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Resumo Executivo  

 

Este documento constitui o Relatório Final do Estudo de 

Monitorização do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar promovido pela Comunidade Intermunicipal 

da Beira Baixa (CIMBB), no âmbito do projeto Plano Integrado 

e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, cofinanciado 

pelo CENTRO 2020, Portugal 2020 e o Fundo Social Europeu e 

elaborado pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco 

(IPCB).  

O relatório está organizado em onze capítulos. 

No primeiro capítulo são apresentados os objetivos e a 

metodologia do estudo. 

No segundo capítulo é feita uma introdução ao Plano Integrado 

e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), proposto 

pela CIMBB em março de 2016, que integra uma síntese de 

diagnóstico ao território educativo da região e a Estratégia 

e Plano de Ação de combate ao insucesso e abandono escolar.  

Nos terceiro, quarto, quinto e sexto capítulos é elaborado 

o diagnóstico demográfico e educativo da região da CIMBB, 

nomeadamente, no que se refere a Demografia e população, 

População jovem, Educação e formação e Indicadores de 

escolarização.  

No sétimo e oitavo capítulos são apresentadas, 

respetivamente, as Entidades envolvidas, conforme previsto 

no PIICIE, e as Atividades por elas propostas. São, ainda, 

analisadas as tipologias de ação previstas nestas 

atividades. 

No capítulo nove é feita, para cada concelho, a descrição 

das atividades efetivamente realizadas, das ações 
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implementadas, qual o seu público alvo, qual o número de 

alunos envolvidos e como as atividades foram avaliadas pelos 

vários intervenientes (município, agrupamento de escolas, 

alunos professores, encarregados de educação e/ou pais). 

No capítulo dez são analisados os indicadores de realização 

e resultado das atividades desenvolvidas, nomeadamente, ao 

nível das medidas implementadas, agrupamentos envolvidos, 

taxas de retenção e desistência e percentagem de alunos com 

níveis negativos (a pelo menos uma disciplina). 

Finalmente, no capítulo 11, são apresentadas as conclusões 

deste Estudo de Monitorização do Plano Integrado e Inovador 

de Combate ao Insucesso Escolar, integrando os subpontos 

Agrupamentos de escolas envolvidos no PIICIE, Atividades 

implementadas, Taxas de retenção e desistência, Percentagem 

de alunos com níveis negativos (a pelo menos uma disciplina) 

e Sugestões de melhoria. 
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1. Objetivos e metodologia  

 

Este documento constitui o Relatório Final do Estudo de 

Monitorização do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar no qual se apresentam os resultados 

disponíveis relativamente ao nível de implementação do 

Programa no final do mês de março de 2020 à Comunidade 

Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB). 

O objetivo deste Estudo é analisar a implementação do 

conjunto de medidas de combate ao insucesso e abandono 

escolar previstas no Plano Integrado e Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar (PIICIE), em conjunto com todas as 

entidades envolvidas e no cumprimento dos indicadores de 

realização e de resultado, nomeadamente: 

• Agrupamentos de escolas envolvidos 

• Taxas de retenção e desistência  

• Atividades Propostas versus Atividades Implementadas 

• Percentagem de alunos com níveis negativos (a pelo menos 

uma disciplina).  E Percentagem de insucesso (que inclui 

% de alunos que ficam retidos ou não concluem o ciclo 

de ensino no tempo previsto) e reprovados por faltas).  

A metodologia utilizada no estudo combina fontes de 

informação quantitativa e qualitativa, tendo sido conferido 

particular enfoque às sessões de trabalho com atores locais 

e regionais, nomeadamente, com a CIMBB, os municípios, as 

Equipas Multidisciplinares Integradas para o Sucesso 

Educativo e os agrupamentos de escolas.  

A realização de reuniões com a CIMBB, com os seis municípios 

da CIMBB (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, 

Proença a Nova e Vila Velha de Ródão), com as Equipas 

Multidisciplinares Integradas para o Sucesso Educativo 

localmente constituídas e com os agrupamentos de escolas 
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localizados em cada um dos municípios, permitiu à equipa de 

docentes do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) 

a recolha de informação e a realização da monitorização do 

conjunto de atividades planificadas e das ações 

desenvolvidas em cada uma delas. 

Para além dos documentos disponibilizados pelas equipas 

multidisciplinares do PIICIE e pelos agrupamentos de 

escolas, foi também necessário recorrer às seguintes fontes 

de informação: Data Centro CCDRC1, DGEEC2,  PORDATA3 e 

Infoescolas4. 

Recolhida a informação, seguiu-se a análise aos dados que 

permitiu aferir sobre a concretização dos indicadores do 

projeto. 

 

 

 
1 O DataCentro – Informação para a Região é a plataforma informática do sistema de 
monitorização e avaliação da situação da região Centro e encontra-se disponível em 
http://datacentro.ccdrc.pt 
2 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência de Portugal. Disponível em 
https://www.dgeec.mec.pt/ 
3 A Pordata é uma base de dados sobre Portugal contemporâneo com estatísticas oficiais e 
certificadas sobre o país e a Europa, dividida num amplo conjunto de temas como a 
população, educação, saúde, entre outros. Encontra-se disponível em 
https://www.pordata.pt/Home 
4 Este Portal, do Ministério da Educação, apresenta informação estatística sobre a 
demografia e o desempenho escolar dos alunos do ensino básico e secundário, em Portugal 
Continental. Encontra-se disponível em  http://infoescolas.pt 
 

http://datacentro.ccdrc.pt/
https://www.dgeec.mec.pt/np4/home
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://www.pordata.pt/Home
http://infoescolas.pt/
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2. Introdução 

 

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

(PIICIE), elaborado pela CIMBB em março de 2016, integra uma 

síntese de diagnóstico ao território educativo da região e 

a Estratégia e Plano de Ação de combate ao insucesso e 

abandono escolar, cujo desafio primordial é assumir o projeto 

educativo como solução sustentada da evolução social, cívica 

e económica das populações da Beira Baixa. Este plano 

consubstancia a prioridade de investimento (PI) 10.1. 

“Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção 

da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 

secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 

aprendizagem formais, não formais e informais para a 

reintegração no ensino e na formação” integrada no Pacto 

para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) da Beira 

Baixa. No PIICIE, tendo por base a tipologia de Programa 

“Medidas educativas orientadas para a promoção da inclusão, 

do sucesso educativo e para a prevenção do abandono escolar” 

(alínea d), artigo 30.º da Portaria n.º 60-C/2015 de 2 de 

março) relativa ao Programa Operacional Capital Humano 

(POCH), estabeleceram-se, com base num trabalho de ampla 

participação de municípios e agrupamentos, as propostas de 

atuação dos vários agentes de desenvolvimento com 

responsabilidades diretas ou indiretas no domínio do sucesso 

escolar. 

Para formalização do PIICIE, foi adotada uma estratégia que 

assenta em três pilares de atuação: (1) acompanhamento e 

desenvolvimento; (2) inovação e (3) cooperação.  

Estes pilares desagregam-se em Linhas de Orientação 

Estratégica (LOE), nomeadamente: 

i. Desenvolvimento e reforço das competências familiares 
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ii. Estabelecimento de métodos de acompanhamento 

personalizado 

iii. Desenvolvimento de metodologias de intervenção fora da 

sala de aula 

iv. Implementação de métodos inovadores de aprendizagem 

v. Desenvolvimento de parcerias de inclusão 

A estratégia materializa-se em iniciativas/ações/atividades 

desenvolvidas por vários agentes de desenvolvimento, 

designadamente a CIMBB, os municípios, os agrupamentos de 

escolas, entre outros, alinhadas com as LOE definidas. 

A justificação para a necessidade de desenvolver e 

implementar o Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar prende-se com a existência de elevadas 

taxas de retenção e desistência, bem como com as elevadas 

proporções de alunos que apresentaram pelo menos uma negativa 

(média 2014/2015 e 2015/2016), nos concelhos que integram a 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, e nos principais 

constrangimentos identificados, nomeadamente, o elevado 

nível de analfabetismo e de abandono escolar, a reduzida 

instrução dos pais e encarregados de educação (escolarização 

e competências familiares), a baixa densidade populacional 

que aumenta a distância à escola, a elevada rotatividade dos 

professores e dos psicólogos, a elevada taxa de retenção e 

desistência no ensino básico, os problemas económicos das 

famílias e a dificuldade em abordar de forma eficaz e 

eficiente os grupos de risco. Foram, assim, definidos 

objetivos no âmbito do aumento da igualdade no acesso ao 

ensino e a uma aprendizagem efetiva, da melhoria do sucesso 

educativo dos alunos e do reforço da qualidade e eficiência 

do sistema de educação na Região da Beira Baixa. 

A estratégia do PIICIE tem em consideração as especificidades 

do contexto regional e municipal, respondendo, também, a 
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preocupações de alinhamento com as estratégias e 

instrumentos territoriais e setoriais, como a Estratégia 

Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) da Beira 

Baixa e respetivo Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial (PDCT), e, ainda, com o Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). De seguida, apresenta-

se, de forma sintética, esse mesmo alinhamento. 

A EIDT da Beira Baixa define prioridades transversais para 

a Região, as quais devem ser trabalhadas de forma 

complementar. Além disso, tendo em consideração a 

necessidade de concentração de recursos num conjunto claro 

de objetivos 2020, a estratégia também elenca as áreas de 

especialização prioritárias. Estes dois vetores - 

prioridades transversais e áreas de especialização 

prioritárias – devem contribuir para alcançar as metas 

estabelecidas pela União Europeia para o horizonte 2020, no 

contexto da Beira Baixa. 

O PIICIE articula-se com a EIDT da Beira Baixa, potenciando 

um impacto positivo na concretização das estratégias 

definidas para a região, nomeadamente, no que diz respeito 

à “Educação e Formação” definida como uma das prioridades 

transversais. Esta apresenta como objetivo estratégico: 

“Afirmar um sistema de ensino e formação ao longo da vida de 

referência, com ligação a áreas de especialização económica 

e social da Beira Baixa desde o pré-escolar ao nível 

superior”. 

Este objetivo estratégico implica a atuação em diversos 

contextos, sendo de destacar alguns dos objetivos 

específicos elencados na EIDT e respetivo PDCT, alinhados 

com o PIICIE, nomeadamente, “desenvolver programas 

preventivos para crianças e jovens em risco de uma saída 

antecipada do sistema de ensino”, “promover o sucesso 

educativo por via da orientação escolar e profissional, do 
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apoio psicopedagógico e outras componentes de apoio à 

aprendizagem”, “aumentar as componentes letivas subordinadas 

à formação de valores e atitudes - criatividade, esforço, 

espírito empreendedor, cooperação, responsabilidade, 

autonomia, aceitação de risco e de erro, etc.” e “estreitar 

as relações com as empresas locais, através da criação de 

fóruns escola-associações empresariais com vista à 

sensibilização dos mais novos para os setores de 

especialização da Beira Baixa”. 

A promoção de um ensino de qualidade para todos e o combate 

ao insucesso escolar, num quadro de valorização da igualdade 

de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade das 

instituições públicas, constituem os princípios centrais da 

atual política educativa. Tendo presente a prossecução 

destes objetivos, foi criado, pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 23/2016 de 11 de abril, o Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). 

O PIICIE, em desenvolvimento, contribui para a concretização 

dos diversos princípios definidos para o PNPSE, destacando-

se os seguintes: 

• A criação de um vasto compromisso social sobre o 

desígnio natural do processo de escolarização, da 

função social da escola e do estabelecimento do sucesso 

como meta a atingir, através de um debate público 

alargado sobre o papel da escola na capacitação dos 

indivíduos; 

• O envolvimento de todos os atores sociais com impacto 

na comunidade educativa, em particular nas estruturas 

e entidades locais, na convergência de medidas 

indutoras de boas práticas e de corresponsabilização na 

promoção do sucesso escolar; 

• A criação de dinâmicas locais de diagnóstico e 

intervenção, a partir do conhecimento produzido pelas 
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escolas, da sua capacitação para uma intervenção 

ajustada aos contextos locais e às necessidades 

específicas das suas populações-alvo; 

• A promoção de práticas que permitam antecipar e prevenir 

o insucesso, através de uma aposta na intervenção 

precoce, em detrimento de um enfoque em estratégias 

remediativas. 
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3. Demografia e população 

 

A população residente estimada para o ano de 2018 na região 

abrangida pela CIMBB é de 80 782 habitantes (Tabela 1). A 

maioria destes habitantes, 64.61%, reside no concelho de 

Castelo Branco, 10.1% no concelho de Idanha-a-Nova, 9.15% no 

concelho de Proença-a-Nova, 6.25% no concelho de Oleiros, 

5.98% no concelho de Penamacor e 3.92% no concelho de Vila 

Velha de Ródão.  

Comparativamente aos valores obtidos nos censos de 2001 a 

população residente estimada para 2018 diminuiu em Portugal 

continental -0.77%, na região centro -5.61% e na região da 

Beira Baixa de uma forma ainda mais acentuada -14.43%. Nos 

vários concelhos, estas variações percentuais são marcadas 

por um decréscimo um pouco acima do que se verificou na 

região centro, de -6.31% em Castelo Branco e por um 

decréscimo muito superior em Idanha-a-Nova de -30% e de mais 

de -20% em todos os restantes concelhos da Beira Baixa. 

Tabela 1. População residente (censos 2001 e 2011 e população estimada 2015 e 

2018). Variação percentual. 

 População residente População residente 

estimada % Beira 

Baixa 

2018 

Variação 

(%) 

2001/18 

 Censos 

 2001 2011 2015 2018 

 N.º N.º N.º N.º 

Castelo Branco 55 708 56 109 53 507 52 192 64,61% -6,31% 

Idanha-a-Nova 11 659 9 716 8 712 8 157 10,10% -30,04% 

Oleiros 6 677 5 721 5 270 5 045 6,25% -24,44% 

Penamacor 6 658 5 682 5 116 4 831 5,98% -27,44% 

Proença-a-Nova 9 610 8 314 7 741 7 390 9,15% -23,10% 

Vila Velha de 

Ródão 
4 098 3 521 3 282 3 167 3,92% -22,72% 

Beira Baixa 94 410 89 063 83 628 80 782 100,00% -14,43% 

Centro  2 348 397 2 327 755 2 256 364 2 216 569  -5,61% 

Portugal 10 356 117 
10 562 

178 
10 341 330 10 276 617  -0,77% 

Fonte: DataCentro CCDRC. Cálculo dos autores. Última atualização 14/06/2019 

 

Para estes valores muito tem contribuído a taxa de 

crescimento natural (Tabela 2), que tem sido negativa ao 

longo dos anos (2001, 2011, 2018) quer na Beira Baixa quer 
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em todos os concelhos que formam este território. A taxa de 

crescimento natural verificada para a Beira Baixa no ano de 

2018 tem o valor de -1.1%, o dobro da taxa verificada para 

a região centro, enquanto o território nacional, 

inclusivamente, apresenta uma taxa positiva. As taxas 

verificadas em cada um dos concelhos variam entre -0.69% em 

Castelo Branco, um valor ligeiramente acima da taxa da região 

centro e -2.37% no concelho de Idanha-a-Nova, sendo que todos 

os restantes concelhos apresentam taxas inferiores a -1%. 

Tabela 2. Taxa de crescimento natural da população (2001, 2011, 2018) 

 Taxa de crescimento 

natural da população 
 

 
2001 2011 2018 

 
% % % 

Castelo 

Branco 
-0,33 -0,51 -0,69 

Idanha-a-Nova -1,83 -1,44 -2,37 

Oleiros -1,52 -1,77 -1,63 

Penamacor -1,78 -2,21 -1,74 

Proença-a-

Nova 
-0,93 -1,13 -1,38 

Vila Velha de 

Ródão 
-2,15 -2,19 -1,91 

Beira Baixa x -0,92 -1,10 

Centro  -0,20 -0,34 -0,56 

Portugal  -0,06 0,07 

Fonte: DataCentro CCDRC. Última atualização 31/05/2019 

 

O índice de envelhecimento (Tabela3), expresso pela relação 

entre a população idosa e a população jovem, é definido como 

o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e 

o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 

14 anos. Este índice tem-se revelado, ao longo dos anos 

(2001, 2011 e 2018), em todos os concelhos da Beira Baixa, 

muito mais elevado que na região centro e em Portugal 

continental. A tendência tem sido a de que a Beira Baixa 

tenha uma população progressivamente mais envelhecida. 
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Tabela 3. Índice de envelhecimento da população (2001, 2011, 2018) 

 

Índice de 

envelhecimento 

 
2001 2011 2018 

 
N.º N.º N.º 

Castelo Branco 167,2 181,4 210,2 

Idanha-a-Nova 459,2 420,4 431,0 

Oleiros 385,4 503,3 684,4 

Penamacor 418,4 530,7 621,8 

Proença-a-Nova 248,2 330,2 379,8 

Vila Velha de 

Ródão 532,6 695,1 638,0 

Beira Baixa x 256,0 282,7 

Centro  130,5 160,7 199,2 

Continente 104,8 130,5 162,2 

Fonte: DataCentro CCDRC. Última atualização 14/06/2019 
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4. População Jovem 
 

A análise da tabela seguinte (Tabela 4) permite concluir 

que, em 2018, dos 80782 residentes na Beira Baixa 15651 são 

jovens com idades entre 0 e 24 anos, dos quais 8556 têm entre 

0 e 14 anos de idade e 7095 têm entre 15 e 24 anos. O concelho 

mais populoso, como já foi referido, é o de Castelo Branco 

onde residem 11185 jovens com idades compreendidas entre os 

0 e 24 anos, dos quais 6379 têm entre 0 e 14 anos de idade 

e 4806 têm entre 15 e 24 anos. 

Para os restantes concelhos, a distribuição é a que se 

apresenta em seguida, sendo as proporções entre os grupos 

etários [0, 14] e [15, 25] bastante próximas. 

Tabela 4. População residente em 2018 por grupos etários 

 Grupos etários     

 Total 

Populaçã

o 2018 

0-04 05-09 10-14 15-19 20-24 

Total 

(0-

14) 

Total 

(15-

24) 

Total 

(0-24) 

Castelo 

Branco 
52 192 1 934 2 150 2 295 2 455 2 351 6.379 4 806 11185 

Idanha-a-

Nova 
8 157 224 239 299 343 320 762 663 1425 

Oleiros 5 045 79 83 126 177 200 288 377 665 

Penamacor 
4 831 87 98 122 170 208 307 378 685 

Proença-a-

Nova 
7 390 183 218 227 303 378 628 681 1309 

Vila Velha 

de Ródão 3 167 78 63 51 71 119 192 190 382 

Beira 

Baixa 80 782 2 585 2 851 3 120 3 519 3 576 8 556 7 095 15 651 

Fonte: Pordata. Cálculo dos autores. Última atualização 14/06/2019 

 

Relativamente à população residente total (Tabela 5) 

verifica-se que no território da Beira Baixa 10.59% pertence 

ao grupo etário entre 0 e 14 anos, 8,78% tem entre 15 e 24 

anos, o que totaliza 19.37%, se contabilizarmos o grupo 

etário entre 0 e 24 anos. 
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As percentagens de cada um dos grupos etários relativamente 

ao total da Beira Baixa variam de concelho para concelho, 

sendo superiores nos concelhos mais populosos (Castelo 

Branco, Idanha-a-Nova e Proença-a-Nova, com grande diferença 

para o primeiro) e menores nos concelhos com menor população, 

o que evidência um maior envelhecimento populacional nestes 

últimos. 

Tabela 5. População residente em 2018 por grupos etários (em % da população 

residente do concelho) 

  

Grupos etários    

Total 0-04 05-09 10-14 15-19 20-24 
Total    

(0-14) 
Total 

(15-24) 
Total 

(0-24) 

Castelo Branco 52 192 3,71% 4,12% 4,40% 4,70% 4,50% 12,22% 9,21% 21,43% 

Idanha-a-Nova 8 157 2,75% 2,93% 3,67% 4,20% 3,92% 9,34% 8,13% 17,47% 

Oleiros 5 045 1,57% 1,65% 2,50% 3,51% 3,96% 5,71% 7,47% 13,18% 

Penamacor 4 831 1,80% 2,03% 2,53% 3,52% 4,31% 6,35% 7,82% 14,18% 

Proença-a-Nova 7 390 2,48% 2,95% 3,07% 4,10% 5,12% 8,50% 9,22% 17,71% 

Vila Velha de 
Ródão 

3 167 2,46% 1,99% 1,61% 2,24% 3,76% 6,06% 6,00% 12,06% 

Beira Baixa 80 782 3,20% 3,53% 3,86% 4,36% 4,43% 10,59% 8,78% 19,37% 
Fonte: Pordata. Cálculo dos autores.  Última atualização 14/06/2019 

Como já foi anteriormente referido, comparativamente aos 

valores obtidos nos censos de 2001, a população residente 

total estimada para 2018 diminuiu na região da Beira Baixa 

(Tabela 6). O mesmo aconteceu em quase todos os grupos 

etários e em quase todos os concelhos. A exceção é o concelho 

de Vila Velha de Rodão em que se verificou um crescimento de 

36.8% no grupo etário [0,4] e de 50% no grupo etário [5,9]. 

Estes valores invertem o sentido das taxas verificadas neste 

concelho em anos anteriores, o que faz com que a percentagem 

de decrescimento no grupo etário [10, 14] seja de -51.4%. 

Os grupos etários [15, 19] e [20, 24], que abrangem as idades 

dos alunos que, normalmente, frequentam cursos técnicos de 

nível intermédio verificam valores preocupantes nos 

concelhos de Vila Velha de Ródão, Oleiros, Penamacor e 

Proença-a-Nova. 
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Tabela 6. População residente em 2018 por grupos etários (variação % 2001/18) 

 Total 0-04 05-09 10-14 15-19 20-24 

Castelo Branco -6,1 -12,7 -8,9 -10,5 -5,8 -16,2 

Idanha-a-Nova -14,7 -16,7 -28,2 -14,8 7,2 -11,8 

Oleiros -10,7 -24,0 -44,3 -26,3 -26,6 -22,2 

Penamacor -13,5 -13,9 -28,5 -40,5 -26,1 -23,0 

Proença-a-Nova -10,3 -12,0 -11,7 -33,6 -28,0 -8,5 

Vila Velha de 

Ródão 

-9,4 36,8 50,0 -51,4 -38,3 -27,0 

Fonte: Pordata. Cálculo dos autores. Última atualização 14/06/2019 

A população residente em cada um dos grupos etários e a 

respetiva variação (2001-18) estão diretamente relacionadas 

com a taxa bruta de natalidade assinalada no território. A 

análise da tabela seguinte (Tabela 7) permite-nos dizer que 

a partir do ano de 2001 a taxa de natalidade verificou um 

decréscimo, quer ao nível de Portugal continental, quer ao 

nível da região centro. Esta tendência verifica-se também 

nos concelhos que constituem a CIMBB, inclusivamente com 

valores mais significativos - excetuando o concelho de 

Castelo Branco em que a diferença para o indicador regional 

e nacional não é tão acentuada.  

É de salientar, em alguns dos concelhos, alguma recuperação 

relativamente aos valores mais baixos atingidos pela taxa 

bruta de natalidade nos anos de 2015 e/ou 2016, nomeadamente 

em Castelo Branco, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de 

Ródão. 

Tabela 7. Taxa Bruta de Natalidade (‰ 2001-18) 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2001 

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 

Castelo Branco 7,5 7,2 7,0 7,7 7,0 9,6 

Idanha-a-Nova 4,5 4,9 6,4 5,1 5,1 5,0 

Oleiros 2,8 2,7 3,6 3,2 2,8 2,7 

Penamacor 5,1 3,6 3,2 2,7 3,0 4,5 

Proença-a-Nova 5,1 5,6 5,2 4,5 3,5 6,3 

Vila Velha de 

Ródão 5,6 5,3 4,0 4,5 4,5 3,2 

Beira Baixa 6,4 6,3 6,2 6,4 5,9 x 

Centro  7,2 7,1 7,2 7,1 6,8 9,5 

Continente 8,5 8,4 8,4 8,2 7,9 10,8 

Fonte: DataCentro CCDRC. Última atualização 14/06/2019 
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5. Educação e formação 

 

Nas tabelas seguintes (Tabelas 8 a 14) podemos observar a 

evolução dos alunos matriculados por nível de ensino, ao 

longo do tempo, nomeadamente, entre os anos letivos 2008/09 

e 2017/18, na área geográfica em estudo. 

Constatamos que há um decréscimo acentuado (35%) de alunos 

matriculados em qualquer nível de ensino no referido período 

de tempo na Beira Baixa (Tabela 8). 

Tabela 8. Nº de Alunos matriculados na Beira Baixa (2008 – 2017) 

 
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Beira Baixa  15 824   15 213   13 710   12 565   11 732   11 349   11 186   10 745   10 652   10 226  

Educação pré-escolar 
   1 935   1 958   1 877   1 802   1 727   1 776   1 731   1 671   1 595   1 531  

Ensino básico 

1.º Ciclo  2 992   2 886   2 887   2 851   2 779   2 750   2 641   2 553   2 555   2 484  

2.º Ciclo  1 710   1 677   1 684   1 627   1 549   1 580   1 499   1 470   1 408   1 367  

3.º Ciclo  4 244   4 196   3 533   3 046   2 602   2 402   2 397   2 280   2 324   2 249  

Ensino secundário 
   4 943   4 496   3 729   3 239   3 075   2 841   2 918   2 771   2 770   2 595  

Fonte: DGEEC 

Entre 2008 e 2012 observou-se um acentuado decréscimo dos 

alunos matriculados no 3º ciclo e no Ensino Secundário na 

Beira Baixa (Gráfico 1), e nos outros níveis de ensino é 

percetível uma tendência decrescente no período de tempo de 

referência. 
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Gráfico 1. Nº de Alunos matriculados na Beira Baixa por níveis de ensino 

(2008-2017) 

 

Analisando a mesma evolução, nos concelhos da Beira Baixa, 

é possível observar que a forte tendência decrescente de 

alunos matriculados no 3º ciclo e no Ensino Secundário, se 

deveu principalmente a Castelo Branco (37%) e a Idanha-a-

Nova (33%), sendo de destacar o período de tempo compreendido 

entre 2008 e 2012 (Gráficos 2 e 3). 

Em 10 anos, o concelho de Castelo Branco viu reduzir mais de 

metade os alunos matriculados no 3º ciclo, e para metade o 

número de alunos matriculados no Ensino Secundário (Tabela 

9). 

Tabela 9. Nº de Alunos matriculados em Castelo Branco (2008 – 2017) 

  
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Castelo Branco  11 986   11 196   10 371   9 389   8 723   8 484   8 325   7 942   7 833   7 536  

  Educação Pré-escolar  1 405   1 395   1 346   1 297   1 250   1 267   1 244   1 217   1 167   1 141  

  Ensino Básico  6 579   6 019   5 962   5 531   5 040   4 925   4 761   4 570   4 574   4 454  

    1.º Ciclo  2 123   2 077   2 098   2 077   2 023   2 022   1 942   1 852   1 847   1 790  

    2.º Ciclo  1 187   1 166   1 221   1 195   1 131   1 161   1 079   1 069   1 023   1 004  

    3.º Ciclo  3 269   2 776   2 643   2 259   1 886   1 742   1 740   1 649   1 704   1 660  

  Ensino secundário  4 002   3 782   3 063   2 561   2 433   2 292   2 320   2 155   2 092   1 941  

Fonte: DGEEC 

Em Castelo Branco, também é notório o acentuado decréscimo 

do número de alunos matriculados no Ensino Básico 

acompanhando a curva do Ensino Secundário e do 3º Ciclo. Na 
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Educação Pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo, a variação sentiu-

se menos, mas não deixa de ser decrescente (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Nº de Alunos matriculados em Castelo Branco por níveis de ensino 

(2008-2017) 

 

No concelho de Idanha-a-Nova embora de 2008 a 2017 se tenha 

registado um decréscimo no número de alunos, ocorreu uma 

inversão em 2013 notando-se um crescimento moderado de 

matrículas ao nível do 3º ciclo e Ensino Secundário. 

 

Tabela 10. Nº de Alunos matriculados em Idanha-a-Nova (2008 – 2017) 

  
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Idanha-a-Nova  1 556   1 351   1 249   1 223   1 061    996   1 026   1 050   1 092   1 048  

  Educação Pré-escolar   173    193    202    201    184    204    189    171    166    131  

  Ensino Básico   830    798    741    685    645    593    593    622    623    613  

    1.º Ciclo   286    271    275    287    291    275    272    272    271    262  

    2.º Ciclo   171    168    134    134    139    133    133    141    148    135  

    3.º Ciclo   373    359    332    264    215    185    188    209    204    216  

  Ensino secundário   553    360    306    337    232    199    244    257    303    304  

Fonte: DGEEC 

Ao nível do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, a tendência tem-se 

mantido praticamente constante como podemos ver no gráfico 

3. 
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Gráfico 3. Nº de Alunos matriculados em Idanha-a-Nova por níveis de ensino 

(2008-2017) 

 

No concelho de Oleiros também se verifica a tendência 

decrescente de alunos, sendo mais notória ao nível do Ensino 

Básico (Tabela 11). 

Tabela 11. Nº de Alunos matriculados em Oleiros (2008 – 2017) 

  
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Oleiros   421    417    419    372    376    390    387    373    389    361  

  Educação Pré-escolar   64    68    70    67    56    62    58    58    49    54  

  Ensino Básico   306    297    283    259    249    255    245    220    237    201  

    1.º Ciclo   116    123    103    101    94    88    88    84    89    79  

    2.º Ciclo   69    58    67    65    53    75    59    48    51    46  

    3.º Ciclo   121    116    113    93    102    92    98    88    97    76  

  Ensino secundário   51    52    66    46    71    73    84    95    103    106  

Fonte: DGEEC 

Em contrapartida, e como podemos ver no gráfico 3, é notória 

uma tendência crescente do número de alunos matriculados no 

Ensino Secundário de 2008 para 2017, na ordem dos 108%.  
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Gráfico 4. Nº de Alunos matriculados em Oleiros por níveis de ensino (2008-

2017) 

 

No concelho de Penamacor o cenário de decréscimo mantém-se, 

embora se tenha registado um pico em 2009, com um incremento 

de matrículas no 3º ciclo de mais de 100% (Tabela 12).  No 

ano seguinte, os valores desceram abruptamente, e desde então 

têm mantido uma tendência ligeira negativa. 

Tabela 12. Nº de Alunos matriculados em Penamacor (2008 – 2017) 

  
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Penamacor   601   1 031    503    478    487    458    447    405    392    368  

  Educação Pré-escolar   87    91    75    64    69    73    66    54    52    43  

  Ensino Básico   393    846    344    331    315    289    290    254    250    245  

    1.º Ciclo   149    129    126    124    111    103    100    96    92    103  

    2.º Ciclo   88    95    81    70    77    73    75    67    62    51  

    3.º Ciclo   156    622    137    137    127    113    115    91    96    91  

  Ensino secundário   121    94    84    83    103    96    91    97    90    80  

Fonte: DGEEC 

Em 2008 Penamacor tinha 87 alunos da Educação Pré-Escolar 

matriculados e em 2018 apenas 43, um decréscimo de 51%. 

Também no Ensino Secundário se verificou um decréscimo 

considerável, de 121 para 80 alunos (34%). 
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Gráfico 5. Nº de Alunos matriculados em Penamacor por níveis de ensino (2008-

2017) 

 

No concelho de Proença-a-Nova o cenário de decrescimento de 

alunos matriculados em todos os níveis de ensino mantém-se 

(Tabela 13).   

Tabela 13. Nº de Alunos matriculados em Proença-a-Nova (2008 – 2017) 

  
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Proença-a-Nova  1 047    997    962    890    890    836    812    778    749    708  

  Educação Pré-escolar   160    161    138    128    123    127    131    126    122    116  

  Ensino Básico   671    628    614    566    543    528    502    485    445    428  

    1.º Ciclo   253    222    224    205    205    201    174    179    181    175  

    2.º Ciclo   146    150    143    130    121    106    127    113    94    95  

    3.º Ciclo   272    256    247    231    217    221    201    193    170    158  

  Ensino secundário   216    208    210    196    224    181    179    167    182    164  

Fonte: DGEEC 

O decréscimo mais acentuado entre 2008 e 2017 verificou-se 

ao nível do 3º ciclo (42%) e do Ensino Básico (36%), tal 

como podemos ver no gráfico 6.  
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Gráfico 6. Nº de Alunos matriculados em Proença-a-Nova por níveis de ensino 

(2008 – 2018) 

 

 

No concelho de Vila Velha de Ródão há, desde 2012, uma certa 

tendência de crescimento no número de alunos matriculados no 

1º ciclo (Tabela 14 e Gráfico 7). Por outro lado, apenas nos 

anos letivos de 2011/12 e 2012/13 houve um número de alunos 

suficiente para fazer uma turma do ensino secundário. 

 

Tabela 14. Nº de Alunos matriculados em Vila Velha de Ródão (2008 – 2018) 

  
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Vila Velha de Ródão   213    221    206    213    195    185    189    197    197    205  

  Educação Pré-escolar   46    50    46    45    45    43    43    45    39    46  

  Ensino Básico   167    171    160    152    138    142    146    152    158    159  

    1.º Ciclo   65    64    61    57    55    61    65    70    75    75  

    2.º Ciclo   49    40    38    33    28    32    26    32    30    36  

    3.º Ciclo   53    67    61    62    55    49    55    50    53    48  

  Ensino secundário -  -  -    16    12  -  -  -  -  -  

Fonte: DGEEC 

O número de alunos matriculados na Educação Pré-Escolar tem-

se mantido praticamente constante, rondando em média 45 

alunos (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Nº de Alunos matriculados em Vila Velha de Ródão por níveis de 

ensino (2008 – 2017) 

 

 

Castelo Branco é o concelho mais populoso da Beira Baixa, 

como já foi referido atrás, e também é o que apresenta mais 

alunos matriculados, independentemente do nível de ensino, 

como foi possível observar nos dados das tabelas anteriores 

(Tabelas 8 a 14). 

No gráfico seguinte (Gráfico 8), pode observar-se a 

percentagem de alunos matriculados em todos os níveis de 

ensino nos seis concelhos da Beira Baixa. Castelo Branco 

destaca-se dos outros concelhos com valores médios de 74,4% 

ao longo dos anos letivos em questão, seguindo-se Idanha-a-

Nova com 9,5% do total dos alunos matriculados na Beira 

Baixa. Vila Velha de Ródão e Penamacor detêm ambos 7,1% dos 

alunos, seguindo-se Oleiros com 3,1% e Proença-a-Nova com 

1,7% dos alunos matriculados.  
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Gráfico 8. % do nº de Alunos matriculados nos concelhos da Beira Baixa por 

níveis de ensino (2008 – 2017) 
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6. Indicadores de escolarização 

 

A tabela seguinte (Tabela 15) permite-nos dizer que, de 

acordo com a informação dos censos, a proporção da população 

residente com 15 ou mais anos com pelo menos o 3.º ciclo do 

ensino básico completo relativamente à totalidade da 

população residente com 15 ou mais anos da região da Beira 

Baixa tem aumentado significativamente, mas de forma muito 

diversa nos vários concelhos deste território. Assim, se 

Castelo Branco (51.2%), em 2011, já ultrapassava a proporção 

nacional (49.9%), os restantes concelhos ficavam entre 13% 

e 24% abaixo deste indicador. 

A proporção da população residente com 15 ou mais anos sem 

qualquer nível de escolaridade completo relativamente à 

totalidade da população residente com 15 ou mais anos ainda 

é bastante elevada em todos os concelhos da Beira Baixa. O 

que significa que tem de se continuar a apostar na formação 

desta faixa etária da população.  

Por outro lado, também na proporção da população residente 

com pelo menos o ensino secundário completo relativamente à 

totalidade da população residente com 18 e mais anos de 

idade, o concelho de Castelo Branco apresenta uma percentagem 

de 33.7%, superior aos 32% de Portugal continental. Todos os 

restantes concelhos em análise apresentam metade ou pouco 

mais, quando comparados com a proporção nacional. A aposta 

no ensino secundário e suas vias profissionalizantes deve 

ser prioritária para a melhoria deste indicador. 
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Tabela 15. Proporção da população jovem com e sem formação completa 

 

Proporção da população 

com 15 ou mais anos com 

pelo menos o 3.º ciclo 

do ensino básico 

completo (censos) 

Proporção da 

população 

com 15 ou 

mais anos 

sem qualquer 

grau de 

ensino 

completo 

(censos) 

Proporção da 

população 

com 18 ou 

mais anos 

com pelo 

menos o 

ensino 

secundário 

completo 

(censos)  

 
1991 2001 2011 2011 2011 

 
% % % % % 

Castelo Branco 23,3 36,4 51,2 12,3 33,7 

Idanha-a-Nova 8,3 17,0 26,8 28,1 14,1 

Oleiros 7,0 16,2 25,8 25,9 14,5 

Penamacor 9,0 16,4 26,0 27,5 13,4 

Proença-a-Nova 12,6 24,3 36,4 19,3 21,5 

Vila Velha de 

Ródão 10,8 18,2 28,6 18,9 15,3 

Beira Baixa x x 42,8 16,9 27,0 

Centro 18,0 32,9 45,9 12,6 28,5 

Continente 22,9 38,2 49,9 10,3 32,0 

Fonte: DataCentro CCDRC. Última atualização 20/11/2012 e 16/02/2013 

 

A proporção da população residente do grupo etário dos 30 

aos 34 anos com ensino superior completo, relativamente à 

totalidade da população residente do mesmo grupo etário, 

apresenta, tanto na Beira Baixa (30,3%) como no concelho de 

Castelo Branco (34.1%), valores superiores aos registados na 

região centro (27.7%) e em Portugal continental (29%), como 

mostraram os censos de 2011 (Tabela 16). Quando tomamos como 

referência a totalidade da população residente para calcular 

a percentagem de população com ensino superior completo, 

verificamos que, de acordo com os censos entre 1991 e 2011, 

em todos os concelhos da Beira Baixa o indicador melhorou 

significativamente, mantendo o concelho de Castelo Branco 

(16%) valores superiores aos da região centro e de Portugal 

Continental. continente. Os restantes concelhos da Beira 

Baixa, ainda que apresentando valores mais baixos, 

registaram uma evolução muito positiva, tanto mais que em 

1991 registavam percentagens muito mais baixas, como podemos 

observar na tabela 16. 
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Tabela 16. Proporção da população residente com ensino superior completo 

 

Proporção da 

população 

entre os 30 

e 34 anos 

com ensino 

superior 

completo 

(Censos) 

Proporção da população 

residente com ensino 

superior completo 

(censos) 

 

 
2011 1991 2001 2011 

 
% % % % 

Castelo Branco 34,1 3,5 8,6 16,0 

Idanha-a-Nova 17,4 0,7 2,1 5,3 

Oleiros 22,4 0,6 2,0 5,6 

Penamacor 14,1 0,8 2,3 4,3 

Proença-a-Nova 25,4 0,9 3,4 8,1 

Vila Velha de 

Ródão 19,3 0,8 2,5 5,6 

Beira Baixa 30,3 x x 12,1 

Centro 27,7 2,8 6,9 13,1 

Continente 29,0 4,2 8,7 15,1 

Fonte: DataCentro CCDRC. Última atualização 20/11/2012 e 29/01/2016 

 

A taxa de analfabetismo é definida tendo como referência a 

idade a partir da qual um indivíduo que acompanhe o percurso 

normal do sistema de ensino deve saber ler e escrever. Esta 

taxa reflete o quociente entre o total da população residente 

com 10 e mais anos que não sabe ler nem escrever e a população 

residente com 10 e mais anos. Esta taxa foi definida tendo 

como referência a idade a partir da qual um indivíduo que 

acompanhe o percurso normal do sistema de ensino deve saber 

ler e escrever. Considera-se que essa idade correspondia aos 

10 anos, equivalente à conclusão do ensino básico primário.  

De acordo com os censos, entre 1991 e 2011 esta taxa diminuiu 

significativamente tanto na Beira Baixa como em todos os 

concelhos que definem este território, ainda que o seu valor 

(10,7%) continue a revelar-se superior ao homólogo da região 

centro (6.4%) e de Portugal continental (5,2%) (Tabela 17). 

Dos concelhos da Beira Baixa, Castelo Branco é o que 

apresenta menor taxa de analfabetismo (7%), enquanto Idanha-

a-Nova (20,6%), Penamacor (20,2%) e Oleiros (15,7%) são os 

concelhos com maiores percentagens neste indicador. Vila 
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Velha de Ródão (12,7%) e Proença-a-Nova (13%) ocupam uma 

posição intermédia, ainda que todos necessitem de melhorar 

para alcançar os valores da região centro e do continente. 

Tabela 17. Taxa de analfabetismo 

 

Taxa de analfabetismo 

(censos) 

 
1991 2001 2011 

 
% % % 

Castelo Branco 17,3 12,6 7,0 

Idanha-a-Nova 37,4 32,1 20,6 

Oleiros 30,9 24,0 15,7 

Penamacor 32,7 28,8 20,2 

Proença-a-Nova 25,6 20,5 13,0 

Vila Velha de 

Ródão 22,9 20,0 12,7 

Beira Baixa x x 10,7 

Centro 14,0 10,9 6,4 

Continente 10,9 8,9 5,2 

Fonte: DataCentro CCDRC. Última atualização 20/11/2012 
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7. Principais entidades envolvidas  

 
Tendo em consideração que o Plano Integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar da Beira Baixa (PIICIE) é 

complementar aos dos Planos de Ação Estratégica dos 

agrupamentos de escolas, aprovados no âmbito do Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNSPE) e dos Planos 

Plurianuais de Melhoria dos Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP), a implementação do PIICIE 

envolve, para além da Comunidade Intermunicipal da Beira 

Baixa (CIMBB) e dos seus municípios, os agrupamentos de 

escolas, as famílias, o tecido empresarial local e regional, 

as associações locais, assim como outros stakeholders que 

contribuem para a concretização da implementação de medidas 

de combate ao insucesso e desistência escolar. 

Neste contexto, as entidades envolvidas no âmbito da promoção 

e execução das atividades são as seguintes (Tabela 18): 

Tabela 18. Entidades envolvidas no âmbito da promoção e execução das 

atividades do PIICIE 

Tipologia de 

Entidade 

Entidade 

Entidade 

Coordenadora 

Comunidade Intermunicipal da 

Beira Baixa 

Entidade Parceira Município de Castelo Branco 

Entidade Parceira Município de Idanha-a-Nova 

Entidade Parceira Município de Oleiros 

Entidade Parceira Município de Penamacor 

Entidade Parceira Município de Proença-a-Nova 

Entidade Parceira Município de Vila Velha de Ródão 

 
 

 

Não como promotores das atividades, mas como parceiros 

estratégicos cujo envolvimento é crucial para a correta 

execução das mesmas, destacam-se os agrupamentos de escolas 

dos seis concelhos da Região da Beira Baixa, que se 

apresentam na tabela 19. 
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Tabela 19. Entidades a envolver no âmbito da promoção e execução das 

atividades 

Município Agrupamento de Escolas 

Castelo Branco Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (TEIP) 

Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva 

Agrupamento de Escolas José Sanches e São 

Vicente da Beira 

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano 

Idanha-a-Nova Agrupamento de Escolas José Silvestre 

Ribeiro (TEIP) 

Oleiros Agrupamento de Escolas Padre António de 

Andrade  

Penamacor Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 

Proença-a-Nova Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova 

Vila Velha de 

Ródão 

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de 

Ródão 

 
 

Por último, importa salientar o envolvimento de outras 

entidades como associações de pais, associações locais 

(desportivas, culturais, recreativas, musicais, etc.), 

famílias e comunidade e tecido empresarial local e regional 

dos seis municípios que integram a Região da Beira Baixa uma 

vez que, direta ou indiretamente, colaboram e são elementos 

chave para a mobilização dos alunos e para o alcance das 

metas de resultado. Ainda de relevar agentes como o Geoparque 

Naturtejo, o Centro de Ciência Viva da Floresta, entre 

outros, cujas competências são essenciais para o desenho de 

atividades inovadores que transportem os conteúdos letivos 

para o terreno. 
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8. Atividades Propostas  

 

As atividades propostas em Candidatura da CIMBB ao Programa 

Operacional Capital Humano (POCH) decorrem do trabalho 

desenvolvido localmente, a nível de concelho, por cada 

autarquia com o(s) seu(s) agrupamento(s) de escolas, tendo 

em consideração a necessária articulação e 

complementaridades com as atividades previstas nos Planos de 

Ação Estratégica dos Agrupamentos de Escolas (AE) e com os 

Planos Plurianuais de Melhoria dos TEIP. 

Estas atividades foram alinhadas com as previstas nos 

documentos orientadores de cada agrupamento de escolas, 

tendo em vista o combate ao insucesso e abandono escolar. 

Na tabela seguinte (Tabela 20), apresenta-se, de forma 

sucinta, o plano com as atividades propostas, num total de 

63. 

Tabela 20. Lista de atividades por Linha de Orientação Estratégica (LOE) do 

PIICIE da Beira Baixa 

PIICIE Beira Baixa nº 

ação 

Atividades Promotor 

LOE Iniciativas 

(indicações 

2015) 

  

Transversal a todas as Linhas 

de Orientação Estratégica do 

PIICIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.1 Gestão e monitorização 

das ações integradas dos 

municípios 

CIMBB 

0.2 Gestão do projeto CIMBB 

0.3 Equipa Multidisciplinar 

Integrada para o Sucesso 

Educativo de Proença-a-

Nova 

Proença-

a-Nova 

0.4 Equipa Multidisciplinar 

Integrada para o Sucesso 

Educativo de Penamacor 

Penamacor 

0.5 Equipa Multidisciplinar 

Integrada para o Sucesso 

Educativo de Idanha-a-

Nova 

Idanha-a-

Nova 

0.6 Equipa Multidisciplinar 

Integrada para o Sucesso 

Educativo de Oleiros 

Oleiros 

0.7 Equipa Multidisciplinar 

Integrada para o Sucesso 

Castelo 

Branco 
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PIICIE Beira Baixa nº 

ação 

Atividades Promotor 

LOE Iniciativas 

(indicações 

2015) 

Educativo de Castelo 

Branco 

0.8 Equipa Multidisciplinar 

Integrada para o Sucesso 

Educativo de Vila Velha 

de Ródão 

Vila 

Velha de 

Ródão 

  

1. 

Desenvolvimento 

de competências 

familiares 

Programa de 

Formação 

Parental 

(relação 

pais/EE - 

filhos/alunos) 

  

  

  

1.1 Formação Parental Proença-

a-Nova 

1.2 Academia de Pais ("Os 

meus Pais sabem…") 

Castelo 

Branco 

1.3 Educação Parental Penamacor 

1.4 Família Presente - 

Educação Parental 

Vila 

Velha de 

Ródão 

1.5 Envolvimento e formação 

parental 

Idanha-a-

Nova 

Programa + 

Família 

(relação 

escola-família) 

1.6 Gosto de Aprender Vila 

Velha de 

Ródão 

1.7 Educa.Com Idanha-a-

Nova 

  

2. 

Estabelecimento 

de mecanismos 

de 

acompanhamento 

personalizado 

Gabinete de 

aconselhamento 

profissional 

2.1 Gabinete de 

Aconselhamento 

Profissional 

Proença-

a-Nova 

Rede de 

partilha de 

boas práticas 

2.2 Rede de partilha de boas 

práticas 

CIMBB 

Plataforma 

colaborativa e 

interativa 

2.3 Conteúdos digitais 

inovadores de apoio ao 

ensino básico 

Castelo 

Branco 

2.4 Academia Digital Castelo 

Branco 

2.5 Novas metodologias e 

espaços de aprendizagem 

colaborativa 

Oleiros 

2.6 Laboratório de 

aprendizagem colaborativa 

Proença-

a-Nova 

2.7 Novas metodologias e 

espaços de aprendizagem 

colaborativa 

Penamacor 

2.8 Novas metodologias e 

espaços de aprendizagem 

colaborativa 

Vila 

Velha de 

Ródão 

2.9 Future4Kids Idanha-a-

Nova 

 Programa 

"Learning by 

Doing" 

  

  

  

2.10 Mais Ciência Proença-

a-Nova 

2.11 Matemática sem problemas Proença-

a-Nova 

2.12 “Learning By Doing” 

Proença-a-Nova 

Proença-

a-Nova 
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PIICIE Beira Baixa nº 

ação 

Atividades Promotor 

LOE Iniciativas 

(indicações 

2015) 

  2.13 “Learning By Doing” 

Oleiros 

Oleiros 

2.14 “Learning By Doing” 

Penamacor 

Penamacor 

2.15 Escola do Mundo Rural - 

FoodLabKids 

Idanha-a-

Nova 

2.16 INOV-Idanha Idanha-a-

Nova 

2.17 Aprender fora da escola Idanha-a-

Nova 

Acompanhamento 

Social + 

2.18 Acompanhamento Social + Proença-

a-Nova 

  

3. 

Desenvolvimento 

de metodologias 

de intervenção 

fora da sala 

Programa de 

Desenvolvimento 

+ 

  

  

  

  

  

  

3.1 Programa "o dia começa à 

tarde" - alunos em 

transição de nível 

escolar 

Castelo 

Branco 

3.2 Brinca e aprende - alunos 

em transição de nível 

escolar 

Vila 

Velha de 

Ródão 

3.3 Programa "Olho de Lince" 

- alunos em transição de 

nível escolar 

Penamacor 

3.4 Espaços de reflexão na 

Educação 

Penamacor 

3.5 Programa de 

Desenvolvimento + Oleiros 

Oleiros 

3.6 Programa de 

Desenvolvimento + 

Proença-a-Nova 

Proença-

a-Nova 

3.7 Pedagogia Animada Proença-

a-Nova 

3.8 Eu e o mundo - Hello Proença-

a-Nova 

3.9 Eu e o mundo - A ibéria 

que nos une 

Proença-

a-Nova 

3.10 Conhecer Mais Proença-

a-Nova 

3.11 Um dia feliz é todos os 

dias 

Idanha-a-

Nova 

3.12 "O que faço com as minhas 

emoções?" 

Idanha-a-

Nova 

3.13 Escola do Mundo Rural - 

Move-te! 

Idanha-a-

Nova 

Projeto Beira 

Baixa Business 

Day 

3.14 Proença-a-Nova “Business 

Day” 

Proença-

a-Nova 

Concurso de 

ideias 

inovadoras da 

Beira Baixa 

3.15 Concurso de ideias 

inovadoras da Beira Baixa 

CIMBB 

3.16 Concurso "É de Artista…" Castelo 

Branco 

3.17 Educação para a Cidadania 

e Empreendedorismo 

Penamacor 
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PIICIE Beira Baixa nº 

ação 

Atividades Promotor 

LOE Iniciativas 

(indicações 

2015) 

Academia de 

férias de Verão 

  

3.18 Academia explorar e 

aprender - experimentação 

e reforço de 

conhecimentos 

Proença-

a-Nova 

3.19 Academia explorar e 

aprender - experimentação 

e reforço de 

conhecimentos 

Castelo 

Branco 

3.20 Academia explorar e 

aprender - experimentação 

e reforço de 

conhecimentos 

Penamacor 

3.21 Academia explorar e 

aprender - experimentação 

e reforço de 

conhecimentos 

Vila 

Velha de 

Ródão 

3.22 Academia explorar e 

aprender - experimentação 

e reforço de 

conhecimentos 

Idanha-a-

Nova 

Biblioteca para 

o 

Desenvolvimento 

3.23 Educa Digital Vila 

Velha de 

Ródão 

3.24 "BiblioTech" Bibioteca 

Móvel Digital 

Idanha-a-

Nova 

  

4. 

Implementação 

de métodos 

inovadores e 

específicos de 

abordagem a 

grupos de risco 

+  

5. Reforço do 

apoio económico 

às famílias 

Equipa de 

desenvolvimento 

dos alunos com 

NEE 

4.1 Melhor Falar Proença-

a-Nova 

4.2 Todos diferentes, todos 

iguais 

Idanha-a-

Nova 

Programa 

Pequeno-Almoço 

na escola 

5.1 Escola Saudável Vila 

Velha de 

Ródão 

  

  

6. 

Desenvolvimento 

de parcerias de 

inclusão 

  

Oleiros Educa 

2.0 

6.1 Oleiros Educa 2.0 Oleiros 

Projeto 

Inclusão 

através da 

dança e da 

música e da 

valorização de 

novas  

competências 

6.2 Escola do Mundo Rural - 

Música para Todos 

Idanha-a-

Nova 

6.3 Coaching4Kids - Incluir 

para melhor aprender 

Vila 

Velha de 

Ródão 
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Tipologia de Atividades 

 

Na tabela seguinte (Tabela 21), e salvaguardando que em cada 

atividade pode ser utilizada mais do que uma tipologia de 

ação, podemos constatar que nas 63 atividades planificadas 

as tipologias de ação mais utilizadas foram as seguintes: 

Ações de “enriquecimento curricular”, complementares às já 

desenvolvidas pelas escolas, que se revelem adequadas à 

promoção do sucesso e à prevenção do abandono (utilizadas em 

39,70% das atividades); Ações de sensibilização e 

mobilização de competências digitais (utilizadas em 28,60% 

das atividades); Ações que promovam o conhecimento 

científico, tecnológico, cultural, artístico e empreendedor 

(utilizadas em 27,00% das atividades); Outras ações que 

promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas 

anteriores e que sejam coerentes e articuladas com as 

desenvolvidas no âmbito dos planos estratégicos de promoção 

do sucesso escolar aprovados pela Estrutura de Missão para 

a Promoção do Sucesso Escolar (utilizadas em 25,40% das 

atividades); Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente 

através de equipas multidisciplinares que assegurem 

respostas multinível, incluindo apoios sociais e saúde, na 

educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

(utilizadas em 20,60% das atividades); Ações de envolvimento 

e de formação parental, centradas no envolvimento na educação 

dos seus filhos (utilizadas em 14,30% das atividades) e Ações 

de monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos 

de prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso 

educativo dos alunos (utilizadas em 9,50% das atividades). 
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Tabela 21. Frequência de utilização das diversas Tipologias de ação 

Beira Baixa 

Tipologia de Ação 
n.º 

atividades 
% 

i.     Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através de equipas 
multidisciplinares que assegurem respostas multinível, incluindo 
apoios sociais e saúde, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 
secundário; 

13 20,6% 

ii.     Ações de intercâmbio de experiências e partilha de boas práticas de 
promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar; 

5 7,9% 

iii.     Ações de monitorização e de avaliação de medidas e de 
dispositivos de prevenção do abandono escolar e de promoção do 
sucesso educativo dos alunos. 

6 9,5% 

iv.     Ações de “enriquecimento curricular”, complementares às já 
desenvolvidas pelas escolas, que se revelem adequadas à promoção do 
sucesso e à prevenção do abandono; 

25 39,7% 

v.     Ações de envolvimento e de formação parental, centradas no 
envolvimento na educação dos seus filhos; 

9 14,3% 

vi.     Concursos escolares e outras iniciativas de promoção do 
conhecimento e do saber nas diversas áreas (designadamente ciência e 
tecnologia a artes); 

3 4,8% 

vii.     Ações de carácter transversal, destinadas a sensibilizar a 
comunidade envolvente da escola para a área de educação para a 
cidadania e igualdade de género; 

2 3,2% 

viii.     Dinamização de sessões informativas das empresas e dos 
empregadores, que promovam a orientação dos alunos para áreas com 
maior oferta de emprego, bem como de ações que reforcem o 
envolvimento das empresas e dos empregadores no planeamento, na 
implementação e na monitorização da oferta formativa desenvolvida 
nos respetivos territórios; 

5 7,9% 

ix.     Iniciativas que promovam a aproximação dos alunos às suas 
comunidades; 

5 6,3% 

x.     Ações que promovam o conhecimento científico, tecnológico, 
cultural, artístico e empreendedor; 

17 27,0% 

xi.     Ações de sensibilização e mobilização de competências digitais; 18 28,6% 

xii.     Ações que promovam a leitura e a aprendizagem da língua 
portuguesa, em especial para crianças e jovens com dificuldades de 
aprendizagem, com envolvimento das bibliotecas municipais e de 
outras instituições culturais; 

2 3,2% 

xiii.     Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas 
nas alíneas anteriores e que sejam coerentes e articuladas com as 
desenvolvidas no âmbito dos planos estratégicos de promoção do 
sucesso escolar aprovados pela Estrutura de Missão para a Promoção 
do Sucesso Escolar. 

16 25,4% 

 

Para as tipologias de ação, há diferentes tipos de 

atividade, nomeadamente: 

• conceção de produtos ferramentas e /ou materiais 

• encontros, seminários workshops e ações de divulgação 

• ações de capacitação 
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• promoção de trabalho em rede 

• atividades de apoio à inclusão social 

• campanhas de sensibilização, informação e divulgação 

• estudos 

• outras (…) 

Nas tabelas 22 a 34 podemos observar como se distribuem 

estes tipos de atividade por ação e por concelho.  

A Ação i (Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através 

de equipas multidisciplinares que assegurem respostas 

multinível, incluindo apoios sociais e saúde, na educação 

pré-escolar e nos ensinos básico e secundário), foi planeada 

por todos os concelhos como podemos ver na tabela 22, com 

maior predominância em Castelo Branco e Idanha-a-Nova, sendo 

que no global, as ações de capacitação (85%), de promoção de 

trabalho em rede (69%) e de apoio à inclusão social (77%), 

foram as mais utilizadas como podemos observar na tabela 22. 

Tabela 22. Frequência de utilização da Tipologias de ação i por concelho 

Ação i 
Castelo 
Branco 

Idanha-
a-Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-
a-Nova 

Vila-Velha-
de-Ródão 

Total 

nº de atividades 3 3 1 2 2 2 13 (%) 
conceção de produtos ferramentas e /ou 
materiais 1 1     2 15% 
encontros, seminários worshops e ações de 
divulgação 1 1     2 15% 

ações de capacitação 3 3 1 1 1 2 11 85% 

promoção de trabalho em rede 3 2 1 1 1 1 9 69% 

atividades de apoio à inclusão social 3 3 1  1 2 10 77% 
ampanhas de sensibilização, informação e 
divulgação 1 1     2 1t 

estudos  1     1 8% 

outras 2 3  2  1 8 62% 
  

O concelho de Proença-a-Nova destacou-se na realização de 

ações ii, seguindo-se Oleiros e Penamacor. As ações de 

capacitação (80%) e as “outras” (80%) foram as mais 

frequentes na dinamização destas ações, seguindo-se a 

dinamização encontros, seminários worshops e ações de 



40 
 

divulgação. Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila-Velha de 

Ródão não planearam ações deste tipo (tabela 23). 

 
Tabela 23. Frequência de utilização da Tipologias de ação ii por concelho 

Ação ii CIM CB Oleiros Penamacor 
Proença-
a-Nova 

Total 

nº de atividades 1 1 1 2 5 (%) 

conceção de produtos ferramentas e /ou materiais;  1     1 20% 

encontros, seminários worshops e ações de divulgação 1 1 1   3 60% 

ações de capacitação  1 1 2 4 80% 

promoção de trabalho em rede  1 1   2 40% 

atividades de apoio à inclusão social  1 1   2 40% 

Campanhas de sensibilização, informação e divulgação         

estudos         

outras  1 1 2 4 80% 
 

A ação iii - Ações de monitorização e de avaliação de medidas 

e de dispositivos de prevenção do abandono escolar e de 

promoção do sucesso educativo dos alunos, uma das menos 

representativas do plano (ver tabela 21), contou com 6 

atividades distribuídas pela CIM CB, AE de Castelo Branco, 

Penamacor, Proença-a-Nova e Vila-Velha de Ródão. A tipologia 

de ação mais utilizada foi “outras”, com 60% de expressão, 

tendo sido também utilizadas ações de capacitação, promoção 

de trabalho em rede e atividades de apoio à inclusão social, 

como podemos ver na tabela 24.  

Tabela 24. Frequência de utilização da Tipologias de ação iii por concelho 

Ação iii CIM CB 
Castelo 
Branco 

Penamacor 
Proença-
a-Nova 

Vila-Velha-
de-Ródão 

Total 

nº de atividades 2 1 1 1 1 6 (%) 
conceção de produtos ferramentas e /ou 
materiais;           
encontros, seminários worshops e ações de 
divulgação          

ações de capacitação  1   1 2 33% 

promoção de trabalho em rede  1   1 2 33% 

atividades de apoio à inclusão social  1   1 2 33% 
Campanhas de sensibilização, informação e 
divulgação          

estudos          

outras 2   1 1 4 67% 
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Das 25 atividades relacionadas com Ações de “enriquecimento 

curricular”, complementares às já desenvolvidas pelas 

escolas, que se revelem adequadas à promoção do sucesso e à 

prevenção do abandono, os concelhos de Proença-a-Nova e de 

Idanha-a-Nova foram os que planearam mais atividades desta 

natureza, embora os restantes concelhos e a própria CIM CB 

também o as tenham planeado. Esta tipologia de ação (ação 

iv) foi como observamos na tabela 21 a mais representativa 

do PIICIE. Neste caso as atividades mais frequentes foram as 

ações de capacitação (80%), as “outras” (68%), as atividades 

de apoio à inclusão social (36%), seguindo-se a promoção de 

trabalho em rede e as campanhas de sensibilização, informação 

e divulgação (32%). 

Tabela 25. Frequência de utilização da Tipologias de ação iv por concelho 

Ação iv CIM CB 
Castelo 
Branco 

Idanha-
a-Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-
a-Nova 

Vila-
Velha-

de-
Ródão 

Total 

nº de atividades 1 2 8 2 2 9 1 25 (%) 
conceção de produtos ferramentas 
e /ou materiais;  1 2 3   1  7 28% 
encontros, seminários worshops e 
ações de divulgação  1 4 1 1   7 28% 

ações de capacitação 1 1 5 1 2 9 1 20 80% 

promoção de trabalho em rede 2  4 1  1  8 32% 

atividades de apoio à inclusão social  1 5  2  1 9 36% 
Campanhas de sensibilização, 
informação e divulgação  1 6    1 8 32% 

estudos           

outras 1 1 6 2 1 5 1 17 68% 
 

Em todos os concelhos foram planificadas atividades 

relativas à ação v - Ações de envolvimento e de formação 

parental, centradas no envolvimento na educação dos seus 

filhos, embora tenha sido em Idanha-a-Nova que estas tiveram 

mais expressão, seguindo-se Vila-Velha-de-Ródão (tabela 26). 

A tipologia de atividades mais frequentes foram as ações de 



42 
 

capacitação (67%), seguindo-se as atividades de apoio à 

inclusão social e a promoção de trabalho em rede (56%). 

Tabela 26. Frequência de utilização da Tipologias de ação v por concelho 

Ação v 
Castelo 
Branco 

Idanha-
a-Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-
a-Nova 

Vila-Velha-
de-Ródão 

Total 

nº de atividades 1 3 1 1 1 2 9 (%) 
conceção de produtos ferramentas e 
/ou materiais;  1 1     2 22% 
encontros, seminários worshops e 
ações de divulgação  1  1  1 3 33% 

ações de capacitação  2 1 1 1 1 6 67% 

promoção de trabalho em rede 1 3 1    5 56% 

atividades de apoio à inclusão social  2 1 1  1 5 56% 
campanhas de sensibilização, 
informação e divulgação  2  1  1 4 44% 

estudos          

outras  2  1  1 4 44% 
 

Apenas na CIMBB, em Castelo Branco e em Idanha-a-Nova, foram 

planeadas ações vi - Concursos escolares e outras iniciativas 

de promoção do conhecimento e do saber nas diversas áreas 

(designadamente ciência e tecnologia a artes, mas todas 

englobaram a conceção de produtos ferramentas e /ou materiais 

e outras, como podemos ver na tabela 27. 

 

Tabela 27. Frequência de utilização da Tipologias de ação vi por concelho 

Ação vi CIM BB 
Castelo 
Branco 

Idanha-
a-Nova 

Total 

nº de atividades 1 1 1 3 (%) 

conceção de produtos ferramentas e /ou materiais;  1 1 1 3 100% 
encontros, seminários worshops e ações de 
divulgação  1 1 2 67% 

ações de capacitação 1   1 33% 

promoção de trabalho em rede  1 1 2 67% 

atividades de apoio à inclusão social       
Campanhas de sensibilização, informação e 
divulgação  1  1 33% 

estudos       

outras 1 1 1 3 100% 
 

Apenas no Concelho de Penamacor a ação vii - de carácter 

transversal, destinada a sensibilizar a comunidade 
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envolvente da escola para a área de educação para a cidadania 

e igualdade de género, foi proposta (tabela 28). As ações de 

capacitação, os encontros, seminários, worshops e ações de 

divulgação foram ações utilizadas em ambas as atividades 

previstas. 

Tabela 28. Frequência de utilização da Tipologias de ação vii por concelho 

Ação vii Penamacor Total 

nº de atividades 2 2 (%) 

conceção de produtos ferramentas e /ou materiais;      

encontros, seminários worshops e ações de divulgação 2 2 100% 

ações de capacitação 2 2 100% 

promoção de trabalho em rede 1 1 50% 

atividades de apoio à inclusão social  1 50% 

Campanhas de sensibilização, informação e divulgação     

estudos     

outras 1 1 50% 
 

Os concelhos de Idanha-a-Nova, Oleiros e Proença-a-Nova propuseram o 

desenvolvimento de ações viii, sendo a tipologia mais frequente a promoção de 

trabalho em rede (60%) e “outras” (60%) como podemos ver na tabela 29. 

 

Tabela 29. Frequência de utilização da Tipologias de ação viii por concelho 

Ação viii 
Idanha-
a-Nova 

Oleiros 
Proença-
a-Nova 

Total 

nº de atividades 1 1 3 5 (%) 

conceção de produtos ferramentas e /ou materiais;  1   1 20% 

encontros, seminários worshops e ações de divulgação 1 1  2 40% 

ações de capacitação  1 1 2 40% 

promoção de trabalho em rede 1 1 1 3 60% 

atividades de apoio à inclusão social       

Campanhas de sensibilização, informação e divulgação   2 2 40% 

estudos       

outras 1 1 1 3 60% 

 

Apenas nos concelhos de Castelo Branco e de Penamacor não 

foram planeadas ações ix. A tipologia de ação mais frequente 

foram as campanhas de sensibilização, informação e 

divulgação e as “outras”, em 60% dos casos, seguindo-se as 
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ações de capacitação e a promoção de trabalho em rede (40%), 

como podemos ver na tabela 30. 

 

Tabela 30. Frequência de utilização da Tipologias de ação ix por concelho 

Ação ix 
Idanha-
a-Nova 

Oleiros 
Proença-
a-Nova 

Vila-Velha-
de-Ródão 

Total 

nº de atividades 1 1 2 1 5 (%) 

conceção de produtos ferramentas e /ou materiais;  1    1 20% 
encontros, seminários worshops e ações de 
divulgação 1    1 20% 

ações de capacitação 1  1  2 40% 

promoção de trabalho em rede 1  1  2 40% 

atividades de apoio à inclusão social 1    1 20% 
Campanhas de sensibilização, informação e 
divulgação 1  1 1 3 60% 

estudos        

outras 1 1 1   3 60% 
 

O concelho de Castelo Branco foi o único que não planeou 

“Ações que promovam o conhecimento científico, tecnológico, 

cultural, artístico e empreendedor” (ação x), embora estas 

tenham sido a terceira mais predominante em todo o plano 

(tabela 21). O concelho de Idanha-a-Nova planeou 6 das 17 

atividades, seguindo-se Proença-a-Nova com 4, Penamacor com 

3 e por fim Oleiros e Vila-Velha-de-Ródão ambos com 2. Para 

além das “outras” (80%), a tipologia de ação mais frequente 

foram as ações de capacitação (53%), seguindo-se a promoção 

de trabalho em rede e a conceção de produtos, ferramentas 

e/ou materiais (41%), como pode ler-se na tabela 31. 
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Tabela 31. Frequência de utilização da Tipologias de ação x por concelho 

Ação x 
Idanha-
a-Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-
a-Nova 

Vila-Velha-
de-Ródão 

Total 

nº de atividades 6 2 3 4 2 17 (%) 
conceção de produtos ferramentas e /ou 
materiais;  5   1 1 7 41% 
encontros, seminários worshops e ações 
de divulgação 3      3 18% 

ações de capacitação 3  3 3   9 53% 

promoção de trabalho em rede 6   1   7 41% 

atividades de apoio à inclusão social 2 1 1    4 24% 
Campanhas de sensibilização, informação 
e divulgação 2   1   3 18% 

estudos          

outras 5 2 3 1 1 12 80% 
 

Todos os concelhos propuseram atividades de Ações de 

sensibilização e mobilização de competências digitais, sendo 

estas as segundas mais representativas de todo o plano 

(tabela 21). O concelho de Idanha-a-Nova propôs 5 das 18 

atividades, seguindo-se os concelhos de Castelo Branco, 

Oleiros, Proença-a-Nova e Vila-Velha-de-Ródão todos com 3 

atividades. A tipologia de ação mais frequente foi “outras” 

e as ações de capacitação em 56% dos casos, seguindo-se a 

promoção do trabalho em rede (44%), conforme podemos ver na 

tabela 32.  

Tabela 32. Frequência de utilização da Tipologias de ação xi por concelho 

Ação xi 
Castelo 
Branco 

Idanha-
a-Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-
a-Nova 

Vila-Velha-
de-Ródão 

Total 

nº de atividades 3 5 3 1 3 3 18 (%) 
conceção de produtos ferramentas e 
/ou materiais;  1 3 1  1 1 7 39% 
encontros, seminários, worshops e 
ações de divulgação  1     1 6% 

ações de capacitação 1 3 2 1 3  10 56% 

promoção de trabalho em rede 2 5 1    8 44% 

atividades de apoio à inclusão social 1 2 2    5 28% 
Campanhas de sensibilização, 
informação e divulgação  1     1 6% 

estudos  1     1 6% 

outras 1 4 1 1 1 2 10 56% 
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Apenas nos concelhos de Idanha-a-Nova e de Proença-a-Nova 

foram propostas atividades que envolvem ações que promovam 

a leitura e a aprendizagem da língua portuguesa, em especial 

para crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem, com 

envolvimento das bibliotecas municipais e de outras 

instituições culturais (ação xii) e que, como já tínhamos 

visto na tabela 21, faziam parte do bloco de atividades com 

menos expressão. A tipologia de ação usada por Idanha-a-Nova 

foi a promoção de trabalho em rede, ações de capacitação e 

“outras”, enquanto que em Proença-a-Nova só foram utilizadas 

as campanhas de sensibilização, informação e divulgação 

(tabela 33). 

 

Tabela 33. Frequência de utilização da Tipologias de ação xii por concelho 

Ação xii 
Idanha-a-

Nova 
Proença-
a-Nova 

Total 

nº de atividades 1 1 2 (%) 

conceção de produtos ferramentas e /ou materiais;       

encontros, seminários worshops e ações de divulgação      

ações de capacitação 1  1 50% 

promoção de trabalho em rede 1  1 50% 

atividades de apoio à inclusão social      

Campanhas de sensibilização, informação e divulgação  1 1 50% 

estudos      

outras 1  1 50% 
 

Todos os concelhos propuseram Ações xiii. Idanha-a-Nova 

propôs 4 das 16, Penamacor, Proença e Vila-Velha propuseram, 

cada uma, 3 ações. A frequência de tipologia de ação mais 

usada foi a de capacitação e “outras” (69%), seguindo-se as 

atividades de apoio à inclusão social (50%). 
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Tabela 34. Frequência de utilização da Tipologias de ação xiii por concelho 

Ação xiii Castelo 
Branco 

Idanha-
a-Nova 

Oleiros Penamacor Proença-
a-Nova 

Vila-Velha-
de-Ródão 

 
Total 

 
nº de atividades 2 4 1 3 3 3 16 (%) 
conceção de produtos 
ferramentas e /ou 
materiais;  

1      1 6% 

encontros, seminários 
worshops e ações de 
divulgação 

1 2  1   4 25% 

ações de capacitação 2 3  3 1 2 11 69% 
promoção de trabalho 
em rede 

2   1  1 3 19% 

atividades de apoio à 
inclusão social 

2 2 1 1  2 8 50% 

Campanhas de 
sensibilização, 
informação e 
divulgação 

1 2   2 2 7 44% 

estudos         
outras 1 3 1 3 2 1 11 69% 

 

É notório que na maioria das ações (8 das 13) são as de 

capacitação que apresentam maior frequência de entre a 

natureza da tipologia de ação. As atividades de apoio à 

inclusão social e a promoção do trabalho em rede, para além 

das “outras”, são as que seguem. 

Esta evidência vai ao encontro do facto de que continua a 

haver a tendência para relacionar o insucesso escolar, em 

grande medida, com a falta de conhecimentos, o que não é 

linear. Há também outros fatores que condicionam o sucesso 

escolar, principalmente quando se consideram crianças que 

vivem em municípios empobrecidos do interior do país. 
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9. Atividades desenvolvidas 
 

A execução do PIICIE materializa-se em 

iniciativas/ações/atividades desenvolvidas por vários 

agentes de desenvolvimento, designadamente a CIMBB, os 

municípios, os agrupamentos de escolas, entre outros, 

alinhadas com as LOE definidas. 

A realização de reuniões com a CIMBB, com os seis municípios 

da CIMBB (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, 

Proença a Nova e Vila Velha de Ródão), com as Equipas 

Multidisciplinares Integradas para o Sucesso Educativo 

localmente constituídas e com os agrupamentos de escolas 

localizados em cada um dos municípios, permitiu à equipa de 

docentes do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) 

recolher informação fundamental sobre o funcionamento das 

atividades planeadas no projeto do PIICIE. A par das 

reuniões, a análise dos documentos fornecidos e 

disponibilizados pelas entidades envolvidas, permitiu 

monitorizar o conjunto de atividades planificadas e das 

repetitivas ações desenvolvidas em cada uma delas, que se 

pretende registar neste relatório.    

Das atividades propostas em Candidatura propomo-nos, em 

seguida e para cada um dos concelhos do território da CIMBB, 

analisar o trabalho desenvolvido localmente por cada 

autarquia com as equipas multidisciplinares e os 

agrupamentos de escolas.  

Serão elencadas para cada atividade planeada, as respetivas 

ações desenvolvidas, o período ou data de execução (quando 

se aplique), o público-alvo e o número de participantes.  
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9.1. CASTELO BRANCO 
 

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), com sede 

em Castelo Branco e promotora do Plano Integrado e Inovador 

de Combate ao Insucesso Escolar, é a responsável pelas 

atividades de gestão do PIICIE (tabela 35). 

Tabela 35. Atividades da responsabilidade da CIMBB previstas no PIICIE 

Atividades PIICIE 

Nº Designação 

0.1 Gestão e monitorização das ações integradas dos municípios 

0.2 Gestão do projeto 

2.2 Rede de partilha de boas práticas 

3.15 Concurso escolar de ideias inovadoras da Beira Baixa 

 

Da reunião com o Eng.º Pedro Dias e o Arq.º João Hipólito, 

foi possível recolher informação variada relativa à evolução 

do PIICIE da Beira Baixa, sobre alguns aspetos referidos de 

seguida. 

As atividades n.º 0.1 e 0.2, relacionadas com a monitorização 

e a gestão do Projeto, estão em execução e delas fazem parte 

a elaboração do presente relatório. 

No âmbito da atividade nº 2.2 foi criado pela CIMBB um grupo 

de trabalho para partilha de experiências entre as Equipas 

Multidisciplinares Integradas para o Sucesso Educativo dos 

seis concelhos e a CIMBB. São realizadas reuniões periódicas, 

denominadas “As conversas da CIMBB”, dos elementos deste 

grupo de trabalho com o objetivo de partilha de boas práticas 

na Educação e o desenvolvimento de atividades transversais 

à região. Nesta atividade estão ainda incluídas ações de 
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formação, designadamente, a para professores e auxiliares da 

ação educativa. 

O Concurso escolar de ideias inovadoras da Beira Baixa 

(atividade 3.15), que começou a ser promovido pela CIMBB no 

ano letivo 2012/13, foi, entretanto, interrompido, mas a 

implementação do PIICIE permitiu que fosse retomado, 

alargado ao 1º CEB e ao Ensino Profissional, e passou a 

contar com o envolvimento de outras entidades como a CCDR-

Centro. 

Foi ainda focado que um dos objetivos da CIMBB é o de analisar 

a possibilidade de que o total das 63 atividades do PIICIE 

possam ser convertidas em 3 ou 4 eixos principais de combate 

ao insucesso escolar.  

Ficou também evidenciada a preocupado com a formação dos 

professores, porque será importante garantir que tenham 

formação adequada para poderem integrar as equipas 

multidisciplinares. Considerou-se, também, ser importante 

refletir sobre o que foi feito e otimizar recursos físicos, 

custos e logística.  

 

As atividades da responsabilidade do município de Castelo 

Branco previstas no PIICIE encontram-se listadas na tabela 

36. 
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Tabela 36. Atividades da responsabilidade do município de Castelo Branco 

previstas no PIICIE 

Atividades PIICIE 

Nº Designação 

0.7 Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de 

Castelo Branco 

1.2 Academia de Pais ("Os meus Pais sabem…") 

2.3 Conteúdos digitais inovadores de apoio ao ensino básico 

2.4 Academia Digital 

3.1 Programa "o dia começa à tarde" - alunos em transição de nível 

escolar 

3.16 Concurso "É de Artista…" 

3.19 Academia explorar e aprender - experimentação e reforço de 

conhecimentos 

 
 

Estas atividades foram desenvolvidas pela Equipa 

Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de 

Castelo Branco em colaboração com os quatro agrupamentos de 

escolas do concelho: Agrupamento de Escolas Nuno Álvares 

(TEIP), Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, Agrupamento 

de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira e Agrupamento 

de Escolas Amato Lusitano. 

No concelho de Castelo Branco, apenas no Agrupamento de 

Escolas Amato Lusitano as atividades têm sido estendidas a 

toda a comunidade escolar. Nos restantes agrupamentos, os 

alunos que participam nas atividades do PIICIE são os 

sinalizados pelos conselhos de turma e pelos técnicos, 

nomeadamente psicólogos e terapeutas da fala, que colaboram 

com os agrupamentos de escolas. 

No total, os agrupamentos de escolas de Castelo Branco têm 

120 alunos sinalizados, distribuindo-se como podemos ver na 

tabela 37.  
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Tabela 37. N.º de alunos sinalizados por agrupamento de escolas e nível de 

ensino - Castelo Branco (2018/2019)  

Nível de ensino 
Afonso 
Paiva 

Alcains & 
São 

Vicente 

Amato 
Lusitano 

Nuno 
Álvares 

Escolas 
Profissionais 

Total 

Educação Pré-
escolar 

      

1º Ciclo            60 

1º 6  1 4   

2º 13  4 3   

3º 14 1  4   

4º 2 2 2 4   

2º Ciclo           12 

5º 3   4   

6º 2  1 2   

3º Ciclo           36 

7º 4  1 2   

8º 2  7 1   

9º 1 8 6 2 2  

Secundário           12 

10º    1 11  

11º       

12º            

Total 47 11 22 27 13 120 

 

Na tabela 38 podemos observar, por nível de ensino, o número 

de alunos participantes em cada uma das atividades. 
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Tabela 38. N.º de alunos intervenientes nas atividades do PIICIE por nível de 

ensino - Castelo Branco 

 

Atividades PIICIE nº 

Nível de 
ensino 

1.2 2.3 2.4 3.1 3.16 3.19 

Educação Pré-
escolar 

   130   

1º Ciclo              

1º 8 4 4 5  10 

2º 8 7 7 9  13 

3º 9 10 10 10  10 

4º 2 1 1 3  11 

2º Ciclo             

5º 7 1 2 1  3 

6º 2 1 1 3  2 

3º Ciclo             

7º  1 2 3   

8º  6 6 3 6  

9º  13 13 4 13  

Secundário             

10º    12   

11º       

12º       12     

Total de 
alunos por 
atividade 

36 44 46 
195 (60 + 

130) 
19 49 

 

De realçar que a atividade nº 3.1 – “O dia começa à tarde” 

é também frequentada por crianças de Educação Pré-escolar 

com idade de 5 anos, no total de 130, não incluídos no 

conjunto de alunos sinalizados.  

Apresenta-se, de seguida, a informação que a equipa do IPCB 

recolheu nas reuniões realizadas com cada um dos agrupamentos 

de escolas, na sede do respetivo agrupamento, com a presença 

de elementos da direção da escola e técnicos do agrupamento, 

tais como psicólogos e terapeutas da fala. 
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9.1.1. AE Nuno Alvares 

 

 

O AE Nuno Álvares teve 27 alunos referenciados em 2018/2019, 

sendo 15 do 1º ciclo, 6 do 2º ciclo, 5 do 3º ciclo e 1 do 

ensino secundário (10º ano), conforme dados da tabela 38. 

Foi assinalado pelo Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas 

Nuno Álvares que existe uma articulação próxima com a Equipa 

Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de 

Castelo Branco, com reuniões regulares e que o encaminhamento 

dos alunos para as atividades planeadas é realizado conforme 

previsto na execução da atividade nº 0.7 Equipa 

Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de 

Castelo Branco. Este encaminhamento é feito pela Direção do 

Agrupamento em articulação com a Equipa de Avaliação Interna 

e os Conselhos de turma e envolve a análise de vários 

parâmetros, a dois níveis: Sucesso Académico (Avaliação 

Interna) e Inclusão. 

O levantamento dos alunos a serem encaminhados para as várias 

atividades planeadas é feito no final de cada Período. Para 

cada aluno esta proposta pode manter-se ou ser alterada de 

período para período e/ou de ano letivo para ano letivo. 

 

Na tabela 39 podemos observar para as atividades propostas 

no PIICIE o seu período de execução e o número de 

participantes. 
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Tabela 39. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Castelo 

Branco, desenvolvidas no AE Nuno Alvares, no âmbito do PIICIE, período de 

execução, público alvo e número de participantes 

Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo Nº de participantes 

 1.2 Academia 

de Pais ("Os 

meus Pais 

sabem…") 

 2018/2019 Alunos do 

Ensino Básico, 

2º e 3º ciclo 

17 alunos 

4 1º ano + 2 

2º ano + 3 3º 

ano + 4 4º ano 

+ 3 5º ano + 1 

aluno do 6º 

2.3 Conteúdos 

digitais 

inovadores de 

apoio ao 

ensino básico 

 1º período do 

ano letivo de 

2019/20202018/

2019 

Alunos do Ensino 
Básico, 2º e 3º ciclo 

3 alunos 

1 5º ano + 1 

7º ano + 1 8º 

ano 

2.4 Academia 

Digital 

 1º período do 

ano letivo de 

2019/2020 

2018/2019 

Alunos do Ensino 
Básico, 2º e 3º ciclo 

3 alunos 

1 5º ano+ 1 7º 

ano + 1 8º ano 

3.1 Programa 

"o dia começa à 

tarde" - 

alunos em 

transição de 

nível escolar 

Prolongamentos 2018/2019 

2019/2020 

Pré-escolar  

(5 anos) 

Todos os 

alunos 

Animação    

3.16 Concurso 

"É de 

Artista…" 

Não se realizou. Não teve qualquer inscrição no 1º período de 2019/2020. 

3.19 Academia 

explorar e 

aprender - 

experimentação 

e reforço de 

conhecimentos 

Atividades ATL: 
interrupções das 
atividades letivas 

 

• Natal  

•  Páscoa 

•  Verão 

2018/2019  

 

 

 

17 a 21 

dezembro 1 

semana 

Mês de julho 

Alunos do Ensino 
Básico até 9º ano (6 
aos 12 anos de 
idade) 

45 alunos 

 

 

Durante a reunião na sede do AE Nuno Álvares, a equipa do 

IPCB recolheu os dados que de seguida apresenta. Na reunião 

estavam presentes o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas 

Nuno Álvares, a Subdiretora, uma terapeuta da fala, uma 

psicóloga e a coordenadora do ensino pré-escolar do 

agrupamento. 

Para cada atividade desenvolvida, apresentam-se as 

informações mais importantes:   
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• Atividade nº 1.2 - Academia de Pais ("Os meus Pais 

sabem…") 

As ações desenvolvidas permitiram aferir uma melhoria na 

perceção dos pais. Nota-se também uma melhoria no 

comportamento dos alunos em sala de aula. 

• Atividade nº 2.3 - Conteúdos digitais inovadores de 

apoio ao ensino básico e Atividade nº 2.4 - Academia 

Digital 

Estas atividades sobrepõem-se na sua essência e, por isso, 

podiam ser uma só. As ações desenvolvidas no âmbito destas 

atividades têm tido pouca adesão por parte dos alunos e 

encarregados de educação, verificando-se que apenas 3 alunos 

as frequentaram durante o 1º período do ano letivo de 

2019/20. Há na sede do Agrupamento clubes de projetos 

próprios onde estas atividades já são desenvolvidas, talvez 

daí a reduzida procura. 

• Atividade nº 3.1 - Programa "o dia começa à tarde" - 

alunos em transição de nível escolar 

Esta atividade tem permitido desenvolver vários tipos de 

ações nos prolongamentos dos tempos letivos nas escolas com 

ensino pré-escolar e mais especificamente ao nível das 

crianças de 5 anos, tendo sido frequentada em 2018/2019 e no 

presente ano letivo por todos as crianças do Jardim de 

Infância (JI) da Câmara Municipal. É uma atividade organizada 

para funcionar todas as semanas, em dias intercalados, 

mediante a realização de atividades específicas, 

designadamente nas áreas da Expressão Dramática & Hora do 

Conto, Expressão Plástica, Inglês e Jogos e Brincar. Um 

aspeto positivo salientado foi a possibilidade de todas as 

crianças do JI poderem usufruir deste tipo de atividades 
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• Atividade 3.19 - Academia explorar e aprender - 

experimentação e reforço de conhecimentos 

As ações desta atividade destinam-se a alunos do Ensino 

Básico, com prioridade para os que registem níveis negativos 

e situações de retenção ou desistência e/ou que estejam 

integrados nos Escalões A ou B da Ação Social Escolar. 

No Ensino Básico e até ao 9º ano de escolaridade as 

atividades planificadas foram frequentadas por 45 crianças 

dos 6 aos 12 anos de idade (2018/2019). No âmbito desta 

atividade e tendo em conta que de entre os objetivos 

específicos se releva o reforço da formação pelo contacto 

direto com experiências e/ou realidades multidisciplinares 

que despertem o interesse pela arte, pela ciência, pela 

experimentação, pela inovação e pelo empreendedorismo foram 

realizadas diversas atividades de enriquecimento pessoal e 

alargamento de referências socioculturais. Na interrupção 

letiva do Natal foram efetuadas as seguintes atividades: uma 

visita de estudo ao Centro de Interpretação Ambiental; uma 

visita de estudo temática à Cidade Natal – Óbidos; uma visita 

de estudo pedagógica à Quinta do Chinco, com atelier de Bio 

Construção e visita às Hortas Pedagógicas; um atelier de 

partilha intergeracional, numa instituição de cuidados para 

a Terceira Idade – o Lar de idosos de Malpica do Tejo; uma 

visita de estudo temática ao Presépio de Penela, com uma 

visita de estudo ao Museu Romano do Rabaçal; um atelier de 

Informática – enquadrado na Academia Digital, no Cyber 

Centro; participação no Natal Branco da cidade de Castelo 

Branco com atividades natalícias e uma atividade desportiva 

e lúdica, o Mergulho Natalício – no Complexo de Piscinas 

Municipais de Castelo Branco. 

Para as interrupções letivas da Páscoa e do Verão, foram 

também realizadas diferentes atividades, tendo sido as 

crianças divididas em dois grupos atendendo às suas idades 
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(6 aos 8 e 9 aos 12), por questões de segurança e melhor 

organização das aprendizagens proporcionadas. 

 

Ao terminar a reunião, o Sr. Diretor do Agrupamento voltou 

a salientar que dentro do agrupamento há muitos projetos, 

projetos próprios do agrupamento, como por exemplo 

Jornalismo, Desporto Escolar, Fotografia, Robótica, 

Impressora de sorrisos, e outros, que provavelmente explicam 

a reduzida participação de alunos nas atividades nº 2.3 - 

2.4 e 3.16. 

 

 

9.1.2. AE Afonso Paiva 

 
 

O AE Afonso de Paiva teve 47 alunos sinalizados no ano letivo 

de 2018/2019, sendo 35 do 1º ciclo, 5 do 2º ciclo e 7 do 3º 

ciclo. Em 2019/2020 o número total de alunos sinalizados é 

de 41, 7 dos quais da EB Afonso de Paiva, 22 da EB1 do 

Castelo, 11 da EB1 de S. Tiago e 1 da EB1 da Mina conforme 

tabela 37. 

Foi assinalado pela Srª. Subdiretora do Agrupamento de 

Escolas Afonso de Paiva a existência de uma articulação muito 

próxima e profícua com a Equipa Multidisciplinar Integrada 

para o Sucesso Educativo de Castelo Branco (conforme previsto 

na atividade nº 0.7). 

Na tabela 40 podemos observar para o agrupamento em questão, 

as ações desenvolvidas para as atividades propostas, assim 

como o respetivo número de participantes. 
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Tabela 40. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Castelo 

Branco, desenvolvidas no AE Afonso de Paiva, no âmbito do PIICIE, período de 

execução, público alvo e número de participantes 

Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

1.2. Academia de Pais 
("Os meus Pais 
sabem…") 

Workshops desenvolvidos na 
Quinta do Chinco com os 
pais/encarregados de 
educação:   
 

• cozinha saudável 

• economia doméstica  

• preparação de 

alimentos  

• higiene doméstica e 

pessoal,  

• relações 

interpessoais e 

competências 

parentais entre 

outros temas. 

2018/2019 
2019/2020 
(sábados) 
 

Pais / 
encarregados 
de educação 

 
Pais de 
14 alunos 
3 1º ano + 6 2º 
ano + 4 3º ano 
+ 1 5º ano 
 

2.3 Conteúdos digitais 
inovadores de apoio ao 
ensino básico 

Desenvolvimento de 
competências TIC: 
 

• Manipulação de 
computadores ao 
nível da escrita e 
elaboração de textos  

 
Apoio ao estudo (Escolas) 

2018/2019 
2019/2020 

Alunos do 
Ensino Básico 
1º e 2º ciclo 
 

 
23 alunos 
4 1º ano + 7 2º 
ano + 10 3º 
ano + 1 4º ano 
+ 1 6º ano 

Apoio individualizado 2018/2019  1 aluna 
2.4 Academia Digital Atividades fora da sala de 

aula com TIC 
 
Locais: Biblioteca Municipal, 
Cibercentro e Escolas 
 

2018/2019 
2019/2020 

Alunos do 
Ensino Básico 
1º e 2º ciclo 
 

 
28 alunos (23 
anteriores 
+5) 
4 1º ano + 7 2º 
ano + 10 3º 
ano + 1 4º ano 
+ 2 5º ano + 1 
6º ano + 3 7º 
ano   

3.1 Programa "o dia 
começa à tarde" - 
alunos em transição de 
nível escolar 

Prolongamentos 2018/2019 
2019/2020 

Pré-escolar  
(5 anos) 

Todos os 
alunos  

Animação: 
 

• Dinamização dos 
intervalos (animação 
socio desportiva) 

• Pintura de jogos 
desportivos/tradicio
nais nos espaços 
escolares 

• Elaboração de 
Painéis de Natal 

• outras 

2018/2019 
2019/2020 

Alunos do 
Ensino Básico 
1º ciclo 

 
28 alunos 
5 1º ano + 10 
2º ano + 12 3º 
ano + 1 4º ano 
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Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

3.16 Concurso "É de 
Artista…" 
 

Entroncou com as atividades 
3.1 com a dinamização de 
concursos variados 

2018/2019 Todos os 
alunos 
sinalizados 

41 alunos  

 

Não se realizou. Não teve qualquer inscrição no 1º período de 2019/2020 
3.19 Academia explorar 
e aprender - 
experimentação e 
reforço de 
conhecimentos 

ATL nas Interrupções letivas: 
 

• Natal 
• Páscoa 
• Verão 

2019/2020 
 
 
 
  

Alunos do 

Ensino Básico 

1º, 2º e 3º 

ciclo 
 
 
 
 
 
 

23 alunos  
3 1º ano + 8 2º 
ano + 5 3º ano 
+ 1 4º ano + 1 
5º ano + 1 6º 
ano + 1 7º ano 
+ 2 8º ano +1 
9º ano 

2019/2020 Alunos do 

Ensino Básico 

1º, 2º e 3º 

ciclo 
 

18 alunos 

 
 

Os dados que a seguir apresentamos foram registados durante 

a reunião que a equipa do IPCB realizou com a Srª. 

Subdiretora do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva e outro 

Professor do mesmo agrupamento. Também recebemos via email 

a documentação solicitada que permitiu acrescentar 

informação ao presente relatório. Destacamos para cada uma 

das atividades propostas o seguinte: 

• Atividade nº 1.2 - Academia de Pais ("Os meus Pais 

sabem…") 

Esta atividade funcionou em 2018/2019 e está a funcionar em 

2019/2020.  

São 14 os pais envolvidos, e as ações desta atividade 

desenvolvem-se aos sábados na “Quinta do chinco”. Esta 

atividade foi apenas oferecida aos alunos sinalizados, 

porque na sede de agrupamento os Encarregados de Educação 

entenderam que não faria sentido. 
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• Atividade nº 2.3 - Conteúdos digitais inovadores de 

apoio ao ensino básico e Atividade nº 2.4 - Academia 

Digital 

As atividades nº 2.3 e 2.4 sobrepõem-se na sua essência, são 

uma só. A opinião é que devem ser fundidas à semelhança do 

que já foi referenciado pelo AE Nuno Álvares. 

Esta atividade (conjunta) tem este ano a participação de 23 

alunos e está muito direcionada na base do apoio ao estudo.  

Foi possível, com este projeto, equipar uma sala com PC na 

EB1 de S. Tiago. Para além disso, foram realizadas diversas 

ações, como por exemplo a edição de diferentes vídeos, 

motivando os alunos através do uso da tecnologia. 

• Atividade nº 3.1 - Programa "o dia começa à tarde" - 

alunos em transição de nível escolar 

No âmbito desta atividade foram desenvolvidas diversas ações 

surpresa durante os intervalos de aulas, e teve particular 

impacto nos alunos da EB1 do Castelo. A dinamização dos 

intervalos é feita com jogos diferentes e variados onde os 

dinamizadores a alunos brincam na rua.  

• Atividade nº 3.16 - Concurso "É de Artista…" 

Foi referido que esta atividade entronca com a atividade 

3.1, podendo por isso ser fundidas. 

Este ano letivo ainda não há alunos inscritos, mas no ano 

letivo passado todos os alunos participaram nesta atividade, 

uma vez que a mesma pode ser encaixada com a atividade nº 

3.1 onde os alunos fazem pinturas, painéis de Natal (entre 

outros) que puderam ser colocados a concurso, o que foi 

motivador.   

• Atividade nº 3.19 - Academia explorar e aprender - 

experimentação e reforço de conhecimentos 
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As ações desta atividade são ATL que se desenrolaram na 

interrupção letiva. No 1º ano que funcionou (2017/2018), 

esta atividade foi constituída um prémio de participação 

para os alunos com melhor comportamento. Presentemente todos 

os alunos sinalizados usufruem, no total de 41 (2019/2020). 

A Srª. Subdiretora do AE Afonso de Paiva, mostrou-se bastante 

satisfeita com a implementação deste projeto, porque veio 

acrescentar valor e dinâmica, classificando-o como 

globalmente positivo. A título de exemplo, destaca as 

atividades surpresa (nº 3.1) nos intervalos das aulas na EB1 

do Castelo com muitos alunos de etnia cigana e refugiados, 

que motivados por este efeito surpresa, melhoraram de forma 

significativa o absentismo. 

Destacou ainda o importante desempenho da equipa 

multidisciplinar, sempre muito solícitos e atentos. 

Ressalva, contudo, que seria importante reforçar esta 

equipa, uma vez que este ano letivo é composta por apenas 

dois elementos, um número bastante reduzido para tantas 

escolas.  

Também seria importante poder adaptar as fichas de 

autorização dos pais/encarregados de educação para a 

participação dos alunos nas atividades, da escola para as do 

projeto PIICIE, porque por vezes é muito difícil conseguir 

as autorizações dos encarregados de educação.  

 
 
 
9.1.3. AE José Sanches e São Vicente da Beira 

 
 

O AE José Sanches e São Vicente da Beira teve em 2018/19, 11 

alunos referenciados, sendo 3 do 1º ciclo e 8 do 3º ciclo, 

mais concretamente do 9º ano.  
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Em relação à equipa multidisciplinar, a Srª Diretora informou 

que a mesma se deslocava com regularidade à Escola, em 

Alcains, como previsto na atividade nº 0.7. 

Na tabela 41 podemos observar a distribuição dos alunos 

participantes nas diferentes atividades propostas. 

 

Tabela 41. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Castelo 

Branco, desenvolvidas no AE José Sanches e São Vicente da Beira, no âmbito do 

PIICIE, período de execução, público alvo e número de participantes 

Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 
participantes 

1.2 Academia de Pais 
("Os meus Pais 
sabem…") 

Sessões de sensibilização com 
os pais 

2018/2019 Pais dos 
alunos 
sinalizados 

 

2.3 Conteúdos digitais 
inovadores de apoio ao 
ensino básico 

Visitas de estudo a empresas  2018/2019  8 alunos  
9º ano 

2.4 Academia Digital  2018/2019  8 alunos  
9º ano 

3.1 Programa "o dia 
começa à tarde" - alunos 
em transição de nível 
escolar 

Prolongamentos    
Animação 2018/2019  3 alunos: 

2 alunos 3º 
ano + 1 aluno 
4º ano 

3.16 Concurso "É de 
Artista…" 

Realização de projetos 
individuais com um tema 
aplicado à realidade do 
interesse do aluno 

2018/2019 
 

 8 alunos  
9º ano 
 
 

3.19 Academia explorar 
e aprender - 
experimentação e 
reforço de 
conhecimentos 

ATL nas Interrupções letivas: 
 

• Natal 
• Páscoa 
• Verão 

 

2018/2019  3 alunos 
2 3º ano + 1 
4º ano 

 

A Srª Diretora da Escola informou que já tinham uma equipa 

de insucesso escolar (GAIE) a funcionar, e que este gabinete 

fazia agora a ponte com a equipa multidisciplinar do PIICIE, 

porque analisa os alunos em função dos seus resultados 

escolares e dos comportamentos de risco.  

A diretora da Escola informou que têm uma turma com 10 alunos 

num programa especial (PIEF) (porque já tinham tido 2 ou 

mais retenções), com idades muito variadas e níveis de ensino 

distintos (do 1º ao 3º ciclo). Neste caso a Professora da 
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equipa multidisciplinar do PIICIE ia à sala de aulas 

trabalhar com estes alunos.  

Para cada atividade, destacamos o seguinte: 

• Atividade nº 1.2 - Academia de Pais ("Os meus Pais 

sabem…") 

Foram realizadas várias ações de sensibilização com os pais. 

Seria importante haver um maior reforço destas ações, porque 

no ano letivo (2018/2019) o IPCB só organizou 2 atividades.  

• Atividade 2.3 - Conteúdos digitais inovadores de apoio 

ao ensino básico e Atividade nº 2.4 - Academia Digital 

Os Conteúdos Digitais Inovadores (2.3) e de Apoio ao Ensino 

Básico e Academia Digital (2.4), conforme o se encontra 

descrito no PIICIE do Município de Castelo Branco, foram 

trabalhados com os alunos de forma individual e em grupo. 

Realizam-se visitas de estudo, acompanhando caso a caso os 

projetos individuais, procurando igualmente em cada visita 

a componente vocacional que completa o desenvolvimento 

educativo de cada aluno. 

Os alunos da Turma PIEF não participaram. 

• Atividade nº 3.1 - Programa "o dia começa à tarde" - 

alunos em transição de nível escolar 

Foi focado um senão em relação a esta atividade por estar 

restringida aos alunos de 5 anos de idade. Devia estar 

acessível a todos para não gerar desigualdades. 

• Atividade nº 3.16 - Concurso "É de Artista…" 

Em cumprimento das opções feitas para a concretização das 

ideias selecionadas pelos alunos e alunas para o seu projeto 

individual do: “Concurso: É de Artista…” – Ação 3.16; no 

contexto do PIICIE do Município de Castelo Branco, fizeram-
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se pesquisas na internet e selecionou-se informação válida 

para a consecução do respetivo projeto. 

• Atividade nº 3.19 - Academia explorar e aprender - 

experimentação e reforço de conhecimentos 

A Academia explorar e aprender, funcionou para alunos de 2 

e 3 anos de idade e para alguns alunos do 1º ciclo. Os alunos 

da Turma PIEF não participaram.   

A Srª Diretora da Escola salientou que não compreendia porque 

a equipa multidisciplinar da CIMCB tinha sido reduzida a 

apenas 2 elementos, o que considerava pouco relativamente ao 

ano letivo anterior em que eram 4 elementos. Salientou ainda 

que fazia falta um elemento da equipa que estive sempre 

presente em Alcains, e ainda um assistente social que pudesse 

ajudar e acompanhar os pais e encarregados de educação em 

casa. A Srª Diretora da Escola insiste que esta equipa tem 

de ter mais elementos, e que também era muito importante que 

o conselho de turma pudesse estar representado na equipa 

multidisciplinar. O reforço da equipa multidisciplinar com 

um elemento do AE é fundamental.  

Contudo, não pode deixar de salientar que há um retorno 

positivo de sucesso neste PIICIE, manifestado nos cinco 

alunos que concluíram com sucesso o 3º ciclo, e nos restantes 

que continuam a adquirir as competências programadas no seu 

Plano Educativo e Formativo, como objetivos específicos 

delineados. Acrescentou que os cinco alunos que terminaram 

o 3ºciclo, prosseguiram os seus estudos, numa formação 

profissional, objetivo também delineado com os próprios, 

tendo em conta os seus interesses vocacionais, bem como as 

suas aptidões. Este percurso foi mais facilmente adquirido 

com a equipa, tendo em conta que tiveram um acompanhamento 

direcionado, e atendendo a que tiveram oportunidade de 

visitar instituições e empresas de acordo com os seus 

interesses profissionais. De referir que os alunos 
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intervencionados foram oito, numa turma que foi sofrendo 

algumas alterações, com transferências de alunos e anulação 

de matrícula. 

 

9.1.4. A E   Amato Lusitano 

 

No AE Amato Lusitano e em 2018/2019, contaram-se 22 alunos 

sinalizados; 7 do 1º ciclo, 1 do 6º ano e 14 do 3º ciclo.  

O Sr. Diretor do AE referiu que em 2018/2019 a equipa 

multidisciplinar contou com a presença da subdiretora do 

agrupamento, e que no ano letivo 2019/2020 saiu da equipa do 

PIICIE. Em 2019/2020 a equipa passou a incluir a Diretora de 

Turma de uma turma não regular do 3º ciclo (CEF – OSTA), no 

âmbito de um projeto de Escola. 

Na tabela seguinte (tabela 42) podemos observar para cada 

atividade o número de alunos referenciados que participaram 

nas atividades propostas.  

 
Tabela 42. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Castelo 

Branco, desenvolvidas no AE Amato Lusitano, no âmbito do PIICIE, período de 

execução, público alvo e número de participantes 

Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 
participantes 

1.2. Academia de Pais 
("Os meus Pais 
sabem…") 

Workshops desenvolvidos na 
Quinta do Chinco com os 
pais/encarregados de 
educação:   
 

• cozinha saudável 

• economia doméstica  

• preparação de 

alimentos,  

• higiene doméstica e 

pessoal 

• relações 
interpessoais e 
competências 
parentais entre 
outros temas 

2018/2019  
 
 
Datas de 
realização das 9 
ações (sábados): 
 
13/12/2018; 
10/01/2019; 
16/02/2019; 
23/02/2019; 
16/03/2019; 
25/03/2019; 
27/04/2019; 
29/05/2019 
22/06/2019 

Pais / 
encarregados 
de educação 
 

8 alunos 
7 alunos do 
1º ciclo + 1 
aluno do 2º 
ciclo  

2.3 Conteúdos digitais 
inovadores de apoio ao 
ensino básico 

Tablet’s na Biblioteca: Ensinar 
com tablet’s 

2018/2019 
(Dezembro até 
ao final do ano 
letivo) 

Turma CEF - 
OSTA 

11 alunos  
3º ciclo + 1 
Professor 
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Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 
participantes 

2.4 Academia Digital  2018/2019 
(Dezembro até 
ao final do ano 
letivo) 

 

Turma CEF - 
OSTA 

11 alunos 
3º ciclo + 1 
Professor 

3.1 Programa "o dia 
começa à tarde" - Alunos 
em transição de nível 
escolar 

  2018/2019 Alunos do pré-
escolar (5 
anos de idade) 

48 alunos 
25 alunos (JI 
Valongo) + 23 
alunos (JI 
Cebolais/Reta
xo) 

3.16 Concurso "É de 
Artista…" 

 2018/2019 
(Dezembro até 
ao final do ano 
letivo) 

 

Turma CEF - 
OSTA 

11 alunos  
3º ciclo + 1 
Professor 

3.19 Academia explorar 
e aprender - 
experimentação e 
reforço de 
conhecimentos 

ATL nas Interrupções letivas: 
 

• Natal 
• Páscoa 
• Verão 

 

 2018/2019 
 

 9 alunos 
8 alunos do 
1º ciclo + 1 
aluno do 2º 
ciclo  

 

Durante a reunião na sede do agrupamento de escolas Amato 

Lusitano com a presença do Sr. Diretor e da Srª Subdiretora, 

obteve-se informação diversa, das quais se apresenta um 

resumo. Para além desta informação o AE enviou à equipa do 

IPCB mais dados importantes nomeadamente para a avaliação 

final deste projeto. 

• Atividade nº 1.2 - Academia de Pais ("Os meus Pais 

sabem…") 

Esta atividade funcionou para os alunos mais carenciados. Os 

pais participaram em reuniões, seminários e passaram alguns 

dias na “Quinta do chinco” em atividades. 

• Atividade nº 2.3 - Conteúdos digitais inovadores de 

apoio ao ensino básico e Atividade 2.4 - Academia 

Digital 

O desenvolvimento destas atividades (que podem ser uma 

única), permitiu desenvolver mais um projeto: tablets na 

biblioteca, e consequentemente tornou possível o ensino com 

tablets. 
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• Atividade nº 3.1 - Programa "o dia começa à tarde" - 

alunos em transição de nível escolar 

Oficialmente esta atividade só estava destinada ao ensino 

pré-escolar (só dos 4 aos 5 anos), mas foi estendida ao 

Ensino Básico.  

• Atividade nº 3.16 - Concurso "É de Artista…" 

Em 2018/2019 o Concurso “É de artista…” funcionou para os 

cursos CEF. Realizaram inclusive uma viagem ao estrangeiro 

e correu muito bem. Este ano letivo (2019/2020) também está 

a funcionar para os cursos CEF.  

• Atividade nº 3.19 - Academia explorar e aprender - 

experimentação e reforço de conhecimentos 

As ATL em 2019/202 já funcionaram nas férias do Natal. Foram 

abertas a todos os alunos, mas alguns encarregados de 

educação não autorizaram os filhos a frequentar. 

Em relação ao ano letivo de 2018/2019, das atividades 

realizadas só foram avaliadas internamente no Agrupamento de 

Escolas Amato Lusitano as atividades 2.3, 2.4 e 3.16, para 

as quais foi elaborado um relatório (turma CEF1 – OSTA), ao 

qual a equipa do IPCB teve acesso, assim como a restante 

informação solicitada, recebida através de email. 

O Sr. Diretor e a Srª Subdiretora do AE acrescentaram ainda 

que alguns resultados positivos se sentem, nomeadamente no 

comportamento desta turma e na motivação dos alunos, dois 

fatores muito importantes para o sucesso académico. 

 

9.2 IDANHA-A-NOVA 

 

Na tabela 43 podem ver-se as atividades propostas no PIICIE 

da responsabilidade do município de Idanha-a-Nova. 
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Tabela 43. Atividades do PIICIE da responsabilidade do município de Idanha a 

Nova 

Atividades PIICIE 

Nº Designação 

0.5 
Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de Idanha-a-
Nova 

1.5 Envolvimento e formação parental 

1.7 Educa.Com 

2.9 Future4Kids 

2.15 Escola do Mundo Rural - FoodLabKids 

2.16 INOV-Idanha 

2.17 Aprender fora da escola 

3.11 Um dia feliz é todos os dias 

3.12 "O que faço com as minhas emoções?" 

3.13 Escola do Mundo Rural - Move-te! 

3.22 Academia explorar e aprender - experimentação e reforço de conhecimentos 

3.24 "BiblioTech" Bibioteca Móvel Digital 

4.2 Todos diferentes, todos iguais 

6.2 Escola do Mundo Rural - Música para Todos 
 

Para cada uma das atividades programadas, apresentam-se na 

tabela 44 as ações que foram desenvolvidas, em que período 

foram executadas, qual o público alvo e qual o respetivo 

número de participantes. Esta informação foi fornecida à 

equipa do IPCB via email pelo município de Idanha-a-Nova de 

forma coordenada com o agrupamento de escolas. Não foi 

possível efetuar a reunião presencial em tempo útil por via 

da impossibilidade de viajar devido à pandemia Covid – 19. 
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Tabela 44. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Idanha-a-Nova, 

desenvolvidas no âmbito do PIICIE, período de execução, público alvo e número 

de participantes 

Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participant
es 

0.5 Equipa 

Multidiscipli

nar Integrada 

para o 

Sucesso 

Educativo de 

Idanha-a-Nova 

 

Coordenação da 

execução das 

atividades; 

Articulação com 

parceiros  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 605 

alunos do 

AE 

Acompanhamento e 

monitorização do 

projeto pela EMI 

e Lab4Tomorrow 

 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Professore

s 

Alunos 

 

Contratação de 

Psicóloga para 

serviços na área 

da Psicologia 

(com alunos e 

famílias em 

risco) 

 

2017/2018 

Abril a 

agosto de 

2018 

e 

2018/2019 

30 nov 2018 a 

28 agos 2019 

 

2019/2020 

Alunos do 

Ensino 

Básico 1º 

ciclo 

 

30 alunos 
(por 

atividade) 

 

 

 

Serviços na área 

da informática  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

   

1.5 Envolvimento 

e formação 

parental 

 

Workshops 

sobre 

alimentação 

saudável 

• Educação 

- Semana 

da 

Alimenta

ção 

2019/2020 

(iniciar 

este ano) 

Famílias, 

encarregad

os de 

educação 

 

 1.7 Educa.Com A atividade ainda não foi realizada. 

 2.9 Future4Kids 

 

Colaboração 

com a fase 

Municipal do 

Concurso 

Nacional de 

Leitura 

2018/2019 

 

 

 

 

Alunos do 

Ensino 

Básico 1º, 

2º, 3º 

ciclo e 

ensino 

secundário 

30 alunos  

 

Implementação 

de práticas de 

ensino-

aprendizagem 

com recurso às 

tecnologias 

2019/2020 

Em fase de 

aquisição de 

equipamento 

informático 

para o 

agrupamento 

Alunos do 

Ensino 

Básico 1º, 

2º, 3º 

ciclo 

605 

alunos 

2.15 Escola do 

Mundo Rural - 

FoodLabKid 

Visita a 

explorações 

agrícolas 

 

2018/2019 Alunos do 

Ensino 

Básico 1º 

ciclo 

52 alunos 

Utilização de um 

Sistema de 

Aquaponia para 

sensibilização 

ambiental e 

aprendizagens na 

2019/2020 
Em fase de 

instalação 

  



72 
 

Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participant
es 

área das 

Ciências  

2.16 INOV-Idanha 

 

Oferta do livro 

“O Pai Natal 

Verde” - 

Educação 

Ambiental 

2018/2019 
10 e 11 

dezembro 2018 

Alunos do 

Ensino 

Básico 1º 

ciclo 

 

 

 

423 

alunos 

 

Alimentação 

saudável: Ali e 

Menta 

 

2018/2019 
10 a 20 

outubro 2018 

Alunos do 

Ensino 

Básico1º 

ciclo  

245 

alunos 

2.17 Aprender 

fora da escola 

 

Visita ao Centro de 
Animais Errantes 
 
 

2018/2019 
28 março 
2019 
 

Alunos do 
Ensino Básico 
1º ciclo 

104 alunos 
 
 
 

Exibição da peça 
“Pai Natal Verde” 

2018/2019 
10 e 11 dez 2018 
 

Alunos do 
Ensino Básico 
1º ciclo 

423 alunos 
 

Aquisição máquinas 
fotográficas  

2017/2018 
 

Alunos do 
Ensino Básico 
1º ciclo 

36 alunos 

Oficina Teatro Fazer 
de conta 

2019/2020 Crianças do JI 
e 1º ciclo 

138 alunos  

Yoga e Filosofia para 
crianças 
 

2019/2020 Alunos do 
Ensino Básico 
1º ciclo 

173 alunos 

Visita ao Simulacro 
da queda parcial 
barragem; 

2019/2020 Alunos do 
Ensino Básico 
1º ciclo 

40 alunos 

À descoberta das 
primeiras imagens 
(Gravura) 

2019/2020 Alunos do 
Ensino Básico 
1º, 2º, 3º ciclo 
e secundário 

144 alunos 

Duas peças de teatro 
“Matematicomania”, 
“M@t-matic Tour” 

2019/2020 Alunos do 
Ensino Básico 
2º e 3º ciclo 

282 alunos 
+ 2 
Professores 

3.11 Um dia feliz é 
todos os dias 
 

Contratação de 
técnico de atividade 
física 

2018/2019 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

40 alunos 
 

Atividades artísticas 
ATL Natal 
 

2018/2019 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

30 alunos 
 

Atividades Lúdico 
expressivas 
 

2018/2019 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

40 alunos 
 

Visita de estudo – 
Segura – Parque 
Natural do Tejo 
internacional 

2018/2019 
17 e 18 maio 
2018 

Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

151 alunos 

Participação no 
Encontro da 
modalidade 
“Multiatividades de Ar 
Livre”; 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

104 alunos 
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Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participant
es 

Participação em 
atividades da área da 
Cidadania na EB1 da 
Zebreira; 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

16 alunos 

Celebração de dias 
temáticos (Magusto) 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

80 alunos  
+ 18 
Professores 

Visita à ETA, no âmbito 
de uma ação de 
sensibilização para a 
poupança de água, 
promovida pela EPAL 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

44 alunos  
+ 6 
Professores 

Visita à UBI, no âmbito 
do programa de 
“Orientação Escolar e 
Profissional”; 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

24 Alunos 
+1 
Professor 

Celebração de dias 
temáticos (Natal) - Duas 
peças de teatro 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

243 alunos  
+ 14 
Professores 

Ida à Covilhã para 
participação no projeto 
“Plante um músico” 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

15 alunos  
+ 1 
Professor 

Ida ao cinema e ao 
Parque Vila Fraga 

2019/2020 Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 

83 alunos + 
14 
Professore
s 

3.12 "O que faço com 
as minhas emoções?" 
 

Contratação de 

técnica para 

apoio à 

Psicóloga em 

atividades 

extracurricula

res 

2017/2018 
Abril a junho 

2018 

 

 

Alunos Ensino 
Básico 1º ciclo 
 

30 alunos 

 

3.13 Escola do Mundo 
Rural - Move-te! 
 

”Desporto para 

todos” - 

atividades de 

tempos livres 

2018/2019 Alunos do 

Ensino 

Básico 1º 

ciclo 

50 alunos 

3.22 Academia 
explorar e aprender - 
experimentação e 
reforço de 
conhecimentos 
 

Concurso 

Nacional 

Leitura – 

Cheque prenda 

Bertrand  
e  

Sessão do Concurso 
Nacional de Leitura 
com escritor 

2018/2019 
19 abril 2019 
 
 
2018/2019 
23 abril 2019 
 

Alunos do 

Ensino 

Básico 1º 

ciclo 

64 alunos 

ATL´s  

Ciência nas 

férias:  

• Dança 

das 

cores 

• Erupção 
vulcânica 

• plasticina 
caseira 

Interrupçõ

es letivas 

Alunos do 

Ensino 

Básico 1º 

ciclo 

170 

crianças 
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Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participant
es 

Visita de Estudo ao 
Monumento Natural 
das Portas de Rodão 

2018/2019 
10 maio 2019 
 

Alunos do 
Ensino Básico 
2º ciclo 

50 alunos  
7º ano 
+ 4 
Professores 
 

Visita ao Jardim 
Zoológico de Lisboa 
– ATLs de Verão do 
município de 
Idanha-a-Nova 

2018/2019 
6 set 2019 

Crianças 

Ensino Básico 

1º ciclo 

132 
crianças 
(10 de famílias 
carenciadas 
não pagaram o 
bilhete de 
entrada) 

ATL 

interrupção 

letiva Verão - 

atividades 

2018/2019 Alunos do 

Ensino Básico 

1º ciclo 

30 alunos 

Visitas de 

estudo 

Sortelha/Louri

nhã 

 

2018/2019 Alunos Ensino 

Básico 2º ciclo 

80 alunos 

Atividades ATL  2019/2020 Alunos do 

Ensino 

Básico1º ciclo 

510 alunos 

 3.24 "BiblioTech" 
Bibioteca Móvel Digital 

 
A atividade ainda não foi realizada. 
 

4.2 Todos 

diferentes, 

todos iguais 

 

Atividades de 

ATL Verão  

 

 

2018/2019 

2/7 a 17/8 

e 3/9 a 

7/9  

JI e 1º 

ciclo 

(+ 1 

criança do 

2º ciclo) 

33 alunos 

Biblioteca -

Aquisição Colorad 
(Daltónicos) para 
identificação de livros - 
Biblioteca da escola 
sede do Agrupamento 

2018/2019 Comunidade 

académica 

400 

alunos 

 

6.2 Escola do 

Mundo Rural - 

Música para 

Todos 

 

Atividades na 

área da Música 

 

2018/2019 Alunos do 

Ensino 

Básico 1º 

ciclo 

245 

alunos 

 

Em relação à informação recebida do município de Idanha-a-

Nova, foram disponibilizadas para os anos de 2018 e 2019 

duas pastas com várias subpastas para cada atividade do 

PIICIE. Nestas subpastas encontram-se os relatórios por ação 

desenvolvida no âmbito da respetiva atividade. No total há 

20 relatórios relativos ao ano de 2018 distribuídos por 10 

subpastas (10 atividades das 14 propostas no PIICIE, conforme 
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tabela 43), e 27 relatórios relativos ao ano de 2019, para 

7 atividades conforme se pode ler na tabela nº 43. 

 

As atividades nº 1.7 Educa.Com e nº 3.24 "BiblioTech" 

Biblioteca Móvel Digital ainda não foram executadas. Quanto 

à atividade nº 1.5. Envolvimento e formação parental, começou 

a ser preparada para iniciar no presente ano letivo. 

 

9.3 OLEIROS 

  

Para o município de Oleiros, são 5 as atividades previstas 

no PIICIE da sua responsabilidade e encontram-se listadas na 

tabela seguinte (tabela 45).    

Tabela 45.  Matriz de atividades do PIICIE da responsabilidade do município de 

Oleiros 

Atividades PIICIE 

Nº Designação 

0.6 Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de Oleiros 

2.5 Novas metodologias e espaços de aprendizagem colaborativa 

2.13 “Learning By Doing” Oleiros 

3.5 Programa de Desenvolvimento + Oleiros 

6.1 Oleiros Educa 2.0 

 

Para cada uma dessas atividades, apresentam-se, na tabela 

46, as ações que foram desenvolvidas, em que período foram 

executadas, qual o público alvo e o respetivo número de 

participantes, sempre que se aplique. 

Esta informação foi obtida durante a reunião com os elementos 

da Equipa multidisciplinar de Oleiros, o Sr. Diretor do AE 

de Oleiros e um representante do município de Oleiros. 
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Tabela 46. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Oleiros, 

desenvolvidas no âmbito do PIICIE, período de execução, público alvo e número 

de participantes 

Atividades Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

Atividade nº 0.6 - Equipa 
Multidisciplinar para o 
Sucesso Educativo de 
Oleiros 

Formação contínua dos 
técnicos em áreas distintas  

• Geogebra (Matemática) 
• Suporte Básico de vida 
• Literacia Digital em 

contexto Escolar 

• Plataforma Khan 
Academy 

• Outras... 

2018/2019 
(total de 20 
formações em 
áreas distintas) 
 

Equipa 
multidisciplin
ar  

Toda a equipa 

Feira do Pinhal 2018 – 
organização de um stand com 
mostra do PIICIE Oleiros  

8 a 12 agosto 
2018 

Visitantes da 
feira – 
possíveis 
futuros alunos 

Toda a equipa  

Organização de visitas de 
estudo – 13 no total 

2018/2019 Alunos 419 alunos + 
43 
professores + 
11 técnicos 
PIICIE + 5 
auxiliares 
educação 

Criação do Suporte 
Informático para o projeto 
PIICIE Oleiros  

2018/2019 Comunidade 

escolar 
 

Manutenção de material 
informático e gestão de 
equipamento informático 

2018/2019 Comunidade 
escolar 

 

Terapia da Fala - contratação 
de terapeuta para sessões  

2018/2019 Alunos JI, 
Ensino Básico 
e Ensino 
Secundário 

30 alunos 
(total) 
 

JI: 3 crianças Oleiros + 2 
Estreito + 
EB1: 11 alunos Oleiros + 2 
Estreito + 3 Orvalho + 
EB2,3/S Padre António de 
Andrade: 9 alunos 

Escola de Música de Coimbra 
em Oleiros – um projeto 
inovador para todos 

2018/2019 Toda a 
comunidade 

 

Atividades Práticas de 
Matemática – dinamização de 
atividades reais com 
matemática 

2018/2019 Alunos  

Colaboração em atividades de 
Matemática e de Português 

2018/2019 Alunos do 6º 
ano 

 

Apoio preparação Exame 
Nacional de Matemática - 
semanal 

Desde 9 de maio 
de 2019 até ao 
final do ano 
letivo 
2018/2019 

Alunos do 12º 
A 

 

Colaboração no apoio ao 
ensino da Matemática 

Desde 5 de 
novembro até ao 
final do ano 

Alunos do 7º e 
do 8ºs anos 

Turmas do 7º 
e do 8º 
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Atividades Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

letivo 
2018/2019 

Robótica no 1º ciclo – 
dinamização de atividades 
com robôs educativos 

2º e 3º período 
de 2018/2019 

Alunos do 1º 
ciclo 

 

Apoio aos professores – 
sessão de divulgação sobre o 
PIICIE, linhas de intervenção, 
recursos e possibilidades de 
apoio  

Sessão ocorreu a 
11 de setembro 
de 2018 

Professores   

2.5 Novas metodologias 
e espaços de 
aprendizagem 
colaborativa 

TIC (robots, tablets, PC’s, 
quadros interativos, quadros 
virtuais) Escola virtual 7º e 
12º ano 

2018/2019 Alunos do 7º 
ao 12º ano 

 

Constituição da Sala do 
Futuro na sede do 
agrupamento de escolas 

2018/2019   

Participação em concursos 
• Vídeo Escolar 
• Heróis da Fruta 

2018/2019   

Concurso de Ideias – Cria o 
Teu Futuro 

2018/2019 
maio 

Alunos 10º 
ano 

13 alunos 
(turma 10ºA) 

Apps For Goods 2018/2019 8º ano  Turmas do 8º 
ano 

Parlamento dos Jovens 2018/2019   
Escola virtual  2018/2019 

2019/2020 
. 

Alunos do 3º 
ciclo e 
Secundário 

 

Formação para uso Escola 
Virtual 

12 de dezembro 
às 14h30 

Professores  

Clube de robótica 2º e 3º período 
de 2018/2019 

Alunos do 
Ensino Básico 
1º ciclo 

Todos os 
alunos do 1º 
ciclo 

Plataforma educacional Khan 
Academy 

2018/2019 professores do 
1º ciclo e 
alunos do 1º 
ciclo 

 

2.13 “Learning By 
Doing” Oleiros 

Visita de Estudo a Lisboa 
(Web Sumit) 

2018/2019 
7 nov 2018 

Ensino 

Secundário 
12 alunos 
(12º A) + 2 
professores + 
1 técnico 
PIICIE 

Visita de Estudo a Coimbra e 
Condeixa 

2018/2019 
23 nov 2018 

3º ciclo 65 alunos  
(5 turmas: 
7ºA, B; 8ºA, B 
e 9ºA) 
 + 4 
professores + 
2 técnicos 
PIICIE  

Visita de Estudo a Sintra e 
Lisboa 

2018/2019 
18 e 19 fev 2019 

Ensino 

Secundário 
24 alunos 
(1 turma 11º 
A) + 4 
professores + 
1 técnico 
PIICIE 
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Atividades Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

Visita de Estudo a Coimbra - 
assistir ao espetáculo em 
francês “Mr Ibrahim et les 
Fleurs du Coran” e museu 
gastronómico Praxis Coimbra 

2018/2019 
27 fev 2019 

 

Ensino 

Secundário 
8 alunos  
(1 turma 10º 
A)+ 4 
professores + 
0 técnico 
PIICIE 

Visita de Estudo a Alviela e 
Tomar - Núcleo de arte 
contemporânea 

2018/2019 
28 fev 2019 

3º ciclo 66 alunos (5 
turmas: 7ºA, 
B; 8ºA, B e 
9ºA) 
 + 4 
professores + 
1 técnico 
PIICIE 

Visita de Estudo a Lisboa 
(Politeama) 

2018/2019 
22 mar 2019 

1º ao 4ºAno 
das várias 
escolas do 
Concelho de 
Oleiros 

77 alunos + 7 
professores + 
1 técnico 
PIICIE + 5 
auxiliares de 
educação 

Visita de Estudo à Maia - 15.º 
Campeonato Nacional de 
Jogos Matemáticos 

2018/2019 
29 mar 2019 

Alunos do 
agrupamento 

8 alunos + 1 
professores + 
1 técnico 
PIICIE 

Visita de Estudo ao Porto - 
Museu e Parque de Serralves, 
Planetário do Porto, 
Serralves, Instituto Ricardo 
Jorge e Caves do Vinho do 
Porto - Porto 

2018/2019 
4 e 5 abril 2019  

Ensino 

Secundário 
34 alunos 
(2 turmas: 
10º A; 11º A) 
+ 3 
professores + 
1 técnico 
PIICIE 

Visita de Estudo a Ribeira de 
Pena 

2018/2019 
 27 a 29 abril 
2019 

3º ciclo 19 alunos 
(1 turma 9º 
A) + 2 
professores  

Visita de estudo a Aveiro - 
CNC 2019PmatE – 
Universidade de Aveiro 

2018/2019 
30 abril 2019 

3º ciclo 46 alunos 
(4 turmas: 7º 
A, B; 8º A, B) 
+ 4 
professores  

Visita de Estudo a Coimbra e 
Condeixa - Museu da Ciência, 
Ruínas Conimbriga, 
Universidade de Coimbra, 
Biblioteca Joanina 

2018/2019 
20 abril 2019 

2º ciclo 44 alunos (3 
turmas: 5º A, 
B; 6º A) + 3 
professores + 
1 técnico 
PIICIE 

Visita de estudo a Londres 2018/2019 
8 a 11 junho 2019 

Ensino 

Secundário 
20 alunos 
(1 turma 10º 
A) + 3 
professores + 
2 técnicos 
PIICIE 

Visita de Estudo a Vila Real - 
MatUTAD 

2018/2019 
1 abril 2019 

3º ciclo 19 alunos (9º 
ano) + 2 
professores 
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Atividades Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

3.5 Programa de 
Desenvolvimento + 
Oleiros 
 

Férias desportivas Verão 2017/2018 
25 junho a 13 julho 
2018 

Alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos 
(6 aos 17 anos 
de idade) 

10 alunos do 
PIICIE + 45 
alunos fora do 
agrupamento 

2018/2019 
24 junho a 12 julho a 
2019 

 

110 alunos 

Férias desportivas Páscoa 2018/2019 
8 a 12 de abril 2019 

Alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos 
 

55 alunos 

Escola de música – Academia 
de Música de Coimbra 

2017/2018 
2018/2019 
 

JI de Oleiros + 
Escola do 
1ºCiclo de 
Oleiros + 
alunos do 5º 
ao 12º ano do 
AEPAA 

105 alunos 

 
  

Festa Concerto de Natal 2017/2018 
11 dez 2018 

Alunos do Pré-
escolar ao 1º 
ciclo do 
Agrupamento 
de Escolas 
Padre António 
de Andrade 

110 alunos 

Festa de Natal do 1º Ciclo de 
Oleiros 

2017/2018 
2018/2019 

Academia 1º 
ciclo Oleiros 

 

Festa Dia da Criança 2019 2018/2019 Toda a 
comunidade 

 

Atelier de música no espaço 
da Filarmónica de Orvalho 

 Outros anos 
letivos 

 

Intercâmbio entre as escolas do 
concelho Orvalho e Estreito – 
Escola de música 

(2017/2018 uma 
das professoras do 
PIICIE ia ao Estreito; 
15/5/2019 parceiro 
no intercambio) 

  

Clube de Guitarra 2018/2019 Comunidade 
escolar 

 

6.1 Oleiros Educa 2.0 Construção de residência de 
estudantes de Oleiros (*) - 
municipal  

Jovens 
desfavorecidos, 
sem escolaridade 
mínima obrigatória 
cumprida 

Alunos cabo-
verdianos + 
turma alunos 
referenciados 
por Castelo 
Branco e do 
concelho 

40 alunos  

Biblioteca (*) e 3 salas de apoio ao 
estudo com equipamento 
informático renovado 

 Todos os alunos  

Erasmus+  3º ciclo e Ensino 
Secundário 

 

Plano de Desenvolvimento 
Europeu do Agrupamento de 
Escolas Padre António de Andrade 
para 2018/2020 

2018/2019 Alunos do AE 
Padre 
António de 
Andrade 

 

Cinema na tua Escola A partir de 27 de 
março 2019 

Comunidade 
escolar 
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A equipa multidisciplinar para o PIICIE de Oleiros elaborou 

um relatório executivo para o ano de 2018/2019 e um resumo 

do respetivo relatório com as principais tarefas 

desenvolvidas pela equipa multidisciplinar. Estes 

documentos, assim como as taxas de sucesso e insucesso de 

Oleiros foram disponibilizadas à equipa do IPCB através de 

email. O relatório executivo apresenta um conjunto vasto de 

iniciativas a manter e a melhorar para o próximo ano letivo.       

A equipa multidisciplinar para o PIICIE constituída por um 

professor do 1º CEB, um professor de Matemática, dois 

professores de Informática, uma terapeuta da fala e um 

técnico de contabilidade do município, funciona em 

articulação total com o município e o agrupamento de escolas. 

A equipa reuniu a primeira vez em julho de 2018 e funcionou 

durante o ano letivo de 2018/2019.  O acompanhamento e 

avaliação do terapeuta da fala, funciona em colaboração com 

os conselhos de turma e tem sido uma das grandes apostas da 

equipa multidisciplinar motivada pelas necessidades deste 

agrupamento.   

Incluir mais um elemento na equipa, um Psicólogo, seria uma 

mais valia para as crianças. 

Enumeram-se de seguida para algumas atividades realizadas os 

comentários a sublinhar. 

• Atividade 2.3 - Foi referido que o projeto veio trazer 

uma grande mais valia a estes alunos, no sentido de 

permitir realizar diversas visitas de estudo ao 

exterior, tendo sido possível organizar por exemplo, 

uma viagem a Londres com os alunos do 10º ano 

(2018/2019). Para o presente ano estava planeada uma 

viagem a Amsterdão. 

• Atividade nº 2.5 - Foi contruída a sala do futuro. O 

projeto permitiu adquirir equipamento informático, 



81 
 

nomeadamente computadores, tablets, quadros interativos 

e robots quer para atividade letivas, quer para uso em 

atividades extracurriculares. 

No contexto das tecnologias, também foi possível adquirir 

licenças para a escola virtual do 7º e 12º anos de 

escolaridade para os anos letivos 2018/2019 e 2019/2020. Na 

sala do Futuro foram instaladas estas licenças onde 

professores e alunos podem trabalhar. Na referida sala 

funciona também o clube de robótica, estando sempre presente 

o técnico de informática da equipa PIICIE que dá todo o apoio 

necessário. 

• Atividade nº 3.5 - O projeto permitiu constituir a 

Escola de Música com diversas atividades para 

diferentes níveis de ensino, oferecendo atividades 

musicais às crianças das escolas do Estreito e do 

Orvalho, que por falta de verbas, nos anos anteriores 

não tinham como se deslocar a Oleiros. 

• Atividade 6.1 - Foi contruída uma residência de 

estudantes que alberga alunos de Castelo Branco, do 

Concelho de Oleiros e de Cabo-Verde que vivem sós. Esta 

residência foi equipada com uma biblioteca e 

computadores, e tem a funcionar salas de estudo para 

diferentes níveis de ensino e de disciplinas. A Srª 

Diretora da residência é Professora na Escola, e esta 

residência acolhe estes alunos como estando em casa, e 

as salas de estudo funcionam como um complemento à 

escola. 

O Sr Diretor do agrupamento frisou que neste momento o 

absentismo é nulo e que a perceção global que este projeto 

veio trazer ao concelho foi muito positiva, não só em relação 

aos valores médios dos exames nacionais que estavam abaixo 

do valor da média nacional e já melhoraram, assim como em 
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relação ao material/equipamento que foi possível 

disponibilizar aos Professores.  

Destacou também a importância da inclusão social, com a 

realização das visitas de estudo a empresas permitindo 

conhecer novas realidades, que teriam sido impossíveis de 

realizar dado e orçamento elevado que estas acarretam.  

O Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Oleiros, 

acrescentou ainda que o agrupamento valoriza muito o trabalho 

da equipa multidisciplinar, e que a mesma é uma mais valia 

na ação da inclusão social, e que por esse motivo devia ser 

reforçada ao nível da educação especial. Este ano letivo no 

1º ciclo o AE tem um aluno autista, e no próximo ano letivo 

terá 3, e deviam ser criadas desde já as condições para a 

inclusão destes alunos.  

 

 

9.4 PENAMACOR 

  

Para o concelho de Penamacor, apresentam-se na tabela 47 as 

atividades da responsabilidade deste município previstas no 

PIICIE.  

Tabela 47. Matriz de atividades do PIICIE da responsabilidade do município de 

Penamacor 

Atividades PIICIE 

Nº Designação 

0.4 Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de Penamacor 

1.3 Educação Parental 

2.7 Novas metodologias e espaços de aprendizagem colaborativa 

2.14 “Learning By Doing” Penamacor 

3.3 Programa "Olho de Lince" - alunos em transição de nível escolar 

3.4 Espaços de reflexão na Educação 

3.17 Educação para a Cidadania e Empreendedorismo 

3.20 Academia explorar e aprender - experimentação e reforço de conhecimentos 
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 Na tabela 48 podemos observar para cada uma das atividades 

programadas, as ações que foram desenvolvidas, o período em 

que foram executadas, o público alvo a que destinavam e o 

respetivo número de participantes, sempre que se aplique. 

Esta informação foi obtida durante a reunião com os 

elementos da equipa multidisciplinar integrada para o 

PIICIE de Penamacor, o Sr. Diretor do AE, o Sr. Subdiretor 

e o Sr. Coordenador do 1º CEB, o Sr. Coordenador dos 2º e 

3º CEB, o Sr. Coordenador da equipa multidisciplinar de 

apoio à escola inclusiva e do município de Penamacor.  

    

 

Tabela 48. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Penamacor, 

desenvolvidas no âmbito do PIICIE, período de execução, público alvo e número 

de participantes 

Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

0.4 Equipa 
Multidisciplinar para o 
Sucesso Educativo de 
Penamacor 

Contratação de um Técnico de 
Educação Social 

A contar desde 
Julho 2017 (data 
de início da 
execução da 
candidatura) 

    

Afetação ao projeto de um 
Técnico da CMP da área de 
Psicologia da Educação 

De setembro 
2017 a junho 
2018 

   

Contratação de um Técnico de 
Educação Pré-escolar e 1º 
Ciclo do Ensino Básico 

A contar desde 
Dezembro 2018 

   

Contratação de um Técnico de 
Marketing 

A contar desde 
Dezembro 2018 

   

Contratação de um Técnico 
em Administração e Tradução 

A contar desde 
Dezembro 2018 

   

Contratação de um Técnico 
em Ciências da Informação, 
Arquivista e Bibliotecária 

A contar desde 
Novembro 2018 

   

Contratação de um Auxiliar de 
Infância 

A contar desde 
Janeiro 2019 

   

1.3 Educação Parental 
- Programa de 
Formação Parental 

Encontros Construir Famílias Agosto 2017 Famílias do 
concelho 

31 alunos 

2.7 Novas 
metodologias e 
espaços de 
aprendizagem 
colaborativa 

Sala do Futuro Em execução 
(aprox. 
54.000,00€ 
orçamentados) 

    

2.14 Learnig by Doing Visita de Estudo ao Centro de 
Ciência Viva de Proença a 
Nova 

2017/2018 
Março de 2018 

Alunos do 1º 
ciclo (turma 
3º ano = 19 
alunos) 

11 alunos 

Visita de Estudo ao Museu de 
Belmonte 

2017/2018 
Abril de 2018 

Alunos do 1º 
ciclo (turma 
3º ano = 19 
alunos) 

5 alunos 
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Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

Visita de Estudo Univ. 
Coimbra 

2017/2018 
Maio de 2018 

Alunos do 3º 
ciclo (turma 
9º ano = 19 
alunos) 

19 alunos 

Aquisição de material 
pedagógico para a 
estimulação de competências 
ao nível da leitura e da escrita 
e promoção do sucesso 
educativo - 1º ciclo. 

A partir de 
setembro de 
2018 

Alunos 1º 
ciclo - 
Biblioteca 
Escolar 

95 alunos 

Projeto Filosofia para 
Crianças 

 2018/2019 Alunos 1º 
ciclo (do 2º 
ao 4º ano) 

70 alunos 

Projeto Filosofia para 
Crianças 

 2019/2020 Alunos 1º 
ciclo (do 1º 
ao 4º ano) 

88 alunos 

Projeto "Contos com 
Reflexão" 

2019/2020 Alunos do 2º 
e 3º ciclos 

144 alunos 

 3.3 Programa "Olho de 
Lince" - Alunos em 
transição de nível 
escolar 

Programa "Olho de Lince" - 
alunos em transição de nível 
escolar. 

A contar desde 
Setembro 2017 

Alunos do 
último ano 
do pré-escola 
(público e 
privado) 

19 alunos 

3.4 "Espaços de 
reflexão na Educação" 

Jornadas Pedagógicas 
"Ambientes educativos 
inovadores: o poder da 
desordem." 

2017/2018 
Maio de 2018 

Docentes, 
Educadores e 
Profissionais 
de Educação 

53 professores 
e profissionais 
de educação 

Innovation Challenge 2018/2019 
Abril de 2019 

Alunos do 
ensino 
secundário; 
Professores; 
Empresários 
do concelho 

aprox. 100 
pessoas (60 
alunos; 11 
comunidade; 
10 docentes) 

Curso Intensivo de 
Mindfulness para Crianças e 
Adolescentes (Formação da 
Técnica Raquel Moreira) 

2018/2019 
Julho de 2019 

Técnica da 
equipa 
multidiscipli
nar 

1 

Workshop Mindfulness para 
docentes e profissionais de 
educação 

2018/2019 
Dezembro de 
2019 

Docentes, 
Educadores e 
Profissionais 
de Educação 
do AERS 

25 

3.17 Educação para a 
Cidadania e 
Empreendedorismo 

Iniciativa Junior Achievement 
em Penamacor 

 2017/2018 Alunos 1º, 2º, 
3º ciclos, CEF 
e ensino 
secundário 

133 alunos 

Visita de Estudo Delta no 
âmbito das atividades 
realizadas no programa de 
Educação para a Cidadania e 
Empreendedorismo da CMP 

2017/2018 
Abril de 2018 

Alunos 2º 
ciclo (6º ano) 

20 alunos 

Iniciativa Junior Achievement 
em Penamacor 

 2018/2019 Alunos 1º, 2º, 
3º ciclos e 
CEF 

120 alunos 

Iniciativa Junior Achievement 
em Penamacor 

 2019/2020 Alunos 1º, 2º 
e 3º ciclos 

133 alunos 
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Atividades PIICIE Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

3.20 Academia 
Explorar e Aprender - 
Experimentação e 
reforço de 
conhecimentos 

Academia Explorar e 
Aprender 

• ATL Férias da Páscoa 
2018 

2017/2018 
Março de 2018 

Crianças com 
idades entre 
os 5 e os 12 
anos 

14 alunos 

Academia Explorar e 
Aprender 

• ATL Férias de Verão 
2018 

2017/2018 
julho 2018 

Crianças com 
idades entre 
os 5 e os 14 
anos. 

81 alunos 

Academia Explorar e 
Aprender 

• ATL Férias da Páscoa 
2019 

2018/2019 
Abril 2019 

Crianças com 
idades entre 
os 4 e os 13 
anos. 

17 alunos 

Academia Explorar e 
Aprender 

• ATL Férias de Verão 
2019 

2018/2019 
Julho 2019 

Crianças com 
idades entre 
os 4 e os 14 
anos. 

57 alunos 

  

Na reunião com o município e o agrupamento de escolas foi 

assinalado que a Equipa Multidisciplinar Integrada para o 

Sucesso Educativo de Penamacor deve ser reforçada, por ter 

perdido alguns elementos dos seis elementos que a constituíam 

do ano letivo 2018/19 para 2019/20. A psicóloga da Câmara 

Municipal integra esta equipa desde o ano letivo 2017/18 e 

foi considerado que a equipa deve integrar professores em 

coadjuvação de Matemática e Português, terapeutas e 

animadores socio culturais. 

Com exceção de algumas atividades destinadas apenas aos 

alunos sinalizados (por exemplo, a atividade nº 3.3), todas 

as atividades têm sido dirigidas à totalidade de alunos do 

agrupamento de escolas.  De uma forma geral as atividades 

têm tido adesão e aceitação. De referir que esta atividade 

já era desenvolvida pelo agrupamento de escolas e foi 

incluída no PIICIE quando da sua planificação 

As atividades começaram a ser desenvolvidas no ano letivo 

2017/18, continuaram em 2018/19 e em 2019/20 estão em plena 

execução. 

Foram destacadas as atividades que envolvem os pais e 

encarregados de educação (atividade nº 1.3) por permitirem 
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uma aproximação à escola e foi reforçado que este trabalho 

deve ser continuado. 

Foi sugerido que a articulação entre o agrupamento de escolas 

e o município poderia ser aperfeiçoado. 

O representante do município referiu que seria proveitoso 

que as rúbricas de despesas elegíveis no PIICIE pudessem ser 

mais genéricas.  

Acrescentamos em relação a duas atividades umas notas 

importantes: 

• Atividade nº 2.7 - Novas metodologias e espaços de 

aprendizagem colaborativa  

Esta atividade envolve aquisição de equipamento para uma 

“Sala do Futuro” não está ainda executada, embora já tenha 

sido planificada e orçamentada. 

• Atividade nº 3.17 - Educação para a Cidadania e 

Empreendedorismo 

A execução destas ações foi muito valorizada por permitir 

que alguns alunos com situação económica familiar mais 

desfavorecida tenham contacto com aprendizagens em ambiente 

não formal. Para além disso possibilitou a aquisição de 

material pedagógico para a estimulação de competências ao 

nível da leitura e da escrita e promoção do sucesso educativo 

- 1º ciclo. Esta atividade já fazia parte do Plano 

Estratégico de Educação para a Cidadania do agrupamento de 

escolas, deve ser mantida e aprofundada mediante uma maior 

articulação com a autarquia e a inclusão de ações 

relacionadas com a Educação para a Saúde. 
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9.5 Proença-a-Nova 

 

Para o município de Proença-a-Nova as atividades 

planificadas no PIICIE encontram-se listadas na tabela 49.  

Tabela 49. Matriz de atividades do PIICIE da responsabilidade do município de 

Proença a Nova 

Atividades PIICIE 

Nº Designação 

0.3 Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de Proença-a-
Nova 

1.1 Formação Parental 

2.1 Gabinete de Aconselhamento Profissional 

2.6 Laboratório de aprendizagem colaborativa 

2.10 Mais Ciência 

2.11 Matemática sem problemas 

2.12 “Learning By Doing” Proença-a-Nova 

2.18 Acompanhamento Social + 

3.6 Programa de Desenvolvimento + Proença-a-Nova 

3.7 Pedagogia Animada 

3.8 Eu e o mundo - Hello 

3.9 Eu e o mundo - A ibéria que nos une 

3.10 Conhecer Mais 

3.14 Proença-a-Nova “Business Day” 

3.18 Academia explorar e aprender - experimentação e reforço de conhecimentos 

4.1 Melhor Falar 

  

Seguem-se, para cada uma das atividades programadas, as ações 

que foram desenvolvidas, o período em que foram executadas, 

qual o público alvo e o respetivo número de participantes 

(tabela 50). 
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Tabela 50. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Proença a 

Nova, desenvolvidas no âmbito do PIICIE, período de execução, público alvo e 

número de participantes 

Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

0.3 Equipa 
Multidisciplinar 
Integrada para o 
Sucesso 
Educativo de 
Proença-a-Nova  

Constituição da equipa 
multidisciplinar. Apoios: 

• Externo à Escola 
• Interno  
• Informática 
• Ciência-viva 
• Associação de pais 

Desde fim de 
2017 

    

1.1 Formação 
Parental  

Lá em casa eles são reis  
(2 sessões) 

2018/2019 
22 nov 2018 

Pais, 
Encarregados 
de Educação 

20 Encarregados 
de Educação de 
alnos dos 1º e 2º 
anos 

Pais confiantes Filhos Felizes  2018/2019 
12 out 2018 

Pais, 
Encarregados 
de Educação, 
Professores e 
Auxiliares de 
Educação 

50 Encarregados 
Educação + 5 
professores + 5 
técnicos 

Comunicar com Adolescentes 
Missão Possível  

2019/2020 
20 maio 
2019 

Pais, 
Encarregados 
de Educação, 
Professores e 
Auxiliares de 
Educação 

25 Encarregados 
Educação + 5 
técnicos 

Workshop Lanches Saudáveis        
2.1 Gabinete de 
Aconselhamento 
Profissional  

workshops para alunos do 
secundário sobre acesso ao ensino 
superior (4 sessões) 

2018/2019  Alunos 
Secundário 

  

palestras para alunos do 
secundário/ensino profissional – I 
e II Mostra das profissões  

2018/2019 
27 fev e 1 
mar 2019 

9º A, 9º B, 10º 
A, 10º B, 11º A, 
11º B, 12º A. 
Profissionais 
(2 turmas) 

200 alunos 

Futurália  
(2 viagens comparticipadas) 

2018/2019 
3 abril 2019 

12º ano 49 alunos 
(3 turmas A, B e 

TGPSI) 

2.6 Laboratório 
de aprendizagem 
colaborativa 
(Sala do Futuro)  

Equipamento do Laboratório de 
aprendizagem colaborativa 
totalmente adquirido  

2018/19 Comunidade 
escolar 
 

540 alunos 
(24 turmas) 

Formação no âmbito Laboratório 
de aprendizagem colaborativa, 
com visita à ao modelo semelhante 
em Mangualde  

     

2.10 "Mais 
Ciência"  

Programa Mais Ciência com o 
CCVFloresta 2018/2019 

2018/2019   

1º ciclo – 6 atividades (ex. tintas 
vegetais, gelados, etc.)  

2018/2019 
abril, maio e 
junho 

1º ano 175 alunos 
(3 turmas) + 1 
Professor + 1 

técnico 
2 ações: 
4 e 5 dez 2018  

4º ano 43 alunos 
(2 turmas) 
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Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

2º ciclo – 3 atividades (ex. como 
funciona o solo, jardim aromáticas, 
etc)  

2018/2019 
10 dez 2018 

7º ano 50 alunos 
(3 turmas A, B, C) 

3º ciclo – 6 atividades (ex. 
Continentes à deriva, etc)  

2017/2018 
21 fev 2018 

9º ano do EB, 
Ensino 
Secundário e 
Profissionais 

200 alunos 
(9 turmas: 9º A, B; 
10º A, B; 11º A, B; 

12ºA e 2 
Profissionais) 

Secundário – 1 atividade 
(conversa com cientistas)  

2018/2019 
4 abril 2019 

Ensino 

Secundário 
77 alunos 

(3 turmas: 10º A; 
11º A; 12º A) 

Programa Mais Ciência com o 
CCVFloresta 2019/2020  

2019/2020 
(em curso) 

  

Atividades para o 1º ciclo do 
Ensino Básico  
2018/2019 - Total de 11 ações 

2 ações: 
 
14 mar 2019 

19 mar/2019 

1º ano 41 alunos 
(3 turmas)  

 
 
 

1 ação: 
 
3 mai 2019 

1º ano  53 alunos 

1 ação: 
 
12mar2019 

1º e 2º ano 
 

89 alunos 

2 ações: 
 
5 e 19 fev 
2019 
7 e 21 fev 
2019 

2º ano  36 alunos 

2 ações: 
 
13 dez 2018 
e 22 jan 
2019 
 
13 mar e 3 
mai 2019 
 

3º ano 
 

45 alunos 
(3 turmas) 

 

3 ações: 
 
18 mar 2019 
19 mar 2019 
 
20 mar 2019 

4º ano 10 alunos 
(1 turma) 

Atividades para o 2º ciclo do 
Ensino Básico  
2018/2019 - Total de 4 ações 
 
 
 

1 acção: 
 
28 e 29 abril 
2019 
 

 
 
5º ano 

 
 

34 alunos  
(2 turmas A, B) 

2 ações: 
 

 
 
6º ano 

 
 

48 alunos 
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Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

2 e 4 abril 
2019 
4 e 6 junho 
2019 

(2 turmas A, B) 

1 ação: 
23 e 27 mai 
2019 

7º ano 49 alunos 
(3 turmas A, B, C) 

Atividades para o 3º ciclo do 
Ensino Básico  
(total de 4 ações) 
 

2 ações: 
2º período de 
2018/19 
 
12, 13 e 14 
mar 2019 

8º ano 56 alunos 
(3 turmas A, B, C) 

2 ações: 
 
24 abril e 2 
mai 2019 
21 e 24 mai 
2019 
 

9º ano 60 alunos  
(3 turmas A, B, C) 

 

Atividades para o Ensino 
Secundário – (total de 3)   

     

Aquisição de material laboratorial 
de biologia e física e química  

     

Microscópios biológicos       
Equipamento escolar para 
Ciências e Biologia  

     

Equipamento escolar para Física e 
Química  

     

2.11 
"Matemática 
sem 
Problemas"  

Atividade em curso, plano de ação 
realizado pela escola, proposta 
final recebida a 13/1/2020  

 
Ainda não foi realizada. 
  

Aquisição de material 
(calculadoras e Kits Arduíno)  

     

2.12 “Learning 
By Doing” 
Proença-a-Nova  

Programa Learning By Doing com 
o CCVFloresta  

2018/2019 
12 dez 2018 

 4º ano 43 alunos 
(2 turmas) 

11 atividades (Visita a Exposição, 
A que sabe o conto?; 
Hidrodestilador, Horto municipal 
e Viveiros de plantas, Saída de 
campo Malhadal, etc.)  
  
  

2018/2019 
12 e 14 dez 
2018 

8º ano 56 alunos 
(3 turmas A,B, C) 

2018/2019 
6 e 7 dez 
2018 

5º ano 34 alunos 
(2 turmas A, B) 

2018/2019 
11 dez 2018 

4º ano 43 alunos 
(2 turmas) 

15 atividades Programa Learning 
By Doing com o CCVFloresta 
2019/2020 em curso  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5ações: 
09 e 
23/01/2019 
 
10 e 
24/01/2019 
 
18/03/2019 

3º ano 
 

45 alunos 
(3 turmas) 

1 ação: 
31/05/2019 

12º ano 21 alunos 
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Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

  4 ações: 
05/02/2019 
e 
19/02/2019 
14/03/2019 
e 
16/05/2019 

 1º ano 41 alunos 
(3 turmas) 

1 ação: 
16/05/2019 

1º ano 34 alunos 
(2 turmas) 

1 ação: 
12/03/2019 

1º e 2º ano 
 

91 alunos 
(6 turmas: 3 do 1º 
ano e 3 do 2º ano) 

2 ações: 
03 e 
04/04/2019 

9º ano 60 alunos 
(3 turmas A, B, C) 

20/03/2019 4º ano 10 alunos 
(1 turma) 

2.18 
"Acompanhame
nto Social +"  

Ação de sensibilização Violência 
no Namoro e Stalking  

08/05/2019 Ensino 

Secundário e 

Cursos 

Profissionais 

60 alunos 
(7 turmas: 10º A, 
B; 11º A, B; 12ºA 

e 2 turmas 
Profissionais) 

Rastreios de saúde oral, auditivo e 
visual   

  Alunos pré-
escolar e 1º 
ciclo 

 

3.6 Programa 
de 
Desenvolvimen
to + Proença-a-
Nova  

Requalificação dos 
polidesportivos (campo escola 
primária e pedro da fonseca)  

2018/19 Comunidade 

escolar 
540 alunos 

(35 turmas e 58 
professores) 

Aquisição mobiliário escolar para 
o Centro Educativo de Sobreira 
Formosa  

2018/19 Alunos pré-
escolar e 1º 
ciclo 

55 alunos 

Aquisição material didático para o 
Centro Educativo de Sobreira 
Formosa  

2018/19 Alunos pré-
escolar e 1º 
ciclo 

55 alunos 

3.7 "Pedagogia 
Animada"  

Dia do Agrupamento de escolas 
2018 e 2019 – comparticipação de 
teatros, atuação de músicos e 
mágico  

2017/2018 
6 junho 2018 

Comunidade 
escolar 

 

Atividade “Há música no lixo” 2018/2019 
28 nov 2018 

3º e 6º ano 92 alunos 
(5 turmas: 3 
turmas de 3º ano; 
2 turmas de 6º 
ano) 

Ida ao The Voice Portugal  2018/2019 
19 out 2018 

12º ano 38 alunos 
(2 turmas A, B) 

Idas ao Teatro  2018/2019 
3 abril 2019 

12º ano 49 alunos 
(2 turmas A, B; 

12º TGPSI) 
3.8 Eu e o 
mundo - Hello  

 
Nenhuma atividade realizada  
   

3.9 Eu e o 
mundo - A 
ibéria que nos 
une  

Viagem de estudo a Espanha no 
ano 2018  

26, 27 e 28 
abril 2018 

9º ano 17 alunos 
(1 turma A) 

Viagem de estudo a Espanha no 
ano 2019  

14, 15 e 16 
março 2019 

9º ano 35 alunos 
(2 turmas B, C) 
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Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

Viagem de estudo a Espanha no 
ano 2020  

     

3.10 "Conhecer 
Mais"  

Visitas de estudo comparticipadas 
– 2018 
(total de 12) 

19/01/2018 9º ano 36 alunos 
(2 turmas A, B) 

30/01/2018 12º ano 25 alunos 
(1 turma A) 

01/02/2018 Ensino 

Secundário 
44 alunos 

(3 turmas: 10º B, 
11º B, 12º B) 

22/02/2018 10º ano 23 alunos 
(1 turma, A) 

16/03/2018 12º ano 35 alunos 
21/03/2018 11º ano 24 alunos 

(1 turma, A) 
12/04/2018   46 alunos 
27/04/2018 7º ano 52 alunos 

(3 turmas, A, B, C) 
21/06/2018 Ensino Básico 174 alunos 

(9 turmas) 
16/05/2018   48 alunos 
25/05/2018   40 alunos 
14/11/2018 5º ano 35 alunos 

Visitas de estudo comparticipadas 
– 2019 
(total de 10) 

08/02/2019 9º ano 58 alunos 
(3 turmas: A, B, C) 

08/03/2019 7º ano 50 alunos 
(3 turmas, A, B, C) 

21/03/2019 10ºA e alunos 
do Parlamento 
Jovem 

36 alunos 

21/03/2019 5º ano 37 alunos 
21/03/2019 6º ano 47 alunos 

(2 turmas A, B) 
22/03/2019 8º ano 55 alunos 

(3 turmas A, B, C) 
29/03/2019 11º ano 31 alunos 

(2 turmas A, B) 
24/04/2019 12º ano 25 alunos 

(2 turmas A, B) 
26/04/2019   35 alunos 
30/04/2019  146 alunos 

(8 turmas) 
2020 – 10 visitas de estudo 
comparticipadas  

     

3.14 Proença-a-
Nova “Business 
Day”  

 
Não realizada. 
Atividade tem ido ao encontro da ação 2.1 e 2.12  
  

3.18 Academia 
explorar e 
aprender - 
experimentaçã
o e reforço de 
conhecimentos  

Grandes Férias com arte, ciência e 
desporto (Professores de 
Educação Física em conjunto com 
o CCVFloresta)  

24, 25 e 28 
junho 2019 

  35 a 40 crianças 
 

01, 02 e 05 
de julho 
2019 

  

08, 09 e 12 
julho 2019 
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Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

15, 16 e 19 
julho 2019 

  

22, 23 e 24 
de julho 
2019 

  

29, 30, 31 
julho e 1 
agosto 2019 

  

2, 3 e 5 
setembro 
2109 

  20 crianças 

9, 10 e 13 
setembro 
2019 

  

4.1 "Melhor 
Falar"  

Contratação de terapeuta da fala – 
1000 sessões para 2 anos  

2018/20192
019/2020 

   

  

Durante a reunião com o Sr. Adjunto do Diretor do Agrupamento 

de Escolas de Proença-a-Nova, os elementos da equipa 

multidisciplinar e o Sr. Vice-Presidente do município, a 

equipa do IPCB foi informada de que todas as atividades 

realizadas têm um relatório de atividade associado, sendo 

que no caso da terapia da fala, existe um relatório de 

execução mensal. Assim, foi enviado via email (para a equipa 

do IPCB), um conjunto vasto de informação, com mais de uma 

centena de documentos acerca as ações desenvolvidas.  

Durante a reunião, foi possível conversar sobre vários 

aspetos, alguns dos quais destacamos de seguida:  

• Atividade nº 3.8 “Eu e o mundo – Hello”  

Esta atividade não teve qualquer execução, o que se deveu à 

impossibilidade de cumprir os objetivos estabelecidos na 

mesma: viajar até Londres em ligação com uma comunidade 

escolar. Para o ano letivo 2019/2020 já foram encetados novos 

contatos, mas a indisponibilidade para receberem os nossos 

alunos mantem-se, por isso este não letivo a atividade também 

não se vai realizar. Nesse sentido, o AE já solicitou a 

possibilidade de reprogramação desta atividade para execução 

de outras rúbricas.  
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• Atividade nº 3.14 - Proença-a-Nova “Business Day” 

A equipa multidisciplinar de Proença-a-Nova considera que os 

objetivos desta atividade são, em alguns pontos, 

coincidentes com os da ação nº 2.1 - Gabinete de 

Aconselhamento Profissional e da 2.12 - “Learning By Doing” 

Proença-a-Nova. Talvez estas duas atividades pudessem ser 

fundidas em uma só.  

O Município e o Agrupamento de Escolas estão a analisar novas 

ações em áreas críticas e pretendem dar continuidade a ações 

que têm vindo a ter excelentes resultados no sucesso 

educativo dos alunos.   

Consideram que seria importante diminuir o número de 

atividades, dado que se torna difícil em termos técnicos e 

financeiros gerir múltiplas fichas de ação, para além de que 

existem várias ações que se “complementam/sobrepõe”, pelo 

que não faz sentido estarem separadas.  

Paulo, fui às minhas notas e acrescentei... 

O Sr. Diretor do Agrupamento referiu ainda que a maioria das 

atividades foram realizadas, mas que devia haver um reforço 

nas visitas de estudo, porque seria importante proporcionar 

aos alunos mais visitas ao exterior. 

O enquadramento de todas as atividades no próprio plano de 

atividades do agrupamento é considerado muito positivo, 

porque às vezes, são os alunos que não vão às atividades do 

PIICIE (porque não são obrigatórias), os mais fracos e que 

manifestam maiores dificuldades de aprendizagem. Desta forma 

o aproveitamento das atividades em termos de sucesso escolar 

poderia ser ainda maior. 
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9.6 VILA VELHA DE RÓDÃO 
 

 

Para o concelho de Vila Velha de Ródão, as atividades 

planificadas no PIICIE encontram-se elencadas na tabela 

seguinte (tabela 51). 

Tabela 51. Atividades do PIICIE da responsabilidade do município de Vila Velha 

de Ródão 

Atividades PIICIE 

Nº  Atividades 

0.8 Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso Educativo de Vila Velha de 
Rodão 

1.4 Família Presente - Educação Parental 

1.6 Gosto de Aprender 

2.8 Novas metodologias e espaços de aprendizagem colaborativa 

3.2 Brinca e aprende - alunos em transição de nível escolar 

3.21 Academia explorar e aprender - experimentação e reforço de conhecimentos 

3.23 Educa Digital 
5.1 Escola Saudável 

6.3 Coaching4Kids - Incluir para melhor aprender 

 

Apresenta-se de seguida para as atividades programadas, as 

ações que foram desenvolvidas, o período em que foram 

executadas, o público alvo a que se destinavam e o respetivo 

número de participantes. Esta informação foi recolhida em 

reunião conjunta com a Direção do Agrupamento de Escolas, 

todos os elementos da equipa multidisciplinar e a Srª 

Vereadora Ana Luísa Marques. 
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Tabela 52. Matriz de ações, da responsabilidade do município de Vila Velha de 

Ródão, desenvolvidas no âmbito do PIICIE, período de execução, público alvo e 

número de participantes 

Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

0.8 Equipa 
Multidisciplinar 
Integrada para 
o Sucesso 
Educativo de 
Vila Velha de 
Ródão  

Avaliação psicopedagógica: 
Anamnese-Diagnóstico 

2018/2019 
 

  14 alunos 
2 alunos JI + 
12 alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclo 

Avaliação psicopedagógica: 
orientação e acompanhamento 
psicológico  

2018/2019  12 alunos 
2 alunos JI + 
10 alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclo 

Apoio Psicocopedagógico 
Ludoterápico Psicoterápico - 
sessões individuais 

2018/2019 
(apoio 

semanal) 

Alunos do 1º, 
2º e 3º ciclo 

12 alunos 
  

Projeto “Consciência Fonológica” - 
Método Fonomímico 

2018/2019 1º ciclo 17 alunos 
(em grupo) 

Avaliação/Intervenção em Terapia 
Ocupacional 

2018/2019 
(apoio 
semanal) 

 18 alunos 
11 alunos do pré-
escolar + 5 alunos 
1º ciclo + 1 aluno 
2º ciclo + 1 aluno 
3º ciclo 

Sessão de métodos e hábitos de 
estudo  

2018/2019 
(apoio 
semanal) 

Alunos do 7º, 
8º e 9º ano 

37 alunos 

1.4 Família 
Presente - 
Educação 
Parental 

Projeto de “Pré-Escrita/Escrita”  2018/2019 
(apoio 
semanal) 

Crianças do JI 
(5 anos) 

17 alunos 

Ação Competências Básicas para a 
Alfabetização 
 

2018/2019 Pais e 
Encarregados 
de Educação 

 

Projeto “Educação Social” 2018/2019 
(apoio 
semanal) 

Famílias/pais/
Encarregados 
de educação 

3 famílias 

Intervenção TO – aluna do 3.º ano e 
família 

2018/2019 
(Interrupção 
férias da 
Páscoa) 

Família 1 aluna Educação 
Especial 

Folhetos Informativos - PHDA e 
Dislexia 

2018/2019 
(2º e 3º 
período) 

 Comunidade 
Educativa de 
Vila Velha de 
Ródão 

150 alunos 
(2x150) 

Ação de Formação - Alcoolismo 2018/2019 
 

Alunos 3º ciclo: 
7º e 9º ano 
 

21 alunos 

1.6 Gosto de 
aprender 

Projeto de Leitura e Escrita  2018/2019 
(apoio 
semanal) 

1º ano do 1º 
Ciclo 

12 alunos 
(grupo) 

Projeto “Amigos do Ziki”  Não se realizou. 

Projeto “Alcoolismo” Não se realizou. 
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Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

Projeto “Escola da Torre”  Não se realizou. 

 

Projeto “Metodologias, Estratégias e 
Atividades Práticas” - 1º ciclo - ESE 
IPCB 

Não se realizou. 
 

2.8 Novas 
metodologias e 
espaços de 
aprendizagem 
colaborativa 

 

Esta atividade não foi realizada. 

 

3.2 Brinca e 
aprende - 
alunos em 
transição de 
nível escolar 

 ATL Verão (3.21) 
• Quinta Pedagógica do 

Fundão 
• Praia Foz do Arelho 
• Praias fluviais 
• Outras... 

2019 
Agosto 

Crianças do JI  

ATL Férias de Natal 
• Visita à Serra da Estrela 
• Atividades desportivas 
• Visita ao Lagar de Varas 
• Visita à Padaria dos 

Amarelos 
• Visita à Biblioteca 

Municipal de VVR 
• Visita ao CIART 
• Visionamento de um filme 

na casa de artes e 
espetáculos do Tejo 

• Atelier de Música - 
concurso de Karaoke 

2019 
Dezembro 

Crianças do JI  

 3.21 –Academia 
explorar e 
aprende – 
experimentação 
e reforço de 
conhecimentos 
 

AEC´s Música Verão 2019 2018/2019 
semanal 

Alunos do JI e 
1.º ciclo 

132 alunos 
60 alunos JI + 72 
alunos 1º ciclo 
 

Cantar as Janeiras – parceria com o 
AEVVR Música 

2018/2019 Alunos do JI e 
1.º ciclo 
 

132 alunos 
60 alunos JI + 72 
alunos 1º ciclo 

Projeto: “Métodos e Hábitos de 
Estudo” – PSICOLOGIA 
 

2018/2019 
1º e 2º 
períodos 
 

Alunos do 3º 
ciclo 

37 alunos 

Concerto de Natal e Ano Novo 2018/2019 Alunos do JI e 
1.º ciclo 
 

132 alunos 
60 alunos JI + 72 
alunos 1º ciclo 
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Atividades 
PIICIE 

Ações 
Período de 
Execução 

Público-alvo 
Nº de 

participantes 

Participação musical no projeto 
missão 360 
 

2018/2019 
 

Alunos do JI e 
1.º ciclo 

132 alunos 
60 alunos JI + 72 
alunos 1º ciclo 
 

3.23 Educação 
Digital 

Esta atividade não foi realizada. 
 

5.1 Escola 
Saudável 

Esta atividade não foi realizada. 
 

6.3 
Coaching4Kids - 
Incluir para 
melhor 
aprender 

Esta atividade não foi realizada. 
 

 

 

O município de Vila-Velha de Ródão tomou a decisão da 

constituição da equipa, orientado pela necessidade do 

agrupamento porque estas estavam bem identificadas. A equipa 

multidisciplinar é constituída por 4 elementos, a 

Coordenadora da equipa que é psicóloga, um terapeuta 

ocupacional, um professor de Música e de apoio ao 1º ciclo, 

e um terapeuta da fala (conforme atividade nº 0.8). 

A equipa multidisciplinar reúne, entre si, todas as 3ªfeiras, 

reúne todas as 5ªfeiras com o agrupamento e reúne 1 vez por 

mês com a Srª Vereadora da Câmara Municipal, com a qual há 

uma ligação muito próxima.  

Atendendo a que a equipa multidisciplinar elaborou um 

Relatório de Atividades do Plano integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar de Vila Velha de Ródão para 

2018/2019, que disponibilizou à equipa do IPCB, assim como 

um quadro síntese das atividades desenvolvidas e o respetivo 

número de alunos participantes, bastante completos, escusou-

se a comentar o funcionamento de cada atividade 

individualmente. Por outro lado, cada elemento da equipa 

presente na reunião, comentou sobre pontos importantes no 

funcionamento das atividades do PIICIE. Esta equipa também 

disponibilizou a informação referente ao desempenho escolar 
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dos alunos, desde o ano letivo 2015/2016, tal como havia 

sido solicitado pela equipa do IPCB. 

A Srª Coordenadora da equipa referiu que a equipa 

multidisciplinar do PIICIE funciona muito bem, e que a Escola 

tinha necessidades específicas bem identificadas e, por esse 

motivo, foi muito positivo o retorno deste projeto. 

No ano letivo de 2018/19 foram realizadas 18 reuniões com 

todos os intervenientes, equipa, diretor do agrupamento e 

Senhora Vereadora. 

O trabalho da Psicóloga com as famílias tem sido muito 

positivo. Os projetos de “Educação Social” como limpar a 

casa, ou os projetos de pré-escrita e escrita para todos os 

alunos de 5 anos, assim como os projetos de música foram 

apenas alguns exemplos apontados pelos membros da equipa 

multidisciplinar.  

Um problema apontado como um dos que condiciona o sucesso 

escolar, são as famílias, os pais, os encarregados de 

educação. Na perspetiva da equipa, continua a ser muito 

difícil trazer os pais/famílias à Escola, e algumas ações 

têm sido desenvolvidas, mas a participação é muito reduzida 

e é sobretudo feita por mães. 

Foi ainda reforçado que era importante oferecer atividades 

de tempos livres (ATL) e manter atividades no Jardim de 

Infância I nas interrupções letivas.  
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10. Indicadores de realização e 

resultado 

 

Alinhado com as estratégias nacionais, regionais e locais, 

analisa-se agora a implementação do conjunto de medidas de 

combate ao insucesso e abandono escolar, em conjunto com 

todas as entidades envolvidas, no cumprimento dos 

indicadores de realização e de resultado contratualizados no 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) da 

Região da Beira Baixa e no cumprimento dos indicadores 

previstos no Aviso n.º CENTRO 66-2016-15, nomeadamente: 

• Agrupamentos de Escolas envolvidos 

• Atividades Implementadas 

• Taxas de retenção e desistência  

• Percentagem de alunos com níveis negativos (a pelo menos 

uma disciplina). 

 
 
 
 
 
 

10.1. Agrupamentos de Escolas envolvidos 

 

Todos os nove agrupamentos de escolas dos seis municípios do 

território da CIMBB cujo implicação estava prevista no PIICIE 

(tabela 19), foram envolvidos nas atividades executadas, 

conforme a tabela 53.  
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Tabela 53. Agrupamentos de Escolas envolvidos na execução das atividades 

Município Agrupamento de Escolas 

Castelo Branco Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (TEIP) 

Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva 

Agrupamento de Escolas José Sanches e São 

Vicente da Beira 

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano 

Idanha-a-Nova Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro 

(TEIP) 

Oleiros Agrupamento de Escolas Padre António de 

Andrade 

Penamacor Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 

Proença-a-Nova Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova 

Vila Velha de 

Ródão 

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão 

 

 

 

 

10.2. Atividades Implementadas 

 

Em todos e cada um dos seis concelhos da Comunidade 

Intermunicipal da Beira Baixa foram criadas as Equipas 

Multidisciplinares Integradas para o Sucesso Educativo 

concelhio. Foram estas equipas que coordenaram, localmente, 

as atividades planeadas e desenvolvidas com a colaboração 

dos municípios e dos agrupamentos de escolas respetivos. 

Estas equipas têm promovido uma articulação próxima dos 

agrupamentos de escolas com a realização de reuniões 

regulares. 

Nos municípios onde existe apenas um agrupamento de escolas 

(Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Penamacor e Vila 

Velha de Ródão) e também no Agrupamento de Escolas Amato 

Lusitano, as atividades têm sido desenvolvidas no sentido de 
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envolver toda a comunidade escolar. Nos restantes 

agrupamentos, os alunos que participam nas atividades têm 

sido sinalizados pelos conselhos de turma e pelos técnicos 

(psicólogos, terapeutas da fala, entre outros) que colaboram 

com os agrupamentos de escolas. 

De uma forma geral, as atividades programadas têm sido 

desenvolvidas pelas várias equipas multidisciplinares 

concelhias, ao longo dos anos letivos 2018/19 e 2019/20, e 

têm sido consideradas pelos proponentes e por todos os 

parceiros como mais valias no sentido de combater o insucesso 

escolar. Em alguns concelhos foi possível iniciar algum 

trabalho ainda no ano letivo de 2017/2018. 

De entre as sessenta e três atividades planificadas no total 

(tabela 20), apenas em onze não foi executada nenhuma ação, 

o que corresponde a uma taxa de 82.54% de realização, 

relativamente às atividades planeadas no PIICIE.  

As atividades que ainda não foram executadas em cada um dos 

concelhos, a taxa de não realização relativamente ao total 

de atividades previstas no PIICIE e as respetivas Linhas de 

Orientação Estratégicas encontram-se identificadas na tabela 

54. 

É importante referir que em algumas destas atividades já 

foram pedidos orçamentos e está prevista a sua realização no 

presente ano letivo de 2019/20. 
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Tabela 54. Atividades não realizadas em cada um dos concelhos 

Município Atividade nº (%) não 
realizadas 

LOE (tabela 20) 

Idanha-a-Nova 1.5 4,76% 1. Desenvolvimento de competências 
familiares 

1.7 1. Desenvolvimento de competências 
familiares 

3.24 3. Desenvolvimento de metodologias de 
intervenção fora da sala  

Penamacor 2.7 3,17% 2. Estabelecimento de mecanismos de 
acompanhamento personalizado  

3.4 3. Desenvolvimento de metodologias de 
intervenção fora da sala  

Proença-a-Nova 2.11 3,17% 2. Estabelecimento de mecanismos de 
acompanhamento personalizado  

3.8 3. Desenvolvimento de metodologias de 
intervenção fora da sala  

Vila-Velha-de-
Ródão 

2.8 6,35% 2. Estabelecimento de mecanismos de 
acompanhamento personalizado  

3.23 3. Desenvolvimento de metodologias de 
intervenção fora da sala  

5.1 4. Implementação de métodos inovadores e 
específicos de abordagem a grupos de risco + 
5. Reforço do apoio económico às famílias  

6.3 6. Desenvolvimento de parcerias de inclusão 

 

As atividades desenvolvidas em cada agrupamento de escolas 

têm sido acompanhadas de relatórios, alguns com 

periodicidade mensal, avaliado nas reuniões de conselho de 

turma de cada período letivo. A avaliação global, por ano 

letivo e disciplina, é feita pela direção de cada 

agrupamento, no final de cada ano letivo. 

 

 

10.3. Taxas de retenção e desistência 

 

A análise das taxas de retenção e desistência (tabela 55), 

no território da CIMBB, entre os anos letivos 2008/09 e 

2017/18, permite-nos dizer que: 

• A evolução destas taxas tem sido muito semelhante, tanto 

no Ensino Básico globalmente como em cada um dos seus 
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ciclos de escolaridade. As taxas mais elevadas foram 

observadas no período entre os anos letivos 2011/12 e 

2014/15 e depois deste período apresentam uma tendência 

de decréscimo; 

• No Ensino Básico e depois de quatro anos letivos (entre 

2011/12 e 2014/15) com valores superiores a 10%, a taxa 

de retenção e desistência tem vindo a diminuir tendo 

atingido no ano letivo 2017/18 o valor de 7%; 

• No 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), a taxa de 

retenção e desistência tem diminuído desde 2014/15, de 

um valor de 6.2% para 3.4% em 2017/18; 

• No 2º Ciclo do Ensino Básico (2º CEB), a taxa de 

retenção e desistência apresentou o valor mais elevado 

da década em análise em 2012/13 com 11.9%. A partir 

desse ano verificou-se uma diminuição, atingindo o 

valor de 7.9% no ano letivo 2017/18; 

• No 3º Ciclo do Ensino Básico (3º CEB), a taxa de 

retenção e desistência tem diminuído desde 2011/12 de 

um valor de 16.3% para 10.8% em 2017/18; 

• No Ensino Secundário, a taxa de retenção e desistência 

apresentou o valor mais elevado em 2011/12 com 19%, e 

as variações observadas ao longo do período apresentado 

têm sido mais ligeiras. Contudo, nos últimos quatro 

anos letivos apresentados, em termos médios, verificou-

se uma redução na taxa supracitada de aproximadamente 

2%, em relação ao valor médio dos anos letivos 

anteriores; no ano letivo 2017/18 esta taxa situava-se 

nos 17%; 

Verificamos que a taxa de retenção e desistência tem 

apresentado a característica de, em todos os anos letivos, 

aumentar ao longo dos níveis de ensino, desde o 1º CEB até 

ao Ensino Secundário, como podemos observar no gráfico 

seguinte (gráfico 9). 
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Gráfico 9. Taxa de retenção e desistência no território da CIMBB por níveis de 

ensino (2008-2017) 

 

 

As taxas brutas de escolarização são, no território da Beira 

Baixa, bastante elevadas, tanto na Educação Pré-escolar 

(96%) como no Ensino Básico (110.6%) e no Ensino Secundário 

(121%). 

Tabela 55. Taxas de retenção e desistência no território da CIMBB – anos 

letivos 2008/09 a 2017/18 

Beira Baixa 
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Resultados Escolares - Taxas de retenção e desistência 

Ensino básico 7,6  7,7  7,0  10,0  10,3  10,1  10,3  7,5  6,7  7,0  

1.º Ciclo do ensino básico 3,1  3,4  2,9  4,5  4,8  6,0  6,2  4,4  3,9  3,4  

2.º Ciclo do ensino básico 6,7  7,6  6,1  10,6  12,9  11,9  11,4  7,4  7,7  7,9  

3.º Ciclo do ensino básico 14,1  13,3  12,7  16,3  15,3  14,3  14,7  11,6  9,6  10,8  

Ensino secundário 18,0  18,5  18,8  19,0  17,6  18,5  16,5  16,5  16,2  17,0  

Escolarização 

Taxa bruta de pré-escolarização 98,2  100,4  100,8  101,1  98,1  101,3  98,8  96,2  95,3  96,0  

Taxa bruta de escolarização - Ensino básico 149,6  148,3  137,8  117,6  111,6  110,5  110,9  109,8  112,2  110,6  

Taxa bruta de escolarização - Ensino secundário 219,1  207,2  178,8  144,7  137,0  127,3  129,9  125,1  123,6  121,0  

Fonte: DGEEC 

 

A partir da tabela 56, comparamos os valores das taxas de 

retenção e desistência e das taxas brutas de escolarização 

do território da Beira Baixa com as de Portugal continental.  

A diminuição da taxa de retenção e desistência no território 

da Beira Baixa, ao longo do período analisado e até 2017/18 
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(descrita na análise da tabela 23) não permitiu ainda atingir 

os níveis registados no continente português. A referida 

taxa apresenta em 2017/18 um diferencial, em pontos 

percentuais (pp), desfavorável à Beira Baixa em todos os 

níveis de ensino (2pp no Ensino Básico, 0.8pp no 1º CEB, 

2.6pp no 2º CEB, 3.2pp no 3º CEB e 3.4pp no Ensino 

Secundário); 

Apesar disso, esta diferença tem vindo a esbater-se no Ensino 

Básico, designadamente, no 1º CEB e no 2º CEB, que em 2014/15 

apresentavam valores mais distantes dos obtidos no 

continente (2.5pp no Ensino Básico, 2.2pp no 1º CEB, 2.9pp 

no 2º CEB). Pelo contrário, no 3º CEB e no Ensino Secundário 

a diferença relativamente ao indicador continental tem 

aumentado quando comparada com os valores de 2014/15 (2.6pp 

no 3º CEB e 0.1 no Ensino Secundário); 

As taxas brutas de escolarização são, no território da Beira 

Baixa, mais elevadas do que no continente, tanto na Educação 

Pré-escolar (96% contra 93.7%) como no Ensino Básico (110.6% 

contra 108.7%). No Ensino Secundário, são muito semelhantes 

(121% na Beira baixa face a 121.7%no continente). 

 

Tabela 56. Taxas de retenção e desistência no continente – anos letivos 

2008/09 a 2017/18 

Continente 
Ano letivo 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Resultados Escolares - Taxas de retenção e desistência 

Ensino básico 7,6  7,6  7,3  9,5  10,2  9,8  7,8  6,4  5,4  5,0  

1.º Ciclo do ensino básico 3,4  3,5  3,2  4,2  4,6  4,8  4,0  3,6  2,9  2,6  

2.º Ciclo do ensino básico 7,5  7,5  7,1  11,0  12,4  11,2  8,5  6,7  5,9  5,3  

3.º Ciclo do ensino básico 13,8  13,5  12,9  15,2  15,7  14,9  12,1  9,8  8,4  7,6  

Ensino secundário 18,7  18,9  20,5  19,7  18,8  18,2  16,4  15,5  14,9  13,6  

Escolarização 

Taxa bruta de pré-escolarização 83,2  84,7  87,2  90,9  90,4  89,6  90,8  91,0  94,5  93,7  

Taxa bruta de escolarização - Ensino básico 131,0  127,5  122,4  118,3  112,6  110,1  110,1  109,3  108,8  108,7  

Taxa bruta de escolarização - Ensino secundário 149,2  148,4  136,3  126,1  122,0  116,9  118,0  115,0  119,0  121,7  

Fonte: DGEEC 
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Apresentam-se, em seguida (Tabelas 57 a 60), os valores das 

taxas de retenção e desistência (%) em cada um dos seis 

concelhos da Beira Baixa no ensino geral, por nível de ensino 

e nos anos letivos 2014/2015, 2015/16, 2016/17 e 2017/18. 

• No que diz respeito às taxas de retenção e desistência 

(ensino geral), relativas ao ano letivo de 2014/15 

(Tabela 57), no conjunto dos concelhos, de um modo 

geral, existe a prevalência de valores mais expressivos 

no início dos 2º e 3º Ciclos de escolaridade, bem como 

no início do Ensino Secundário. Contudo, é no 12º ano 

de escolaridade que se verificam as maiores taxas de 

retenção e desistência, com valores superiores a 20%. 

Esta situação verifica-se, também, tanto na região 

centro como a nível do continente, ainda que as taxas 

de retenção e desistência registadas na Beira Baixa 

sejam superiores; 

• No ano letivo 2017/18 (Tabela 60), por comparação com 

2014/15, à semelhança do que se verificou no continente, 

em que a taxa de retenção e desistência foi reduzida em 

todos os níveis de ensino, também no território da 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa estas taxas se 

reduziram na maioria dos níveis de ensino. As exceções 

são o 9º ano do 3º CEB e o Ensino Secundário, no que 

diz respeito aos Cursos Científico-humanísticos, 

tecnológicos e profissionais e aos Cursos 

gerais/científico-humanísticos. 

Analisando agora, as variações entre os anos letivos 2014/15 

(Tabela 57) e 2017/18 (Tabela 60) das taxas de retenção e 

desistência em cada um dos concelhos da Beira Baixa, podemos 

observar o seguinte: 

• No concelho de Castelo Branco, no 1º CEB verifica-se 

uma melhoria de 2.8 pp na taxa de retenção e desistência 

do 2º ano, de 2 pp no 4º ano e um agravamento de 0.5 pp 
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no 3º ano; no 2º CEB este indicador melhorou 4.7 pp no 

5º ano e 2.2 pp no 6.º ano; no 3º CEB o desagravamento 

da taxa de retenção e desistência foi de 8 pp no 7º ano 

e 0.6 pp no 8º ano, tendo piorado 2 pp no 9º ano; no 

Ensino Secundário - Cursos Científico-humanísticos, 

Científico-Tecnológicos e Profissionais o indicador em 

análise agravou-se 1.6pp no 10º ano e 1.3 pp no 12º ano 

e melhorou 0.8 pp no 11º ano; considerando apenas o 

Ensino Secundário - Cursos Gerais/Científico-

Humanísticos, a taxa de retenção e desistência agravou-

se 4.1 pp no 10º ano, 3.7 pp no 12º ano e melhorou 0.7 

pp no 11º ano; no Ensino Secundário - Cursos 

Técnicos/Tecnológicos e Profissionais verifica-se uma 

melhoria de 1.7 pp no 10º ano, de 0.6 pp no 11º ano e 

de 2.5 pp no 12º ano; 

• No concelho de Idanha-a-Nova verifica-se uma melhoria 

das taxas de retenção e desistência do 1º CEB (20.9 pp 

no 2º ano, 19.6 pp no 3ºano e 15.8 pp no 4º ano); no 2º 

CEB este indicador melhorou 11.8 pp no 5º ano e agravou-

se 2.8 pp no 6º ano; no 3º CEB, o desagravamento da 

taxa de retenção e desistência foi de 2.7 pp no 7º ano, 

11.9 pp no 8º ano e 17 pp no 9º ano; no Ensino Secundário 

- Cursos Científico-Humanísticos, Tecnológicos e 

Profissionais, o indicador em análise agravou-se 3 pp 

no 11º ano, 7 pp no 12º ano e melhorou 5.5pp no 10º 

ano; no Ensino Secundário - Cursos Gerais/Científico-

Humanísticos, a taxa de retenção e desistência agravou-

se 9.1 pp no 11º ano, 14.2 pp no 12º ano e melhorou 2.3 

pp no 10º ano; no Ensino Secundário - Cursos 

Técnicos/Tecnológicos e Profissionais verifica-se uma 

melhoria de 11.1 pp no 10º ano, de 6.5 pp no 11º ano e 

de 2.8 pp no 12º ano; 

• No concelho de Oleiros, no 1º CEB verifica-se uma 

melhoria de 6.2 pp na taxa de retenção e desistência no 



110 
 

2º ano, mantendo-se inalteradas no 3ºano e no 4º ano; 

no 2º CEB este indicador agravou-se 1.8 pp no 5º ano e 

0.9 pp no 6º ano; no 3º CEB o desagravamento da taxa de 

retenção e desistência foi de 15.3 pp no 7º ano e 8.7 

pp no 8º ano, mantendo-se inalterada no 9º ano; no 

Ensino Secundário - Cursos Científico-Humanísticos, 

Tecnológicos e Profissionais o indicador em análise 

melhorou 6.9 pp no 10º ano, manteve-se inalterado no 

11º ano e agravou-se 15.4 pp no 12º ano; no Ensino 

Secundário - Cursos Gerais/Científico-Humanísticos, a 

taxa de retenção e desistência melhorou 19 pp no 10º 

ano, manteve-se inalterado no 11º ano e agravou-se 9 pp 

no 12º ano; no Ensino Secundário - Cursos 

Técnicos/Tecnológicos e Profissionais verifica-se uma 

melhoria de 4.2 pp no 12º ano, manteve-se idêntica no 

10º ano e no ano letivo 2017/18 não existia nenhuma 

turma de 11º ano; 

• No concelho de Penamacor verifica-se uma melhoria das 

taxas de retenção e desistência do 1º Ciclo do Ensino 

Básico (1 pp no 2º ano, 18.5 pp no 3ºano e 4 pp no 4º 

ano); no 2º ciclo do Ensino Básico este indicador 

agravou-se 1 pp no 5º ano e melhorou 24.3 pp no 6º ano; 

no 3º Ciclo do Ensino Básico o desagravamento da taxa 

de retenção e desistência foi de 20.6 pp no 7º ano, 

46.7 pp no 8º ano e 6.1 pp no 9º ano; no Ensino 

Secundário - Cursos Científico-Humanísticos, 

Tecnológicos e Profissionais o indicador em análise 

agravou-se 0.7 pp no 10º ano, 8.4 pp no 11º ano e 

melhorou 19.2 pp no 12º ano; no Ensino Secundário - 

Cursos Gerais/Científico-Humanísticos a taxa de 

retenção e desistência melhorou 3.7 pp no 10º ano, 13.9 

no 12º ano e agravou-se 1.3 pp no 11º ano; no Ensino 

Secundário - Cursos Técnicos/Tecnológicos e 

Profissionais verifica-se uma melhoria de 27.3 pp no 
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12º ano, manteve-se idêntica no 10º ano e neste ano 

letivo não existia nenhuma turma de 11º ano; 

• No concelho de Proença-a-Nova, no 1º Ciclo do Ensino 

Básico verifica-se uma melhoria de 4.1 pp da taxa de 

retenção e desistência do 3º ano, de 2.1 pp no 4º ano 

e um agravamento de 3.8 pp no 2º ano; no 2º ciclo do 

Ensino Básico este indicador melhorou 1.6 pp no 5º ano 

e 2.1 pp no 6º ano; no 3º Ciclo do Ensino Básico o 

desagravamento da taxa de retenção e desistência foi de 

6.4 pp no 7º ano e 2.3 pp no 9º ano, tendo piorado 3.7 

pp no 8º ano; no Ensino Secundário - Cursos Científico-

Humanísticos, Tecnológicos e Profissionais o indicador 

em análise agravou-se 0.6pp no 10º ano, 1.3 pp no 11º 

ano e 23.9 pp no 12º ano; no Ensino Secundário - Cursos 

Gerais/Científico-Humanísticos a taxa de retenção e 

desistência agravou-se 4.4 pp no 10º ano, 1.3 pp no 

11ºano e 18.2 pp no 12º ano e melhorou 0.7 pp no 11º 

ano; no Ensino Secundário - Cursos 

Técnicos/Tecnológicos e Profissionais verifica-se uma 

melhoria de 13.3 pp no 10º ano, e neste ano letivo não 

existiam turmas de 11º ano e de 12º ano; 

• No concelho de Vila Velha de Ródão, no 1º Ciclo do 

Ensino Básico verifica-se uma melhoria de 20 pp na taxa 

de retenção e desistência do 2º ano e um agravamento 

7.1 pp no 3º ano  e de 5 pp no 4º ano; no 2º ciclo do 

Ensino Básico este indicador melhorou 1.9 pp no 5º ano 

e  manteve-se inalterado no 6º ano; no 3º Ciclo do 

Ensino Básico o desagravamento da taxa de retenção e 

desistência foi de 12.9 pp no 7º ano e 16.7 pp no 8º 

ano, tendo piorado 35.7 pp no 9º ano; neste concelho 

não existe Ensino Secundário em funcionamento. 
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Tabela 57. Taxa de retenção e desistência (%) no ensino geral, por nível de ensino, no ano letivo 2014/2015 

    2014/15 

    Continente Centro 
Beira 
Baixa 

Castelo 
Branco 

Idanha-a-
Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-a-

Nova 
Vila Velha de 

Ródão 

1.º Ciclo 

1.º ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.º ano 9,3 9,6 11,4 9 32,2 18,2 12,5 4,5 20 

3.º ano 3,9 3,4 6,1 2,8 23,8 0 18,5 4,1 0 

4.º ano 2,2 1,8 6,3 4,8 22,5 0 7,7 2,1 0 

2.º Ciclo 
5.º ano 8,3 7,6 12,3 10,7 33,3 8,7 18,4 1,6 6,7 

6.º ano 8,6 6,9 10,5 10,2 17,5 2,8 24,3 2,1 0 

3.º Ciclo 

7.º ano 15,1 14,3 21,6 22,1 24,1 23,3 29,4 8,2 24 

8.º ano 10,2 8,7 11,7 10,2 11,9 18,2 46,7 4,1 16,7 

9.º ano 10,6 8,7 10,1 9,1 35,2 0 11,4 4,9 0 

C. científico-
humanísticos, 
tecnológicos e 
profissionais 

10.º ano 11,9 11,3 13,6 13,6 17,3 11,4 7,9 13,7 - 

11.º ano 8,5 7,6 10,7 11,1 14,6 0 8,3 4 - 

12.º ano 29,9 28,1 24,8 25 23,2 12,1 41,4 23,2 - 

Cursos 
gerais/científico-

humanísticos 

10.º ano 15 13,5 18,4 18,2 26,7 26,7 16,7 13,8 - 

11.º ano 10,6 9,3 12,3 13,5 17,9 0 15,4 4 - 

12.º ano 30,2 27,7 25,5 24,6 21,9 33,3 38,9 28,9 - 

Cursos 
técnicos/tecnológicos 

e profissionais 

10.º ano 6,8 7,9 5,8 5,2 11,1 0 0 13,3 - 

11.º ano 4,8 4,9 7,6 6,4 13 - 0 - - 

12.º ano 29,3 28,7 23,6 25,7 25 4,2 45,5 0 - 

Fonte: DGEEC 
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Tabela 58. Taxa de retenção e desistência (%) no ensino geral, por nível de ensino, no ano letivo 2015/2016 

    2015/16 

    Continente Centro 
Beira 
Baixa 

Castelo 
Branco 

Idanha-a-
Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-a-

Nova 
Vila Velha de 

Ródão 

1.º Ciclo 

1.º ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.º ano 8,6 9 10,3 9,1 16,7 3,8 26,9 11,4 0 

3.º ano 2,8 2,6 2,8 1,5 7,9 0 11,5 6,8 0 

4.º ano 2,3 1,8 4,2 3,3 8,1 0 4,2 2,1 19 

2.º Ciclo 
5.º ano 6,8 5,6 7,9 7,8 10,6 11,5 15,6 0 0 

6.º ano 6,6 5,4 6,9 5,9 15,7 4,5 22,9 0 6,2 

3.º Ciclo 

7.º ano 12,4 10,6 13,8 11,9 20,3 0 32,4 12,5 31,6 

8.º ano 7,8 6,4 8,2 8,8 4,5 0 0 10 19 

9.º ano 9 7,2 12,8 15,3 13,5 0 10 2,7 0 

C. científico-
humanísticos, 
tecnológicos e 
profissionais 

10.º ano 12,5 11,4 18,3 19,7 4,3 12,1 17,1 28,6 - 

11.º ano 6,9 5,8 7,4 7,7 12,5 0 0 6,3 - 

12.º ano 28,2 25,7 24,6 24,7 28,8 8,3 36 16,4 - 

Cursos 
gerais/científico-

humanísticos 

10.º ano 16,4 15 24,4 26,2 5 17,1 30,4 28,6 - 

11.º ano 8,3 7 9,5 10,2 23,8 0 0 4 - 

12.º ano 29,9 27,1 23,8 22,8 42,3 8,3 50 16,4 - 

Cursos 
técnicos/tecnológicos 

e profissionais 

10.º ano 5,9 5,9 6,6 8 3,3 0 0 - - 

11.º ano 4,3 3,7 3,8 3,3 5,7 0 0 15,4 - 

12.º ano 25,1 23,4 26 28 21,3 - 11,1 - - 

Fonte: DGEEC 
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Tabela 59. Taxa de retenção e desistência (%) no ensino geral, por nível de ensino, no ano letivo 2016/2017 

    2016/17 

    Continente Centro 
Beira 
Baixa 

Castelo 
Branco 

Idanha-a-
Nova 

Oleiros Penamacor 
Proença-a-

Nova 
Vila Velha de 

Ródão 

1.º Ciclo 

1.º ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.º ano 7,2 7,1 9,7 10,7 2,8 21,1 8,7 5,3 14,3 

3.º ano 2,1 1,9 3,3 3,9 3,3 0 0 2,8 0 

4.º ano 1,9 1,4 2,5 1,4 9,7 0 8 2,4 0 

2.º Ciclo 
5.º ano 6,1 4,8 9,1 8,4 13,9 0 24,1 4,2 6,7 

6.º ano 5,6 4,6 6,4 7,3 2,9 7,4 3 4,3 6,7 

3.º Ciclo 

7.º ano 11,2 10,1 11,3 10 11,5 0 27 13,9 21,1 

8.º ano 6,6 6 9,5 10,1 4,3 0 13,6 13,6 5,9 

9.º ano 7 5,7 7,7 9,6 4,7 7,4 2,7 0 0 

C. científico-
humanísticos, 
tecnológicos e 
profissionais 

10.º ano 12,3 10,9 15,5 13,8 12 40 21,7 17,1 - 

11.º ano 6,9 5,6 7,9 8 11,4 2,4 6,2 6,7 - 

12.º ano 26,3 24,3 24,8 25,8 20,4 18,2 25,7 21,3 - 

Cursos 
gerais/científico-

humanísticos 

10.º ano 16,3 14,4 21,4 18,9 18,6 66,7 21,7 20,8 - 

11.º ano 8,5 7,2 11,3 12 14,6 3,7 11,8 6,7 - 

12.º ano 27,6 25,9 24 22,7 33,3 33,3 33,3 24 - 

Cursos 
técnicos/tecnológicos 

e profissionais 

10.º ano 5,9 6,2 4,6 4,7 3,1 0 - 9,1 - 

11.º ano 4,2 3,3 2,3 1,9 6,9 0 0 - - 

12.º ano 23,6 21,3 26,1 31,2 12,1 0 14,3 9,1 - 

Fonte: DGEEC 
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Tabela 60. Taxa de retenção e desistência (%) no ensino geral, por nível de ensino, no ano letivo 2017/2018 

   2017/18 

   Continente Centro Beira Baixa Castelo Branco 
Idanha-a-

Nova 
Oleiros Penamacor 

Proença-
a-Nova 

Vila Velha 
de Ródão 

1.º Ciclo 

1.º ano 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º ano 
6,4 6,5 7,1 6,2 11,3 12,0 11,5 8,3 0,0 

3.º ano 
2,0 1,8 3,0 3,3 4,2 0,0 0,0 0,0 7,1 

4.º ano 1,9 1,5 3,0 2,8 6,7 0,0 3,7 0,0 5,0 

2.º Ciclo 
5.º ano 5,6 4,2 7,7 6,0 21,5 10,5 19,4 0,0 4,8 

6.º ano 
5,0 3,9 8,1 8,0 20,3 3,7 0,0 0,0 0,0 

3.º Ciclo 

7.º ano 
9,6 8,5 13,3 14,1 21,4 8,0 8,8 1,8 11,1 

8.º ano 
6,7 5,9 8,2 9,6 0,0 9,5 0,0 7,8 0,0 

9.º ano 
6,4 6,0 10,9 11,1 18,2 0,0 5,3 2,6 35,7 

C. científico-
humanísticos, 
tecnológicos e 
profissionais 

10.º ano 10,7 9,7 13,9 15,2 11,8 4,5 8,6 14,3 - 

11.º ano 6,8 6,0 10,4 10,3 17,6 0,0 16,7 5,3 - 

12.º ano 
24,3 21,4 27,6 26,3 30,2 27,5 22,2 47,1 - 

Cursos 
gerais/científico-

humanísticos 

10.º ano 
13,9 13,1 20,9 22,3 24,4 7,7 13,0 18,2 - 

11.º ano 
8,2 7,3 13,3 12,8 27,0 0,0 16,7 5,3 - 

12.º ano 
25,9 23,4 31,3 28,3 36,1 42,3 25,0 47,1 - 

Cursos 
técnicos/tecnológicos 

e profissionais 

10.º ano 5,4 4,7 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

11.º ano 4,6 3,9 5,5 5,8 6,5 0,0 - 5,3 - 

12.º ano 
21,5 18,2 21,6 23,2 22,2 0,0 18,2 - - 

 Fonte: DGEEC 
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10.4. Percentagem de alunos com níveis negativos  

 

 

Neste ponto serão analisadas as percentagens de alunos com 

pelo menos uma nota negativa, por anos de escolaridade, nos 

municípios da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. 

A tabela 61 mostra as referidas percentagens identificadas 

em 2017 nas escolas incluídas no Plano Integrado e Inovador 

de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE). 

Tabela 61. Percentagem de alunos com pelo menos uma nota negativa (média 

2014/15 e 2015/16) 

 Média 2014/15 e 2015/16 

  5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Castelo Branco 31,3 32,6 49,4 47,4 46,2 43,5 23,6 11,2 

Idanha-a-Nova - - - - - - - - 

Oleiros 17,4 25,0 33,3 54,5 19,6 33,3 31,3 33,3 

Penamacor 45,3 63,4 52,3 65,0 59,7 38,7 27,5 47,8 

Proença-a-Nova 28,2 26,8 38,6 33,6 40,1 38,9 19,8 23,0 

Vila Velha de 
Ródão 

40,0 27,3 48,0 41,7 33,3 - - - 

Fonte: Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (2017) 

 

Como já foi referido anteriormente, as atividades 

programadas têm sido desenvolvidas pelas várias equipas 

multidisciplinares concelhias, a partir do ano letivo de 

2017/2018. Neste sentido é pertinente a análise das 

percentagens de alunos com pelo menos uma nota negativa nos 

anos letivos 2016/17 e 2017/18 (últimos dados disponíveis na 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - DGEEC). 

A análise das percentagens de alunos com pelo menos uma nota 

negativa nos anos letivos 2016/17 e 2017/18 em cada um dos 

concelhos (tabelas 62 e 63, respetivamente) permite-nos 

dizer que: 

 

 



117 
 

No 2º Ciclo do Ensino Básico 

• Verificam-se melhorias no concelho de Castelo Branco, 

de 1.2pp no 5º ano de escolaridade e de 1.9pp no 6º ano 

de escolaridade; no concelho de Idanha-a-Nova de 0.7pp 

no 5º ano de escolaridade; no concelho de Penamacor, de 

1pp no 5º ano de escolaridade e de 16.5pp no 6º ano de 

escolaridade; e no concelho de Vila Velha de Ródão, de 

14.3pp no 5º ano de escolaridade e de 10.7pp no 6º ano 

de escolaridade; 

• Verifica-se agravamento desta taxa no concelho de 

Idanha-a-Nova de 0.7pp no 6º ano de escolaridade; no 

concelho de Oleiros, de 2.4pp no 5º ano de escolaridade 

e de 12.4pp no 6º ano de escolaridade; e no concelho de 

Proença-a-Nova, de 5.8pp no 5º ano de escolaridade e de 

1pp no 6º ano de escolaridade. 

 

Estatisticamente, comparando os anos letivos 2016/2017 e 

2017/2018, não existem diferenças significativas entre a 

média de percentagens dos municípios no 5º ano de 

escolaridade (Pr(T≥t) = 0,3093 > 0,05), e são respetivamente 

iguais a 31,5% e 30,03%.  

Em relação ao 6º ano, também não existem diferenças 

significativas entre a % média de negativas nos dois anos 

letivos, a saber 32,2% em 2016/2017 e 29,7% em 2017/2018 

((Pr(T≥t) = 0,285 > 0,05) ao nível dos seis municípios.  

 

No 3º Ciclo do Ensino Básico 

• Verificam-se melhorias no concelho de Castelo Branco, 

de 4.2pp no 8º ano de escolaridade e de 1.1pp no 9º ano 

de escolaridade; no concelho de Idanha-a-Nova, de 

10.4pp no 9º ano de escolaridade, no concelho de 

Oleiros, de 3.3pp no 9º ano de escolaridade; e no 

concelho de Penamacor, de 2.9pp no 7º ano de 

escolaridade e de 18.8pp no 8º ano de escolaridade; 
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• Verifica-se agravamento desta taxa no concelho de 

Castelo Branco, de 2.2pp no 7º ano de escolaridade; no 

concelho de Idanha-a-Nova, o agravamento é de 8.7pp no 

7º ano de escolaridade e de 11.1pp no 8º ano de 

escolaridade; no concelho de Penamacor, é de 6.5pp no 

9º ano de escolaridade; no concelho de Proença-a-Nova, 

de 1.8pp no 7º ano de escolaridade, de 3.8pp no 8ºano 

de escolaridade e de 8pp no 9º ano de escolaridade; e 

no concelho de Vila Velha de Ródão, de 11.1pp no 7º ano 

de escolaridade e de 30.3pp no 9º ano de escolaridade. 

 

Estatisticamente, comparando os anos letivos 2016/2017 e 

2017/2018, podemos concluir que existem diferenças 

significativas entre a média de percentagens dos municípios 

no 7º ano de escolaridade, ainda que para níveis de 

significância superiores a 8,88% (Pr(T≥t) = 0,0888 < 0,10). 

Podemos assim considerar que a média de 45,36% de negativas 

verificada em 2016/2017 nos municípios da CIMM é inferior a 

49,54%, valor registado em 2017/2018, pelo que houve um 

aumento do nº de alunos com pelo menos 1 negativa (com 90% 

de confiança) no 7º ano de escolaridade. 

Em relação ao 8º ano, não existem diferenças significativas 

entre a % média de negativas nos dois anos letivos, a saber 

52,14% em 2016/2017 e 50,54% em 2017/2018 ((Pr(T≥t) = 0,3816 

> 0,05) ao nível dos seis municípios.  

Quanto ao 9º ano, também não existem diferenças 

significativas entre a % média de negativas nos dois anos 

letivos, com valores um pouco abaixo dos valores do 8º ano, 

nomeadamente 44,02% em 2016/2017 e 48,98% em 2017/2018 

((Pr(T≥t) = 0,2135 > 0,05) ao nível dos seis municípios. 
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No Ensino Secundário 

• Não se verificam melhorias no período assinalado 

(2016/17 e 2017/18), mas elas são significativas quando 

comparamos os dados de 2017/18 com os de 2014/15 e 

2015/16, constantes do relatório PIICIE de 2017. De 

facto, os concelhos de Oleiros e de Penamacor reduziram 

as percentagens de alunos com pelo menos uma negativa 

nos 10º, 11º e 12º anos, respetivamente em 33.3pp, 

31.3pp e 33.3pp no concelho de Oleiros e em 38.7pp, 

27.5pp e 47.8pp no concelho de Penamacor. Desta forma, 

os concelhos de Idanha-a-Nova, Oleiros e Penamacor não 

apresentam no ano letivo 2017/18 nenhum aluno com pelo 

menos uma negativa nos 10º, 11º e 12º anos do Ensino 

Secundário. 

• Nos concelhos de Castelo Branco e de Proença-a-Nova as 

percentagens de alunos com pelo menos uma negativa nos 

10º, 11º e 12º anos, entre os anos letivos 2016/17 e 

2017/18, aumentaram, respetivamente, 25pp, 9.8pp e 5pp 

em Castelo Branco e 39.5pp, 17.1pp e 24pp em Proença-

a-Nova. 

 

Estatisticamente, comparando os anos letivos 2016/2017 e 

2017/2018, podemos concluir que existem diferenças 

significativas entre a média de percentagens dos municípios 

no 10º ano de escolaridade (Pr(T≥t) = 0,0959 < 0,10). O 

número de alunos com pelo menos uma negativa aumentou de 

2016/2017 para 2017/2018, subindo a percentagem de negativas 

no 10º ano de todos os municípios de 3,64% para 16,54% (90% 

de confiança).  

Em relação ao 11º ano de escolaridade passou-se o mesmo, 

tendo-se também registado um aumento na percentagem de 

negativas de 2016/2017 para 2017/2018 (Pr(T≥t) = 0,0987 < 

0,10), no valor de 3,12% para 8,52% (90% de confiança).  
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No 12º ano não existem diferenças significativas entre a 

média da percentagem de negativas em 2016/2017 e 2017/2018 

nos cinco municípios (Pr(T ≥t) = 0,1403 > 0,05). De facto 

observando as tabelas 62 e 63, e como já referenciámos atrás, 

os concelhos de Idanha-a-Nova, Oleiros e Penamacor não 

apresentaram nos anos letivos de 2016/2017 e 2017/18 nenhum 

aluno com pelo menos uma negativa em qualquer um dos anos 

letivos do Ensino Secundário. 

 

Tabela 62. Percentagem de alunos com pelo menos uma nota negativa - 2016/17 

 
2016/17 

  5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Castelo Branco 35,7 33,8 46,4 53,1 51,5 18,2 15,6 5,0 

Idanha-a-Nova 23,9 23,9 39,0 28,9 46,2 0,0 0,0 0,0 

Oleiros 29,2 22,2 18,2 31,0 44,0 0,0 0,0 0,0 

Penamacor 46,2 51,5 61,8 75,0 46,9 0,0 0,0 0,0 

Proença-a-Nova 20,8 26,1 35,2 34,9 28,8 0,0 0,0 0,0 

Vila Velha de 
Ródão 

33,3 35,7 44,4 68,8 46,7 - - - 

Fonte: DGEEC 

 

 

Tabela 63. Percentagem de alunos com pelo menos uma nota negativa - 2017/18 

 
2017/18 

  5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Castelo Branco 34,5 31,9 48,6 48,9 50,5 43,2 25,5 10,0 

Idanha-a-Nova 23,2 24,6 47,7 40,0 35,7 0,0 0,0 0,0 

Oleiros 31,6 34,6 - - 40,7 0,0 0,0 0,0 

Penamacor 45,2 35,0 58,8 56,3 53,3 0,0 0,0 0,0 

Proença-a-Nova 26,7 27,1 37,0 38,7 36,8 39,5 17,1 24,0 

Vila Velha de 
Ródão 

19,0 25,0 55,6 68,8 76,9 - - - 

Fonte: DGEEC 

 

Analisando os resultados por agrupamento e nível de ensino, 

apresentam-se de seguida os dados recolhidos junto de cada 

agrupamento de Escolas envolvido no PIICIE da Beira Baixa.   

Como não foi possível obter até à data todos os resultados, 
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disponibilizamos os conhecidos, com diferente informação, 

consoante o pormenor dos materiais a que tivemos acesso e 

que os agrupamentos também já tinham organizado, 

nomeadamente os relatórios para acompanhamento do PIICIE. No 

caso do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, como apenas 

nove alunos do Ensino Básico participaram no PIICIE em 

2018/2019, apresenta-se também a avaliação de cada um deles. 

Em alguns Agrupamentos, foi igualmente possível uma análise 

que identifica as disciplinas que mais contribuíram para o 

insucesso. 

Também foi efetuada uma análise à evolução da percentagem de 

alunos com níveis negativos entre 2016/2017 a 2018/2019, 

assim como a comparação entre os níveis negativos entre estes 

dois anos letivos. No Anexo - Informação estatística sobre 

a demografia e sobre o desempenho escolar dos alunos do 

ensino básico e secundário, por nível de ensino e escola, 

apresenta-se ainda informação complementar sobre todos os 

agrupamentos envolvidos, nomeadamente, a taxa de retenção ou 

desistência e percentagem do número de alunos que concluem 

cada ciclo de ensino dentro do tempo previsto, obtida em no 

site http://infoescolas.pt em junho de 2020. 

 

 

10.4.1. Agrupamento de Escolas Amato Lusitano 

 

 

Nas imagens do gráfico seguinte (Gráfico 10) podemos observar 

as percentagens de negativas por ano escolar no Ensino 

Básico, referentes ao último período de cada um dos anos 

letivos 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.  
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Das diferentes disciplinas, a Matemática é a única que tem 

sempre níveis negativos em todos os anos de escolaridade, 

chegando a atingir valores de aproximadamente 16% no 2º ano 

de escolaridade, no ano letivo de 2016/2017. Também neste 

ano as percentagens de negativas foram particularmente 

elevadas a Português, Estudo do Meio e no Apoio ao Estudo. 

De facto, é no 2º ano que as percentagens de negativas são 

maiores em relação aos restantes anos de escolaridade do 

ensino básico. Quando comparadas as percentagens de 

negativas do 2º ano entre 2016/2017 e 2018/2019, é possível 

constatar que a melhoria foi estatisticamente significativa 

com 95% de confiança (Pr(T≥ t-Student) = 0,0009 < 0,05). 

 

Gráfico 10. % de negativas por disciplina no 1º CEB, AE Amato Lusitano (2017-

2019) 
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Analisamos, agora, individualmente os alunos que 

participaram no projeto PIICIE em 2018/2019, nomeadamente 

nas atividades 1.2 Academia de Pais ("Os meus Pais sabem…") 

e 3.19 Academia Explorar e Aprender. 

 

Tabela 64. Avaliação dos alunos do 1º CEB integrados no PIICIE, AE Amato 

Lusitano (2018/2019) 

 

Fonte: MONITORIZAÇÃO ALUNOS DO PROJETO PIICIE - (2018/2019) AE AMATO LUSITANO 

 

O único aluno do 1º ano, que participou no projeto, manteve 

uma avaliação muito regular ao longo do ano letivo, tendo 

terminado com Muito Bom a todas as disciplinas. Note-se, 

ainda, que não frequentava o Apoio ao Estudo, a Oferta 

Complementar, nem o Inglês.   
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Dos cinco alunos do 2º ano que participaram no projeto, dois 

deles terminaram o 3º período com 4 níveis negativos: 

Matemática, Português, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. 

Contudo, comparado o número de níveis negativos destes alunos 

entre o 1º e o 3º Período, é possível aferir que houve uma 

melhoria estatisticamente significativa com 95% de confiança 

(Pr(T ≥ t-Student) = 0,0497 < 0,05). Em média, cada um destes 

alunos terminou o 3º período com menos um nível negativo do 

que tinham obtido no 1º período.  

Em relação aos dois alunos do 4º ano, apenas um terminou o 

3º período com um nível negativo (Inglês), mantendo-se desde 

o 1º ao 3º período.  

 

Quanto ao 2º Ciclo do Ensino Básico, no 5º ano de 

escolaridade não houve nenhum aluno integrado no PIICIE, mas 

as percentagens de negativas podem ser observadas no gráfico 

11. Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e 

Português, foram as disciplinas com mais níveis negativos.   

 

Gráfico 11. % de negativas por disciplina no 5º Ano, AE Amato Lusitano (2017-

2019) 
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No 6º ano de escolaridade, o padrão de percentagens negativas 

é muito semelhante ao do 5º ano. Destaca-se, contudo, que em 

2018/2019, não houve qualquer nível negativo a Português, 

Matemática baixou dos 15,52% para 12% e Inglês baixou, 

aproximadamente, 4%.  

 

Gráfico 12. % de negativas por disciplina no 6º Ano, AE Amato Lusitano (2017-

2019) 

 

 

O único aluno do 6º ano integrado no projeto terminou o 3º 

período sem qualquer nível negativo. No 1º período teve uma 

negativa e a média das suas notas foi igual a 3, e no último 

período a média foi igual a 3,4, notando-se, assim, uma 

melhoria de desempenho ao longo do ano letivo. 

 

Tabela 65. Avaliação do aluno do 2º CEB integrado no PIICIE, AE Amato Lusitano 

(2018/2019) 

 

Fonte: MONITORIZAÇÃO ALUNOS DO PROJETO PIICIE - (2018/2019) AE AMATO LUSITANO 
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Quanto aos restantes alunos que participaram no projeto no 

ano letivo de 2018/2019, onze alunos da turma do Curso de 

Educação e Formação (CEF-OSTA) do 3ºCiclo, a avaliação da 

participação nas atividades que realizaram no âmbito do 

projeto (recorde-se, 2.3 - Conteúdos Digitais; 2.4 - Academia 

Digital e 3.16 – Concurso “…É de artista…”) foi “Bom”. 

Embora não conhecendo os resultados individuais de cada um 

destes alunos no final do ano letivo, os resultados globais 

para o 3º ciclo apresentam-se no gráfico 13. 

 

Gráfico 13. % de negativas por disciplina no 3º CEB, AE Amato Lusitano (2017-

2019) 

 

 

As disciplinas de Português e de Matemática tiveram a maior 

percentagem de negativas, atingindo ambas 15% no 7º ano, e 

chegando a Matemática aos 25% no 8º ano. Também a língua 

Inglesa atingiu aproximadamente o mesmo valor no 9º ano de 

escolaridade. No 8º ano, destacam-se, ainda, um valor elevado 

nas outras línguas (Espanhol e Francês), em Físico-Química, 

nas Ciências Naturais, e em História, com 20%. 

Na tabela seguinte (Tabela 66) podemos comparar estes valores 

com os de 2016/2017 e 2017/2018, e percebemos que embora se 
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tenham verificado algumas flutuações entre estes anos 

letivos em algumas disciplinas, a percentagem de negativas 

em 2018/2019, no global, é menor do que em 2016/2017.  

 

Tabela 66. Nº de alunos avaliados e % negativas às disciplinas do 3º CEB, AE 

Amato Lusitano (2017-2019) 

  
7º ano  

% Neg. 
8ºano 

% Neg. 
9º ano 

% Neg. 

Disciplina ano letivo N T.Neg. N T.Neg. N T.Neg. 

Português 

2016/2017 118 8 7% 96 17 18% 95 13 14% 

2017/2018 96 19 20% 113 19 17% 109 28 26% 

2018/2019 113 17 15% 95 12 13% 114 9 8% 

Matemática 

2016/2017 118 32 27% 98 36 37% 95 37 39% 

2017/2018 96 29 30% 114 38 33% 109 19 17% 

2018/2019 113 17 15% 95 24 25% 114 22 19% 

Inglês 

2016/2017 120 15 13% 98 23 23% 95 25 26% 

2017/2018 97 20 21% 115 17 15% 108 26 24% 

2018/2019 113 5 4% 95 7 7% 114 28 25% 

Fisico-

Química 

2016/2017 118 17 14% 98 10 10% 95 27 28% 

2017/2018 96 9 9% 114 15 13% 109 19 17% 

2018/2019 113 5 4% 95 8 8% 114 10 9% 

Ciências 

Naturais 

2016/2017 120 12 10% 98 4 4% 95 12 13% 

2017/2018 97 18 19% 115 6 5% 109 7 6% 

2018/2019 113 1 1% 95 7 7% 115 3 3% 

História 

2016/2017 120 13 11% 98 12 12% 95 6 6% 

2017/2018 97 8 8% 115 26 23% 109 7 6% 

2018/2019 113 1 1% 95 19 20% 115 8 7% 

 

Estatisticamente, foi possível aferir com níveis de 

significância inferiores a 5% que a percentagem de negativas 

no 7º ano de escolaridade diminuiu de 2016/2017 para 

2018/2019, quando comparadas todas as disciplinas (Pr(T ≥ t-

Student) = 0,0039 < 0,05), assim como no 8º e 9º anos 

respetivamente; Pr(T ≥ t-Student) = 0,0413, Pr(T ≥ t-Student) 

= 0,0113. 
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O gráfico seguinte (Gráfico 14) dá-nos uma ideia geral em 

termos médios, da percentagem de negativas no 3º ciclo, por 

disciplina, e por ano letivo. À Matemática, com 27% de média 

de negativas para os 3 anos letivos, segue-se a disciplina 

de Inglês com 17,6%, Português com 15,1%, de Físico-Química 

com 12,7% e de História com 10,5%.  

 

Gráfico 14. Média da % de negativas por disciplina no 3º CEB, AE Amato 

Lusitano (2017-2019) 

 

Na realidade, no universo do número de alunos e para as 

disciplinas referidas, o total de alunos por disciplina varia 

no global entre 95 e 115 em cada ano letivo, chegando o 

número de alunos com negativa a ser igual a 38 (8º ano, 

2017/2018). Quanto ao ensino secundário, não houve alunos 

diretamente acompanhados no PIICIE, mas o resultado das 

percentagens de negativas pode ser observado nos gráficos 

seguintes (Gráficos 15 e 16). 

No 10º ano, analisando a média dos três anos letivos em 

análise, a disciplina de História e Cultura de Artes foi a 
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que apresentou um valor mais elevado de percentagens 

negativas, 31,1%, seguindo-se de perto as disciplinas de 

Matemática com 25,57%, de Físico-química com 22,0% e 

Geometria Descritiva A com 21,62%. As disciplinas de 

Português e de Inglês registaram valores abaixo dos 10%, 

respetivamente 9,76% e 7,45%. 

Comparando a percentagem de negativas por disciplina, entre 

os dois anos letivos,2016/2017 e 2018/2019, podemos aferir 

que estatisticamente houve um decréscimo de níveis negativos 

na ordem dos 4,15% (Pr(T ≥ t-Student) = 0,0418 < 0,05). 

 

Gráfico 15. % de negativas por disciplina no 10º Ano, AE Amato Lusitano (2017-

2019) 

 

Quanto ao 11º ano de escolaridade, a disciplina Matemática 

B não se encontra representada no Gráfico 16, porque apenas 

funcionou no ano letivo 2016/2017 e registou 28,57% de 

percentagens negativas. Em termos médios, nos três anos 

letivos, a disciplina de Geometria Descritiva A, foi a que 

registou maior percentagem (34,82%); seguiu-se a Matemática 
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registou níveis negativos no ano letivo de 2016/2017, num 

total de 16,13%. 

Comparando, agora, a percentagem de negativas por 

disciplina, entre os dois anos letivos 2016/2017 e 2018/2019, 

os resultados mantiveram-se estatisticamente iguais (Pr(T ≥ 

t-Student) = 0,3158 > 0,05). 

 

Gráfico 16. % de negativas por disciplina no 11º Ano, AE Amato Lusitano (2017-

2019) 

 

No 12º ano de escolaridade, a única disciplina com níveis 

negativos nos três anos letivos foi a Matemática com uma 

média de 16% de negativas entre 2016/2017 e 2018/2019 

(Gráfico 17). Entre estes dois anos letivos, verificou-se um 

decréscimo de 5% de negativas, facto que representa um bom 

resultado.  
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Gráfico 17. % de negativas por disciplina no 12º Ano, AE Amato Lusitano (2017-

2019) 

 

Registou-se, ainda, 1% de negativas a Português apenas em 

2017/2018, não se tendo verificado mais nenhum nível negativo 

nas restantes disciplinas, em nenhum dos anos letivos, para 

o 12º ano de escolaridade. Consideramos que este é um 

resultado muito bom.  

 

10.4.2. Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches – Penamacor 

 

Para o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor, 

apresenta-se na tabela seguinte, o número total de alunos 

em cada nível de ensino e ano de escolaridade (Tabela 67) 

Também é possível ler nesta tabela o número de alunos que 

não transitaram de ano, ou que não concluíram o respetivo 

ciclo.   
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Tabela 67. Avaliação final por anos de escolaridade, AE Ribeiro Sanches - 

Penamacor (2018/2019) 

 

Referência: Relatório de autoavaliação - AERS - 2018/2019 

 

Na tabela seguinte podemos observar os resultados 

percentuais, das disciplinas onde o insucesso escolar foi 

maior, no 1º ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo de 

2018/2019 (Tabela 68).  

Tabela 68. % de negativas às disciplinas do 1º CEB, AE Ribeiro Sanches - 

Penamacor (2018/2019) 

Disciplina  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Português 22,7% 14,3% 20% 4,60% 

Apoio ao Estudo 9,1%       

Matemática   14,3% 10%   

Inglês     10%   

 

A disciplina de Português é a que tem maiores percentagens 

de negativas, verificando-se em todos os anos de 

escolaridade, seguindo-se a Matemática, com níveis negativos 

no 2º e no 3º ano.  

Quanto ao 2º e 3º ciclos do ensino básico, a disciplina de 

Matemática continua a ser a que regista mais alunos com 

negativas (Tabela 69 e 70). 

 

Concluiu Não Concluiu Excluído por 

Faltas

Em Proc. 

Avaliação

CEF - Cert. 

Escolar

Total

1º Ano 22

2º Ano 25

3º Ano 21

4º Ano 22 2 24

5º Ano 36

6º Ano 23 2 26

7º Ano 22

8º Ano 32

9º Ano 25 1 26

70 5 234

Tipo 2 1 10 11

1 10 11

70 6 10 245

25 25

25 25

25 25

10º Ano 19

11º Ano 1 22

12º Ano 15 15

15 1 56

2º Ano 9 9

9 9

15 1 9 65

85 6 1 34 10 335Total 176 22 1

Basico Regular

CEF

Pre-Escolar

Secundario

32 8

Profissional

32 8

16 5

16 3RegularCH

144 14 1

144 14 1

30 2

1

22

31 5

19 6

20 1

Ensino / Modalidade / Ano ou Tipo Transitou Não Transitou Transferido

22
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Tabela 69. % de negativas às disciplinas do 2º CEB, AE Ribeiro Sanches - 

Penamacor (2018/2019) 

Disciplina  5º ano 6 º ano 

Matemática 32,3% 33,3% 

Inglês 15,6% 28,0% 

Ciências da Natureza 15,6%   

História e Geografia de Portugal    12% 

 

Tabela 70.  % de negativas às disciplinas do 3º CEB, AE Ribeiro Sanches - 

Penamacor (2018/2019) 

Disciplina  7º ano 8º ano 9º ano 

Matemática 13,6% 32,3% 37,5% 

Francês  27,3% 9,7%   

Inglês 13,6%     

Ciências da Natureza   12,9%   

Físico-química     8,3% 

 

No Ensino Secundário, a disciplina de Matemática continua a 

ser a que tem mais alunos com negativas, seguindo-se 

Filosofia e História A (Tabela 71). 

Tabela 71. % de negativas às disciplinas do Ensino Secundário, AE Ribeiro 

Sanches - Penamacor (2018/2019) 

Disciplina  10º ano 11º ano 12º ano 

Matemática A 33,3% 40,0% 25% 

Filosofia 33,3% 29,4%   

História A 22,2% 20,0%   

Inglês (continuação) 23,1%    

Física e Química A 14,3%     

Biologia e Geologia 14,3%     

Geografia A   20,0%   

Português   16,7%   

 

Neste ano letivo (2018/2019), Matemática A foi a única 

disciplina em que foram atribuídas classificações negativas 

aos alunos do 12º ano, numa percentagem de 25%.   

O Relatório de autoavaliação - AERS - 2018/2019, incluí a 

tabela seguinte (Tabela 72) , sendo que os valores 

apresentados para o pré-escolar, 1º ciclo  - 1º, 2º e 3º 

anos - , 2º ciclo  - 5º ano - , 3º ciclo - 7º e 8º- , ensino 
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secundário regular - 10º e 11º são referentes às taxas de 

sucesso/transição, enquanto que no que concerne aos 4º, 6º, 

9º e 12º anos apresentam-se as taxas de conclusão, sendo que 

nestes dois últimos surge também o desempenho dos alunos nas 

provas finais e exames nacionais. Estes dados, cita o 

relatório, foram recolhidos na plataforma GIAE ONLINE. 

 

Tabela 72. Resultados escolares por ano de escolaridade e metas do Projeto 

Educativo. AE Ribeiro Sanches - Penamacor (2018/2019) 

 

Fonte: Relatório de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 2018/2019  

 

Comparados os resultados obtidos com as metas do Projeto 

Educativo do Agrupamento(PE), podemos verificar que: i) no 

que concerne às taxas de sucesso/transição, foram alcançadas 

as metas nos seguintes anos: pré-escolar, 1º e 3º anos(1º 

ciclo), 5º ano (2º ciclo), 7º e 8º anos (3º ciclo) e 10ºano 
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(ensino secundário regular); as metas não foram atingidas no 

2º ano (1º ciclo) e no 11º ano (ensino secundário regular); 

ii) quanto às taxas de conclusão, as metas foram alcançadas 

no 4º ano (1º ciclo), 6º ano (2º ciclo) e 9º anos (3º ciclo) 

e 12º ano (ensino secundário regular).  

“A baixa taxa de transição no 2º ano justifica a 

diversificação das estratégias de melhoria das aprendizagens 

e uma intervenção mais precoce para contrariar as tendências 

de retenção” (conforme citação do Relatório de Autoavaliação 

do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 2018/2019)  

No 1º ciclo do ensino básico verificou-se, em termos médios, 

uma percentagem de sucesso de 9,3%. No total de 25 alunos do 

2º ano, 6 não transitaram (24%) e 2 não concluíram o 4º ano 

num total de 24 (8,3%). 

Quanto ao 2º ciclo, em termos médios a percentagem de sucesso 

foi de 10,9%, mais do dobro da média nacional situada nos 

4,3%. 

No 3º ciclo, a média foi de 3,4%, destacando-se o 7º ano sem 

qualquer aluno reprovado, enquanto no 8º ano, dos 32 alunos, 

2 não transitaram (6,3%).  

Quanto ao ensino secundário, com 19, 22 e 15 alunos 

respetivamente, no 10º, 11º e 12º anos, 3 não transitaram no 

10º e 6 no 11º (1 deles por ter reprovado por faltas). A 

média para os três anos de escolaridade é de 14,4% de 

insucesso. 

No gráfico da figura seguinte (Gráfico 18) e comparando as 

taxas de insucesso com o ano letivo anterior, podemos 

verificar que no caso do 1º, 7º e 12º anos, a taxa de 

insucesso desceu para 0% em 2017/2018, tendo também uma 

descida expressiva no 5º ano (de 27% para 14%) e no 8º ano 

(14% para 6%). Contudo, no 4º ano (ano final do 1º ciclo), 

6º ano (ano final do 2º ciclo) e no 9º ano (último ano do 3º 
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ciclo), a percentagem de insucesso aumentou 1%, 5% e 2% 

respetivamente.  

 

Gráfico 18. % de insucesso por Ano de Escolaridade, AE Ribeiro Sanches - 

Penamacor (2017-2019) 

 

Em termos médios, a percentagem de insucesso em 2016/2017 

foi de aproximadamente 6,4% e em 2017/2018 foi de 9,3%, 

Contudo, ao compararmos estas percentagens estatisticamente, 

chegamos à conclusão que não houve diferenças significativas 

nos resultados médios dos diferentes anos de escolaridade 

(Pr(T ≥ t-Student)= 0,139 > 0,05) entre os dois anos letivos 

em questão no AE de Penamacor. 

 

10.4.3. Agrupamento de Escolas de Proença a Nova  
 

 

Para o Agrupamento de Escolas de Proença a Nova – Escola 

Básica e Secundária Pedro da Fonseca, apresenta-se na tabela 

73, o número total de alunos em cada nível de ensino e ano 

de escolaridade. Também é possível ler nesta tabela o número 
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de alunos que não transitaram de ano, ou que não concluíram 

o respetivo ciclo.   

 

Tabela 73. Avaliação final por anos de escolaridade, AE Proença a Nova - Escola 

Básica e Secundária Pedro da Fonseca (2018/2019)  

 

 

O 2º ano do 1º ciclo do ensino básico, é o ano de escolaridade 

em que, nos três anos letivos em análise, a taxa de insucesso 

foi maior, e para além disso tem registado crescimento, como 

se pode observar no gráfico 19. Em 2016/2017, 3 dos 57 alunos 

não transitaram, em 2017/2018, foram 4 dos 48 e em 2018/2019 

do total de 45 alunos, 5 não transitaram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluiu Não Concluiu Em Proc. 

Avaliação

Total

1º Ano 43

2º Ano 45

3º Ano 46

4º Ano 52 53

5º Ano 38

6º Ano 47 1 48

7º Ano 52

8º Ano 57

9º Ano 56 4 60

155 5 442

64 66

10º Ano 32

11º Ano 13 33

12º Ano 35 5 41

35 5 13 106

1º Ano 9 9

2º Ano 11 11

3º Ano 17 17

17 20 37

52 5 33 143

207 10 97 651

1

45 6 2

Total 303 20 14

Secundario RegularCH

45 6 2

Profissional

26 6

19 1

35 3

Pre-Escolar 2

258 14 10

5 1

43 2 1

1

Ensino / Modalidade / Ano ou Tipo Transitou Não 

Transitou

Transferido

Basico Regular 41 2

39

49 3

51 4 2
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Gráfico 19. % de insucesso no 1º CEB, AE Proença a Nova – Escola Básica e 

Secundária Pedro da Fonseca (2017-2019) 

 

Quanto ao 2º ciclo do ensino básico (gráfico 20), enquanto 

no 5º ano o insucesso aumentou aproximadamente 4%, no 6º ano 

desceu aproximadamente 2%, entre os anos letivos 2016/2017 

e 2018/2019.  

No 5º ano de 2016/2017, 2 alunos em 48 não transitaram; no 

5º ano de 2017/2018, não transitaram 3 alunos em 38.  

No 6º ano de 2018/2019, 1 aluno em 48 não concluiu o 2º ciclo 

enquanto em 2016/2017, 2 alunos de 47 não concluíram.  

No ano letivo de 2017/2018 a taxa de sucesso foi de 100% no 

2º ciclo de ensino básico. 

Gráfico 20. % de insucesso no 2º CEB, AE Proença a Nova – Escola Básica e 

Secundária Pedro da Fonseca (2017-2019) 
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Quanto ao 3º Ciclo do Ensino Básico, e como podemos observar 

no gráfico seguinte (Gráfico 21), há um decréscimo muito 

significativo no 7º ano de escolaridade, de 13% para 2% e 

para 0% em 2018/2019. No 8º ano, também se regista um 

decréscimo significativo na taxa de insucesso.  Ainda que 

menos expressivo, desce 50% entre 2016/2017 e 2018/2019. No 

9º ano os resultados não são tão bons, tendo-se verificado 

um crescimento sucessivo. 

 

Gráfico 21. % de insucesso no 3º CEB, AE Proença a Nova – Escola Básica e 

Secundária Pedro da Fonseca (2017-2019) 

 

No ensino secundário a taxa de insucesso no 10º ano tem vindo 

a subir 1% ao longo de cada ano letivo (Gráfico 22). 

No 11º ano, nos dois últimos anos letivos, a taxa de sucesso 

foi de 100%. 

Quanto ao 12º ano, em 2017/2018, a taxa de insucesso atingiu 

um valor muito elevado, a rondar os 45%, mas em 2018/2019 

este valor desceu para 13%.   
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Gráfico 22. % de insucesso no Ensino Secundário, AE Proença a Nova – Escola 

Básica e Secundária Pedro da Fonseca (2017-2019) 

 

 

 

 

10.4.4. Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão  
 

 

 

No agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, 

relativamente ao 1º Ciclo do Ensino Básico de 2018/2019, 

verificou-se, a existência de alunos com níveis negativos em 

todos os anos de escolaridade deste ciclo de ensino, sendo 

o 1º e o 3º ano de escolaridade, os mais preocupantes 

(Gráficos 23 e 24).  

Dos 7 alunos que estavam inscritos no 1º ano, 2 deles 

terminaram o 3º período com negativa a Português e 1 com 

negativa a Matemática (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. % de negativas no 1º Ano, AE Vila Velha de Ródão (2018/2019) 

 

 

Verificou-se que no 3º ano de escolaridade, as percentagens 

de negativas incidem no Inglês, atingindo 7 alunos em 26; na 

Matemática, 7 em 27; no Português 3 em 27, e no Apoio ao 

Estudo, 3 em 26. Mais uma vez são notórios os elevados níveis 

negativos às disciplinas de Matemática e de Inglês neste ano 

de escolaridade (Gráfico 24). 

 

Gráfico 24. % de negativas no 3º Ano, AE Vila Velha de Ródão (2018/2019) 
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No 2º e 4º anos só se registaram negativas à disciplina de 

Matemática, respetivamente 2 alunos de 16 (13%) e 1 em 12 

alunos avaliados (8%).  

 

Avaliando agora a percentagem de insucesso no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, relativamente ao ano de 2018/2019, e 

comparando os 4 anos deste ciclo de ensino, é, de facto, 

expressivo o número total de negativas no 3º ano, quando 

comparado com os outros anos de escolaridade do mesmo ciclo 

(Gráfico 25).  

 

Gráfico 25. % de negativas no 1º Ano, AE Vila Velha de Ródão (2018/2019) 

 

 

De entre as disciplinas com maior insucesso, destaca-se 

Português e Matemática, cuja percentagem de negativas pode 

ser analisada nos gráficos seguintes (Gráfico 26 e 27), para 

todos os anos do 1º Ciclo do Ensino Básico, e ao longo do 

tempo.  
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Gráfico 26. % de negativas à disciplina de Português no 1º CEB, AE Vila Velha 

de Ródão (2017-2019) 

 

Efetuado o teste t-student para comparar as percentagens de 

negativas a Português, no mesmo ano de escolaridade entre os 

letivos de 2016/2017 e 2018/2019, podemos verificar que as 

diferenças não significativas entre os dois anos de 

escolaridade referidos (Pr(T ≥ t-Student) = 0,4899 > 0,05). 

No quadro seguinte (Tabela 74) elaborado pela equipa de 

autoavaliação do PIICIE de Vila Velha de Ródão, podemos 

observar que há uma tendência crescente no número de alunos 

que leem fluentemente quando concluem o 1º ciclo. Esta 

aptidão é uma das mais importantes a considerar ao nível do 

Português, que, no final do 3º período, se apresenta sem 

qualquer negativa. 

Tabela 74. Fluência na leitura à saída do 1º CEB, AE Vila Velha de Ródão (2016 

- 2019) 

Ano letivo Nº de alunos da turma 
Nº de alunos que leem 

fluentemente 

Percentagem dos que 

leem fluentemente 
Variação 

2015/2016 21 13 61,90% 
-1,90% 

2016/2017 20 12 60,00% 

2017/2018 20 15 75,00% 15,0% 

2018/2019 12 10 83,3 8,3% 

Fonte: Evolução do sucesso VVR. Agrupamento de Escolas Vila Velha de Ródão 
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(Gráfico 27). No 3º ano, destaca-se o aumento expressivo, 

sendo que nos dois anos letivos anteriores não se tinham 

registado negativas e no 4º ano registou-se um decréscimo de 

11% de 2016/2017 para 2018/2019. Estatisticamente não há 

diferenças significativas entre os anos de 2016/2017 e 

2018/2019, quando comparadas as percentagens de negativas na 

disciplina de matemática entre o mesmo ano de escolaridade 

((Pr(T ≥ t-Student) = 0,1749 > 0,05).  

 

Gráfico 27. % de negativas à disciplina de Matemática no 1º CEB, AE Vila Velha 

de Ródão (2017-2019) 

 

 

Quanto ao 2º Ciclo do Ensino Básico, podemos observar no 

gráfico da figura seguinte (Gráfico 28), que houve 4 

disciplinas onde os alunos tiveram negativa no 3º período de 

2018/2019, nomeadamente Inglês, Educação Musical e Ciências 

Naturais (2 alunos no total de 18 avaliados; 11,1%). 
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Gráfico 28. % de negativas por disciplina no 5º Ano, AE Vila Velha de Ródão 

(2018/2019) 

 

No 6º ano de escolaridade, apenas na disciplina de Educação 

Física se registaram níveis negativos, 2 alunos em 19 (11%). 

Curiosamente, é também nesta disciplina que se regista o 

maior número de níveis 5 (11 em 19), assim como a média mais 

elevada (4,16), equiparada à disciplina de Ciências Naturais 

Quanto ao 3º ciclo, o número de disciplinas com níveis 

negativos aumenta substancialmente, em particular no 7º ano 

de escolaridade (Gráfico 29). 
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Gráfico 29. % de negativas por disciplina no 7º Ano, AE Vila Velha de Ródão 

(2018/2019) 

 

A disciplina de Instrumento apresenta uma percentagem de 

negativas alta (25%), mas é referente a 1 aluno, porque 

apenas 4 frequentavam esta disciplina.  

Neste ano escolar, foram avaliados 18 alunos no total, 6 dos 

quais terminaram a disciplina de Matemática com nível 2. A 

média da disciplina foi de 2,69. 

A disciplina que se seguiu com piores resultados foi Inglês, 

5 resultados negativos (28%), e ainda Ciências Naturais 

(23%). Na disciplina de Português, 3 alunos terminaram o ano 

com negativa. 

No 8º e 9º ano mais de metade dos alunos terminou o ano com 

negativa a Matemática (Gráficos 30 e 31), e em ambos os anos 

com o mesmo nível percentual de 58,8% (10 em 17 alunos 

avaliados). No 8º ano a média das classificações desta 

disciplina foi 2,47 valores. Seguiu-se a disciplina de 

Ciências Naturais com 7 negativas (41,2%), Inglês e Físico-

Química com 4 (23,5%) e Geografia com 2 níveis negativos 

(11,8%). 
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Gráfico 30. % de negativas por disciplina no 8º Ano, AE Vila Velha de Ródão 

(2018/2019) 

 

Gráfico 31. % de negativas por disciplina no 9º Ano, AE Vila Velha de Ródão 

(2018/2019) 

 

No 9º ano foram avaliados 17 alunos, e a mancha de negativas 

às várias disciplinas é semelhante à do 8º ano. Na 

Matemática, o nível percentual é igual (58,8%), sendo que 2 

alunos tiveram classificação 1 e 8 alunos tiveram 

classificação 2. A média de classificações na disciplina é 

2,71. Houve também duas negativas a Inglês e a Ciências 

Naturais (11,8%).  
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Tabela 75. Avaliação final por ano de escolaridade, AE Vila Velha de Ródão 

(2018/2019) 

Ano 

Nº total de alunos % de alunos 

Nº de alunos com pelo menos 
uma classificação negativa 

Avaliados 

Com 
classificação 

positiva a 
todas as 

disciplinas 

Com classificação 
positiva a todas as 

disciplinas 

1º 7 5 71,40% 2 

2º 16 14 87,50% 2 

3º 27 18 66,70% 9 

4º 12 11 91,70% 1 

1º Ciclo 62 48 77,40% 14 

5º 18 13 72,20% 5 

6º 19 17 89,50% 2 

2º Ciclo 37 30 81,10% 7 

7º 18 9 50,00% 9 

8º 17 5 29,40% 12 

9º 17 5 29,40% 12 

3º Ciclo 52 20 36,50% 32 

Agrup. 151 98 64,20% 53 
Fonte: Evolução do sucesso VVR. Agrupamento de Escolas Vila Velha de Ródão (adaptado) 
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11. Conclusões 

 

Da monitorização do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar (PIICIE) elaborado/proposto pela 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) apresentam-

se as principais conclusões, sugestões e recomendações.  

As conclusões são estabelecidas em conformidade com os 

indicadores definidos no próprio documento PIICIE, 

nomeadamente, Agrupamentos de Escolas envolvidos, Atividades 

implementadas, Taxas de Retenção e Desistência e Percentagem 

de alunos com níveis negativos (a pelo menos uma disciplina).  

  

11.1. Agrupamentos de Escolas envolvidos no PIICIE 

  
Todos os nove agrupamentos de escolas dos seis municípios do 

território da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 

(CIMBB) foram envolvidos na execução das atividades 

previstas no Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar (PIICIE).   

 
 
11.2. Atividades Implementadas  

  
Em todos os seis concelhos da Comunidade Intermunicipal da 

Beira Baixa foram criadas, pelas respetivas autarquias, as 

Equipas Multidisciplinares Integradas para o Sucesso 

Educativo concelhio. Foram estas equipas que coordenaram, 

localmente, as atividades planeadas e desenvolvidas em 

colaboração entre os municípios e os agrupamentos de escolas. 

Embora de modo e frequência diversos, estas equipas têm 

promovido a articulação com os agrupamentos de escolas 

através da realização de reuniões para esse efeito.  
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Nos municípios onde existe apenas um agrupamento de escolas 

(Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Penamacor e Vila 

Velha de Ródão) e também no Agrupamento de Escolas Amato 

Lusitano, de Castelo Branco, as atividades do PIICIE têm 

sido desenvolvidas no sentido de envolver toda a comunidade 

escolar, e não apenas crianças e alunos com insucesso. Nos 

restantes agrupamentos, as crianças e os alunos que 

participam nas atividades têm sido sinalizados pelos 

conselhos de turma e pelos técnicos (psicólogos, terapeutas 

da fala, etc.) que colaboram com os agrupamentos de escolas. 

 
De uma forma geral, as atividades programadas foram sendo 

desenvolvidas pelas várias equipas multidisciplinares 

concelhias, ao longo dos anos letivos 2018/19 e/ou 2019/20, 

e os parceiros envolvidos consideram-nas, genericamente, 

como uma mais-valia no sentido do combate ao insucesso 

escolar. Contudo, no momento atual, ainda não é possível 

analisar e avaliar os resultados académicos das crianças e 

alunos e sua relação direta com as atividades levadas a cabo 

no âmbito do PIICIE. 

De entre as sessenta e três atividades inicialmente 

planificadas, apenas em onze não foi executada qualquer ação, 

o que corresponde a uma taxa de realização de 82.54%, 

relativamente às atividades planeadas no PIICIE. As 

atividades que ainda não foram executadas são as 

correspondentes aos números 1.5, 1.7, 3.24, 2.7, 2.11, 3.14, 

3.8, 2.8, 3.23, 5.1 e 6.3, embora em algumas destas já tenham 

sido pedidos orçamentos. 

Em particular, nos agrupamentos de escolas que têm alunos 

matriculados pertencentes a minorias étnicas, tem-se 

evidenciado que as atividades desenvolvidas permitiram obter 

uma melhoria significativa a nível do absentismo, quer pelo 

envolvimento dos pais em campanhas de sensibilização, 
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informação e divulgação quer pelo desenvolvimento de 

atividades incentivadoras da inclusão social e promoção de 

trabalho em rede.  

A motivação, participação e envolvimento dos alunos e dos 

respetivos encarregados de educação, incluindo os de turmas 

com Plano Integrado de Educação e Formação (PIEF), foram 

aspetos também assinalados por vários intervenientes.   

O efeito do apoio às famílias, com a ocupação de tempos 

livres no período da tarde para as crianças com 5 anos dos 

jardins de infância, foi assinalado como uma grande mais 

valia do PIICIE. Os técnicos das Equipas Multidisciplinares 

que vão com frequência aos infantários promover atividades 

diversas relataram resultados muito positivos na evolução e 

comportamento destas crianças. 

As atividades desenvolvidas nos agrupamentos de escolas têm 

sido acompanhadas de relatório, alguns com periodicidade 

mensal. São também elaborados relatórios dos resultados 

académicos (em alguns casos) e do comportamento dos alunos 

envolvidos, avaliados nas reuniões de conselho de turma de 

cada período letivo. A avaliação global do Programa, por ano 

letivo e disciplina, é feita pela direção de cada agrupamento 

no final de cada ano letivo. 

 

 
11.3. Taxas de retenção e desistência  

  
Comparando as taxas de retenção e desistência diagnosticadas 

para o território da CIMBB no PIICIE com as mais recentes 

(2017/18), evidencia-se que:  

✓ A evolução destas taxas tem sido muito semelhante tanto 

no Ensino Básico, globalmente, como em cada um dos 

ciclos de escolaridade do Ensino Básico. As taxas mais 
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elevadas foram observadas no período entre os anos 

letivos 2011/12 e 2014/15, e depois deste período 

apresentam uma tendência de decréscimo; 

✓ No Ensino Básico e depois de quatro anos letivos (entre 

2011/12 e 2014/15) com valores superiores a 10%, a taxa 

de retenção e desistência tem vindo a diminuir, tendo 

atingido o valor de 7% no ano letivo 2017/18;  

✓ No 1º Ciclo do Ensino Básico, a taxa de retenção e 

desistência tem diminuído desde 2014/15 de um valor de 

6.2% para 3.4% em 2017/18;  

✓ No 2º Ciclo do Ensino Básico, a taxa de retenção e 

desistência apresentou o valor mais elevado da década 

em análise no ano letivo 2012/13 com 11.9%. A partir 

desse ano verificou-se uma diminuição, atingindo o 

valor de 7.9% no ano letivo 2017/18;  

✓ No 3º Ciclo do Ensino Básico, a taxa de retenção e 

desistência tem diminuído passando de um valor de 16.3% 

em 2011/12 para um valor de 10.8% em 2017/18;  

✓ No Ensino Secundário, a taxa de retenção e desistência 

apresentou o valor mais elevado em 2011/12 com 19%, e 

as variações observadas ao longo do período apresentado 

têm sido mais ligeiras. Contudo, nos últimos quatro 

anos letivos a que se tem acesso, em termos médios, 

verificou-se uma redução na taxa supracitada de 

aproximadamente 2%, em relação ao valor médio dos anos 

letivos anteriores; no ano letivo 2017/18, esta taxa 

situava-se nos 17%;  

✓ A taxa de retenção e desistência tem apresentado a 

característica de, em todos os anos letivos, aumentar 

ao longo dos níveis de ensino, do 1º Ciclo do Ensino 

Básico ao Ensino Secundário;  
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No que diz respeito à análise das taxas brutas de 

escolarização, podemos concluir que estas são, no território 

da Beira Baixa, bastante elevadas tanto na Educação Pré-

escolar (96%) como no Ensino Básico (110.6%) e no Ensino 

Secundário (121%). Assim, comparando os valores das taxas de 

retenção e desistência com os valores das taxas brutas de 

escolarização do território da Beira Baixa com as de Portugal 

continental, sobressai que:  

✓ A diminuição da taxa de retenção e desistência no 

território da Beira Baixa, ao longo do período analisado 

e até 2017/18, não permitiu, ainda, atingir os níveis 

registados no continente português. A referida taxa 

apresenta em 2017/18 um diferencial, em pontos 

percentuais (pp), desfavorável à Beira Baixa em todos 

os níveis de ensino (2pp no Ensino Básico, 0.8pp no 1º 

CEB, 2.6pp no 2º CEB, 3.2pp no 3º CEB e 3.4pp no Ensino 

Secundário);  

✓ Apesar disso, esta diferença tem vindo a esbater-se no 

Ensino Básico, designadamente, no 1º CEB e no 2º CEB, 

que em 2014/15 apresentavam valores mais distantes dos 

obtidos no continente (2.5pp no Ensino Básico, 2.2pp no 

1º CEB, 2.9pp no 2º CEB). Pelo contrário, no 3º CEB e 

no Ensino Secundário a diferença relativamente ao 

indicador continental tem aumentado quando comparada 

com 2014/15 (2.6pp no 3º CEB e 0.1pp no Ensino 

Secundário);  

✓ As taxas brutas de escolarização no território da Beira 

Baixa são mais elevadas do que no Continente, tanto na 

Educação Pré-escolar (96% contra 93.7%) como no Ensino 

Básico (110.6% contra 108.7%). No Ensino Secundário são 

muito semelhantes (121,0% na Beira Baixa face a 121.7% 

no Continente).  

 



154 
 

Comparando os valores das taxas de retenção e desistência 

(%) no ensino geral em cada um dos seis concelhos da Beira 

Baixa, por nível de ensino e nos anos letivos 2014/2015 e 

2017/2018, podemos dizer que:  

✓ No que respeita às taxas de retenção e desistência 

(ensino geral), relativas ao ano letivo de 

2014/15, genericamente e no conjunto dos concelhos, 

existe a prevalência de valores mais expressivos no 

início do 2º CEB e do 3º CEB, bem como no início do 

Ensino Secundário. Contudo, é no 12º ano de escolaridade 

que se verificam as maiores taxas de retenção e 

desistência, com valores superiores a 20%. Esta 

situação verifica-se, também, tanto na Região Centro 

como a nível do continente português, ainda que estas 

taxas registadas na Beira Baixa sejam superiores;  

✓ No ano letivo 2017/18, por comparação com 2014/15, 

verificamos que à semelhança do continente, em que a 

taxa de retenção e desistência foi reduzida em todos os 

níveis de ensino, também no território da Comunidade 

Intermunicipal da Beira Baixa estas taxas se reduziram 

na maioria dos níveis de ensino. As exceções são o 9º 

ano do 3º CEB e o Ensino Secundário, no que diz respeito 

aos Cursos Científico-Humanísticos, Tecnológicos e 

Profissionais.  e aos Cursos gerais/ Científico-

Humanísticos.  

Sobressai, do exposto, a tendência decrescente, na última 

década, das taxas de retenção e desistência, no país, 

genericamente, bem como na Região Centro, e, também, na Beira 

Baixa. Esta tendência tem acompanhado as políticas/decisões 

educativas que visam promover o sucesso das crianças e dos 

alunos, nomeadamente, tendo sido aumentada a escolaridade 

obrigatória para 12 anos e definido um perfil do aluno à 

saída desta escolaridade, e, ainda, tendo-se criado uma 
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comissão e decretado medidas para concretizar o sucesso 

generalizado. Todavia, as diferenças nas taxas de retenção 

e desistência que o território da CIMBB apresenta 

relativamente ao continente português e à Região Centro, 

evidenciam as assimetrias entre as regiões, com agravo no 

interior. As diferenças indicam, pois, que o território tem 

feito caminho, havendo, ainda, muito a fazer para superar o 

insucesso de modo a que este não seja um travão no 

desenvolvimento da região e do país. 

 

 

11.4. Percentagem de alunos com níveis negativos 

 

No capítulo anterior e em relação a este ponto, foram 

analisadas as percentagens de alunos com níveis negativos 

entre 2016/2017 e 2017/2018, tendo os resultados demonstrado 

que no 2º CEB não houve alterações significativas (10% de 

significância), mas no 7º ano do 3º CEB e no 10º e 11º ano 

do Ensino Secundário, os resultados globais pioraram. 

Decidimos, então, comparar os valores médios apresentados no 

relatório do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar (2017), que dizem respeito aos anos letivos 

de 2014/2015 e 2015/2016 (2015-2016) com os valores médios 

dos anos letivos 2016/2017 e 2017/2018 (2017-2018), quer 

para ter a mesma base de comparação (média de dois anos 

letivos), quer para compreender se de facto as evidências 

apontam para um decréscimo no sucesso escolar.  

 

2º Ciclo do Ensino Básico 

Quando comparamos ao nível dos municípios a percentagem de 

negativas entre os valores médios de 2015-2016 com 2017-2018 
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verificamos que não existem diferenças significativas (Pr (T 

= 0,4814 > 0,05) para o 5º ano de escolaridade (Gráfico 32).  

Os valores médios respetivos foram de 32,44% e 32,22%, nos 

dois períodos de tempo, respetivamente.  

Idanha-a-Nova foi excluída desta análise por falta de dados 

no período de 2015-2016, mas no período de 2017-2018 a média 

de percentagens negativas é de 23,55%, ficando abaixo do 

valor médio dos restantes municípios, no mesmo período de 

tempo. 

Vila Velha de Ródão apresenta um decréscimo de mais de 50% 

no número de negativas de 2015-2016 para 2018, ao contrário 

de Oleiros onde houve um aumento no mesmo período de tempo 

na ordem dos 14%. 

Penamacor é o município com maior percentagem de negativas 

no 5º ano, situando-se a média dos últimos 4 anos letivos na 

ordem dos 46% (Gráfico 32). 

 

Gráfico 32. Média % de negativas por Município no 5º Ano (2015-2018) 
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a média de 2017-2018, verificamos que não existiram 

alterações no 6º ano de escolaridade (Pr(T ≥ t) = 0,2849 > 

0,05) (Gráfico 33). Contudo, os valores médios são 

respetivamente 35,02% e 32,22% para os dois períodos de tempo 

em análise, registando-se assim um decréscimo no número de 

negativas de aproximadamente 3%, ao nível de todos os 

concelhos. 

Idanha a Nova foi excluída desta análise por falta de dados 

no período entre 2015-2016, mas a média de percentagem 

negativas é de 24,55% em 2017-2018. 

Penamacor registou um decréscimo de, aproximadamente, 20% no 

número de negativas de 2015-2016 para 2018, ao contrário de 

Oleiros onde houve um aumento no mesmo período de tempo na 

ordem dos 4%. Ainda assim, Penamacor é o município onde a 

percentagem de negativas é maior, registando o valor de 35% 

no ano letivo de 2017/2018 (Gráfico 33). 

 

Gráfico 33. Média % de negativas por Município no 6º Ano (2015-2018) 
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3º Ciclo do Ensino Básico 

Os resultados médios em termos percentuais das negativas 

registadas no 7º ano de escolaridade podem ser observados no 

gráfico 34. Quando comparamos, ao nível nos municípios, a 

percentagem de negativas entre os períodos de 20015-2016 e 

de 2017-2018, verificamos que não houve alterações (Pr (T ≥ 

t) = 0,3214 > 0,05), embora a média em todos os municípios 

no período de 2015-2016 tenha sido de 44,32% e no período de 

2017-2018 tenha sido de 42,42%, evidenciando melhoria. 

Idanha-a-Nova foi excluída desta análise por falta de dados 

no período de 2015-2016, mas a média de percentagens 

negativas no período de 2017-2018 foi de 43,35%. 

Penamacor é o município onde a percentagem de negativas é 

maior, registando o valor de 60% em média no período de 2017-

2018.  A Penamacor segue-se Vila Velha de Ródão com 50% e 

Castelo Branco com valor médio de aproximadamente 48%.  

Em Oleiros não existem dados para o ano letivo de 2017/2018, 

mas entre 2015-2016 e 2017, a percentagem média de negativas 

desceu 15,1%, evidenciando um bom resultado. 

Gráfico 34. Média % de negativas por Município no 7º Ano (2015-2018) 
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Analisando agora o 8º ano de escolaridade (Gráfico 35), e 

quando comparados os períodos 2015-2016 com 2017-2018, 

verificamos que não existem diferenças significativas entre 

as médias das percentagens de negativas nos municípios entre 

os dois períodos de tempo (Pr (T ≥ t) = 0,3982 > 0,05), 

respetivamente, 48,44% e 50,65%.   

Desta análise foi excluída Idanha-a-Nova, por não termos 

dados no período de 2015-2016. Contudo, a média da 

percentagem de negativas nos dois últimos anos neste 

concelho, é de 34,45% tendo subido mais de 11% de 2016/17 

para 2017/2018, mas, mesmo assim, faz baixar a média global 

ainda que em poucos pontos percentuais (passa de 50,65% para 

47,95%, no conjunto dos municípios para o período de 2017-

2018, o suficiente para a média global ficar abaixo dos 50%).  

Vila Velha de Ródão atinge um valor percentual de negativas 

preocupante nos dois últimos anos letivos (68,8%), seguindo-

se Penamacor com 75% e 56,3% resultando em média 65,65% 

(Gráfico 35). 

Penamacor é, de facto, o município onde a percentagem de 

negativas é maior, registando um valor de 60%, no global 

(2015-2016 e 2017-2018), seguindo-se Vila Velha de Ródão com 

50% e Castelo Branco com valor médio de aproximadamente 48%.  

Em Oleiros não existem dados para o ano letivo de 2017/2018, 

mas entre 2015-2016 e 2017 a percentagem média de negativas 

desceu 15,1% no 8º ano de escolaridade (Gráfico 35). 
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Gráfico 35. Média % de negativas por Município no 8º Ano (2015-2018) 

 

Em termos médios, quando comparamos, ao nível dos municípios, 

a percentagem de negativas entre 2015-2016 e 2017-2018, 

verificamos que não houve alterações nos resultados do 9º 

ano de escolaridade (Pr (T ≥ t) = 0,1839 > 0,05), embora os 

valores médios de 39,78% e 47,61%, respetivamente, indiquem 

um aumento médio no número de negativas de, aproximadamente, 

8% (Gráfico 36). O município de Idanha-a-Nova foi excluído 

desta análise por falta de dados no período de 2015-2016, 

mas a média de percentagem de negativas foi de 40,95% no 

período de 2017-2018. 

Vila Velha de Ródão destaca-se no gráfico 36 porque atingiu, 

em 2017/2018, um valor médio de percentagem de negativas no 

9º ano a rondar os 80% (61,8% no período de 2017-2018), 

seguindo-se Castelo Branco com 51% de negativas em 2017-

2018, registando um acréscimo de 4,8% em relação a 2015-

2016. 

Igualmente, o município de Penamacor apresenta 50,1% de 
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Oleiros, com uma percentagem de negativas igual a 42,35% em 

2017-2018, sofreu um aumento de 22,75% em relação ao período 

anterior 2015-2016 (passou de 19,6% para 42,35%). 

 

Gráfico 36. Média % de negativas por Município no 9º Ano (2015-2018) 

 

 

Ensino Secundário5  

10º ano  

O Gráfico 37 mostra valores elevados para o nível de 

negativas no 10º ano, em Castelo Branco. Estava situado nos 

43,5% no período de 2015-2016, desceu para 18,2% no ano 

letivo de 2016/2017, mas em 2017/2018 voltou a subir para 

43,2% (média global 30,7%).  O município de Proença-a-Nova 

apresenta uma tendência semelhante; em 2015-2016 registou 

uma média de 38,9%, desceu para 0% no ano seguinte e em 

2017/2018 voltou a subir para valores perto dos 40% (Gráfico 

37).  

Contudo, podemos concluir que houve uma melhoria 

significativa entre o período de 2015-2016 e 2017-2018 

 
5 O município de Vila Velha de Ródão não tem Ensino Secundário, por 
isso não entra nesta análise. 
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(Pr(T≥t)=0,0115 < 0,05). De facto, a percentagem média de 

negativas nos municípios da CIMM desceu de 38,6% em 2015-

2016 para 12,6% no período de 2017-2018, muito se devendo ao 

facto de, nos municípios de Oleiros e de Penamacor, a 

percentagem de negativas dos dois últimos anos letivos ter 

sido nula (Gráfico 37). 

 

Gráfico 37. Média % de negativas por Município no 10º Ano (2015-2018) 

 

 

11º ano 

Mais uma vez se nota preocupante o nível de negativas para 

o 11º ano no município de Castelo Branco (Gráfico 38). No 

período de 2015-2016 tinha-se registado um valor médio de 

23,6%, em 2017 o ano letivo acabou com uma percentagem de, 

aproximadamente, 15%, mas no ano letivo de 2017/2018 essa 

percentagem voltou a subir, e, em termos médios, no período 

de 2017-2018 a média continuou alta, 20,55% (Gráfico 38). 

No município de Proença-a-Nova verificou-se uma tendência 

semelhante; em 2014-206 registou-se uma média de 19,8%, 

desceu para 0% no ano letivo de 2016/2017, e, no ano 

seguinte, subiu para 17,1% (média global de 8,55%). 
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Podemos concluir que houve uma melhoria significativa no 

período de 2015-2016 e 2017-2018 (Pr(T≥t)=0,0358 < 0,05). Em 

2015-2016 a percentagem média de negativas registada foi de 

25,55% para os cinco municípios da CIMBB, em análise, 

enquanto que no período de 2017-2018 o valor médio registado 

foi de 7,28% (Gráfico 38).  

 

Gráfico 38. Média % de negativas por Município no 11º Ano (2015-2018) 

 

 

12º ano 

Quanto ao 12º ano de escolaridade, e comparando o período de 

2015-2016 com 2017-2018, é de fácil perceção, no gráfico 39, 

que em Oleiros e Penamacor a melhoria foi muito expressiva, 

enquanto que em Castelo Branco e em Proença-a-Nova, os 

valores percentuais das negativas subiram de 2016/2017 para 

2017/2018.  

Em termos médios, quando comparamos, ao nível dos municípios, 

a percentagem de negativas entre 2015-2016 e 2017-2018, 

verificamos que houve uma melhoria significativa nos 

resultados do 12º ano de escolaridade (Pr (T ≥ t) = 0,0496 

< 0,05), descendo de 28,83% para 4,88% em 2017-2018 (Gráfico 

39). 
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Gráfico 39. Média % de negativas por Município no 12º Ano (2015-2018) 

 

Resumindo, no 2º e 3º CEB, em termos médios, e para os 

municípios analisados, entre os dois períodos de tempo 2016-

2017 e 2017-2018, não houve alterações estatisticamente 

significativas nas médias das percentagens das negativas, 

ainda que em alguns casos as percentagens médias sejam muito 

elevadas.  

No Ensino Secundário, houve melhoria significativa em todos 

os anos letivos, quando comparados os períodos de tempo 2015-

2016 e 2017-2018. 

 

Ano letivo de 2018/2019 

Ainda que não estando na posse dos dados de todos os AE 

relativos ao ano letivo de 2018/2019, foi possível constatar 

que, ao nível das disciplinas com maior insucesso, a 

Matemática é a que que lidera esta lista. Seguem-se as 

disciplinas de línguas, nomeadamente o Inglês e o Português. 

A disciplina de Físico-Química também se encontra dentro das 

que têm mais problemas. 

Note-se que no 9º ano de escolaridade, o último do 3º ciclo, 

no Agrupamento de Escolas (AE) de Vila Velha de Ródão a 

percentagem de negativas na disciplina de Matemática foi de 
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60%, no AE de Penamacor foi de 37,5% e no AE Amato Lusitano 

de Castelo Branco foi de 19,2%.  

Quanto ao 12º ano de escolaridade, o último do ensino 

secundário, e nos AE Amato Lusitano de Castelo Branco e 

Ribeiro Sanches de Penamacor, a única disciplina que registou 

níveis negativos (entenda-se, no último período), foi 

Matemática, com 12% e 25%, respetivamente. 

 

 

11.5. Sugestões de melhoria 

 

Projetando-se como benéfica a introdução de melhorias nas 

atividades/ações incluídas no Plano Integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar elencam-se sugestões feitas 

pelos vários intervenientes, e que a equipa de monitorização 

considera serem de ter em conta numa fase posterior do 

PIICIE:  

✓ Realização de reuniões de trabalho para partilha de 

experiências entre as Equipas Multidisciplinares 

Integradas para o Sucesso Educativo dos seis concelhos 

e a CIMBB. Estas reuniões permitem harmonizar a 

informação relativa às atividades desenvolvidas nos 

vários concelhos e planificar atividades transversais 

a toda a região da Beira Baixa; 

✓ As equipas multidisciplinares devem ser constituídas 

por elementos com formação diversificada. Verifica-se 

que no território da CIMBB, estas equipas, ou pelo menos 

algumas delas, têm na sua constituição animadores 

socioculturais, psicólogos, terapeutas da fala, 

terapeutas ocupacionais, um representante do 

Agrupamento de Escolas, professores de áreas como 

Matemática, Português, Ciências, Tecnologias, Música e 
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Educação Especial. Foi ainda referido, por um 

agrupamento, como sendo uma mais-valia, a inclusão na 

Equipa Multidisciplinar de um elemento do conselho de 

turma dos alunos referenciados.  

✓ A Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso 

Educativo do concelho de Castelo Branco deve ser 

reforçada, de forma a ser promovida uma maior 

articulação com os quatro agrupamentos de escolas do 

concelho. Numa das escolas foi referida a necessidade 

de um assistente social que pudesse acompanhar os 

pais/encarregados de educação no domicílio.   

✓ A Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso 

Educativo de Oleiros deve ser reforçada com mais uma 

psicóloga, para maior acompanhamento das crianças com 

problemas de aprendizagem, défice de atenção, ou outros 

identificados, ou ainda para a realização de 

diagnósticos que venham a contribuir para atalhar 

precocemente casos de insucesso.  

✓ A Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso 

Educativo de Penamacor deve ser reforçada, por ter 

perdido alguns elementos do ano letivo 2018/19 para 

2019/20. Considera-se que a equipa deve integrar 

professores para coadjuvação, predominantemente, em 

Matemática e Português, e terapeutas e animadores 

socioculturais. Foi sugerido que a articulação entre o 

agrupamento de escolas e o município poderia ser 

aperfeiçoada. O representante do município de Penamacor 

referiu que seria proveitoso que as rúbricas de despesas 

elegíveis no PIICIE pudessem ser mais genéricas para 

permitir uma gestão mais adequada à natureza das 

atividades.  

✓ A Equipa de Vila Velha de Ródão apontou as famílias, os 

pais e encarregados de educação como um problema que 

condiciona o sucesso escolar. Na perspetiva da Equipa 



167 
 

Multidisciplinar, continua a ser muito difícil trazer 

os pais/famílias à Escola, e algumas ações têm sido 

desenvolvidas, mas a participação é muito reduzida e é 

sobretudo das mães.  Foi ainda referido ser importante 

oferecer atividades de tempos livres (ATL) às crianças 

dos Jardins de Infância nas interrupções 

letivas. Sugere-se que as sínteses das atividades 

realizadas pela Equipa Multidisciplinar Integrada do 

PIICIE sejam sempre identificadas com o respetivo 

número que consta na proposta para mais fácil 

identificação. 

✓ São valorizadas futuras parcerias com associações que 

trabalham com a população sénior no sentido de aproximar 

jovens e idosos, nomeadamente Universidades Seniores, 

Santas Casas da Misericórdia, etc.  

✓ Foram várias as equipas multidisciplinares que 

referiram ser importante diminuir o número de 

atividades, dado que se torna difícil, em termos 

técnicos e financeiros, gerir múltiplas fichas de ação, 

para além de que existem várias ações que se 

“complementam/sobrepõem”, pelo que não faz sentido 

estarem separadas. 

✓ O enquadramento de todas as atividades no próprio plano 

anual de atividades do agrupamento poderia ser um aspeto 

muito positivo, porque, por vezes, são os alunos que 

manifestam maiores dificuldades de aprendizagem que não 

vão às atividades do PIICIE (porque não são 

obrigatórias). Desta forma, o aproveitamento das 

atividades em termos de sucesso escolar poderia ser 

ainda maior. 
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Além de sugestões relativamente a aspetos organizativos, são 

também elencadas sugestões atinentes às atividades 

inicialmente programadas: 

✓ As atividades 2.3 - Conteúdos digitais inovadores de 

apoio ao ensino básico e 2.4 - Academia Digital, 

promovidas no concelho de Castelo Branco, têm tido pouca 

adesão por parte dos alunos, provavelmente por serem 

desenvolvidas no Cibercentro, o que implica deslocações 

das crianças e dos alunos dos vários agrupamentos de 

escolas. Alguns promotores sugeriram que estas duas 

atividades poderiam ser agrupadas numa só. Em alguns 

agrupamentos, dada a sua natureza e os meios existentes, 

estas atividades foram desenvolvidas nas próprias 

escolas.  

✓ A atividade 3.17 - Educação para a cidadania e 

empreendedorismo já fazia parte do Plano Estratégico de 

Educação para a Cidadania do agrupamento de escolas de 

Penamacor, deve ser mantida e aprofundada mediante uma 

maior articulação com a autarquia e a inclusão de ações 

relacionadas com a Educação para a Saúde. 

✓ A Equipa Multidisciplinar Integrada para o Sucesso 

Educativo de Proença-a-Nova sugeriu que as atividades 

3.14 - “Proença-a-Nova “Business Day”, 2.1 - Gabinete 

de Aconselhamento Profissional e 2.12 - “Learning By 

Doing” Proença-a-Nova, possam ser reestruturadas no 

sentido de se integrarem numa só. 

✓ Foi referida a existência de alguma sobreposição entre 

atividades planificadas para o PIICIE e outras da 

iniciativa dos municípios, escolas e associações 

empresariais, o que levou a sugerir uma maior 

articulação entre todos os intervenientes.  

✓ Foram particularmente valorizadas as ações que 

envolveram pais e encarregados de educação, por 

permitirem contribuir para uma maior integração de 
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minorias étnicas e refugiados, quando é o caso, 

abordando temas como multiculturalidade, alimentação 

saudável, desperdício alimentar, cozinha, economia 

familiar e hábitos de higiene. Sendo que, com 

frequência, atividades desenvolvidas no âmbito do 

PIICIE são divulgadas publicamente, no que a esta 

problemática particular diz respeito, considera-se 

dever ser ponderada a não divulgação das iniciativas 

através dos meios de comunicação social, como forma de 

evitar potenciais discriminações através da 

identificação dos envolvidos. Todavia, esta tipologia 

de atividades deve ser mantida e até reforçada.  

✓ Foi sugerido o reforço da área da saúde, quer nas 

atividades desenvolvidas quer no reforço da equipa com 

profissionais desta área, principalmente, para 

acompanhar os pais/encarregados de educação no 

domicílio.  

✓ Foi ainda referido por algumas equipas 

multidisciplinares que a autorização dos encarregados 

de educação e o preenchimento da respetiva ficha de 

ação e das fichas individuais dos alunos pudesse ser um 

ato único, para obviar a diminuição do tempo implicado 

no seu preenchimento e da burocracia que lhe está 

associada.  

✓ Alguns promotores manifestaram, ainda, que, numa 2ª 

fase do projeto, pretendem diminuir o número de 

atividades uma vez que, em termos técnicos e 

financeiros, se torna difícil gerir múltiplas fichas de 

ação e a quantidade não significa, necessariamente, a 

apropriação de melhores aprendizagens pelas crianças e 

pelos alunos em situação de insucesso escolar.   

Para melhorar o processo de monitorização do projeto e 

aferição de resultados sugere-se que na organização dos 

dados/relatórios das Equipas Multidisciplinares Integradas, 
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as ações realizadas sejam identificadas pelo respetivo 

número. Também, para cada uma das atividades, devem ser 

identificados os alunos envolvidos (mesmo que por código). 

Para esses alunos, é fundamental conhecer as respetivas 

avaliações de forma a ser possível relacionar o sucesso do 

aluno com as atividades do PIICIE em que participou. 

Somos, ainda, de opinião, que as medidas de acompanhamento 

ao ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática, nos 

diversos ciclos de ensino, para as crianças e alunos que 

manifestem dificuldades persistentes, devem ser revistas e 

alteradas, mediante formação ou diferenciação curricular e 

didática, incluindo a avaliação formativa.  

A par do reforço para a disciplina de Matemática, as 

disciplinas de Português e de outras línguas, e outras 

disciplinas como História, Ciências e Artes, focadas na 

leitura e interpretação de textos, na resolução de problemas 

e na utilização do pensamento crítico e criativo, também 

devem ter maior acompanhamento.  

 

Uma vez que este tipo de iniciativas, para produzirem efeito, 

têm de ser continuadas no tempo, e os resultados obtidos não 

são imediatos e são influenciados por muitos outros fatores, 

propõe-se a continuidade do desenvolvimento destas 

atividades, ainda que algumas possam ser aperfeiçoadas ou 

fundidas com outras.  

 

Em síntese, no presente documento, a equipa considera que já 

obteve indicadores de êxito no sucesso das crianças e dos 

alunos dos agrupamentos dos concelhos que integram a 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e que também já é 

possível elencar aspetos que a equipa de monitorização 

entende que podem contribuir para melhorar a eficiência do 
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Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, 

sugerindo que o mesmo deve ter continuidade. 
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Anexo 

 

 

Estatísticas do número de alunos e do 

desempenho escolar por nível de ensino e 

escolas do território da CIMBB. Período de 

2014/15 a 2017/2018  
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Neste anexo é apresentada informação estatística sobre a demografia e sobre o 

desempenho escolar dos alunos do ensino básico e secundário, por nível de ensino 

(2º Ciclo do Ensino Básico, 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário) e escola, 

de cada um dos agrupamentos de escolas do território da CIMBB e para todos os 

anos letivos entre 2014/15 e 2017/18. 

No 2º Ciclo do Ensino Básico é apresentado, para cada escola, o número de alunos, a 

taxa de retenção ou desistência e a percentagem de alunos que concluem o 2º CEB 

em 2 anos. 

No 3º Ciclo do Ensino Básico é apresentado, para cada escola, o número de alunos, a 

taxa de retenção ou desistência e a percentagem de alunos que obtêm positiva do 9º 

ano após um percurso sem retenções nos 7º e 8º anos. 

No Ensino Secundário é apresentado, para cada escola, o número de alunos inscritos 

em cursos cientifico-humanísticos e em cursos profissionais, a percentagem de 

alunos que concluem o ensino profissional em 3 anos ou menos, a taxa de retenção 

ou desistência, o grau de alinhamento das notas internas dos alunos da escola com 

as notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados 

semelhantes nos exames e a percentagem de alunos que obtêm positiva do 12º ano 

após um percurso sem retenções nos 10º e 11º anos. 

 

 

 

Dados disponíveis no site http://infoescolas.pt, em junho de 2020. 
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2º Ciclo do Ensino Básico 

 

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano (Castelo Branco) 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (TEIP) (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro (TEIP) (Idanha-a-Nova) 
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Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade (Oleiros) 
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Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (Penamacor) 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova 
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Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão 
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3º Ciclo do Ensino Básico 

 

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (TEIP) (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro (TEIP) (Idanha-a-Nova) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade (Oleiros) 
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Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (Penamacor) 
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Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova 
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Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão 
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Ensino Secundário 

      

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (TEIP) (Castelo Branco) 
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Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira (Castelo Branco) 

 

 

 



199 
 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro (TEIP) (Idanha-a-Nova) 
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Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade (Oleiros) 
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202 
 

Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (Penamacor) 
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Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova 
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Monitorização do PIICIE – Relatório Final  

ERRATA  

Na página 96 e 97 do documento de Monitorização do PIICIE – Relatório Final, onde consta a tabela n.º 

52-. Matriz das ações, da responsabilidade do Município de Vila Velha de Ródão, desenvolvidas no 

âmbito do PIICIE, período de execução, público-alvo e número de participantes, onde se lê e consta: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Deverá ser lida e constar a seguinte tabela:  

Atividades PICIIE Público-alvo 
Período de 
Execução 

Público-alvo N.º participantes 

0.8 - Equipa 
Multidisciplinar para 
o sucesso educativo 

de Vila Velha de 
Ródão 

Acompanhamento psicopedagógico 
(anamnese - diagnóstico)  

2018/2019 -

2019/2020 

Alunos do AE 

14 Alunos 
2 alunos JI + 

12 alunos do 1º, 2º e 3º 
ciclo 

Acompanhamento psicopedagógico 
(orientação e acompanhamento 
psicológico) 

2018/2019 -
2019/2021 

Alunos do AE 

12 Alunos 
2 alunos JI + 

10 alunos do 1º, 2º e 3º 
ciclo 

 Intervenção Terapia da Fala 

2018/2019 -
2019/2021 

Alunos do AE   

Intervenção Terapia Ocupacional 

2018/2019 -
2019/2021 

Alunos do AE 

18 Alunos 
11 alunos do pré-escolar + 
5 alunos 1º ciclo + 1 aluno 
2º ciclo + 1 aluno 3º ciclo 

AEC´s Música 
2018/2019 -
2019/2021 Alunos do AE 

  

Aulas de música - JI 
2018/2019 -
2019/2021 Alunos do AE   

Sessões de métodos e hábitos de estudo 
2018/2019 -
2019/2021 

Alunos do AE - Alunos 
do 7.º, 8.º e 9.º ano 

37 Alunos 

Projeto Consciência Fonológica - Método 
Fonomímico 

2018/2019 -
2019/2021 Alunos do AE - 1.º Ciclo 17 Alunos 

1.4 Família Presente - 
Educação Parental 

Aquisição de material pedagógico para 
desenvolvimento das atividades da 
equipa multidisciplinnar 

2018/2019 Equipa MD 4 

Projeto de promoção do sucesso escolar 
"Ser bom aluno, bora lá" 

2019/2020 
Alunos do AE   

Palestras sobre parentalidade e educação 2019/2020 Pais, jovens e educadores 25 

Projeto Educação Social 

2018/2019 
Famílias/Pais/ 

Encarregados de 
educação 3 Famílias 

Intervenção de TO - Aluna 3ºAno e família  
2018/2019 

Família 
1 Aluna - Educação 

Especial 

Folhetos informativos - PHDA e Dislexia 
2018/2019 Comunidade Educativa 

de VVR 150 alunos  

Proposta de Atividade- Projeto 
Alcoolismo 

2018/2019 Alunos do 3.º ciclo: 7.º e 
9.º ano 21 Alunos 

Ação para os pais - competências básicas 
para a alfabetização 

2018/2019 Pais e Encarregados de 
Educação   

Projeto Pré-escrita 
2018/2019 

Crianças do JI 17 Alunos 

1.6 Gosto de 
aprender 

Aquisição de material pedagógico para 
desenvolvimento das atividades da 
Técnica de  Psicologia 

2018/2019 Psicóloga da EMD 1 

Projeto de leitura e escrita 2018/2019 1.º ano do 1.º ciclo 12 

Clube de Leitura e Clube de Debate - 
Andreia Brites 

2019/2020 Alunos do AE 12 

Escape room: Arquitetos de enigmas - 
Andreia Brites 

2019/2020 
Jovens com idades entre 

os 13 e os 15 anos 
10 

Tecer Histórias, Unir Corações - Ana Reis 2019/2020 
Mães, avós e uma 

professora-bibliotecária 
do AEVVR 

15 

Aquisição de kits escolares - 
apetrechamento de salas de aula  

2019/2020 
Alunos que frequentam a 
educação pré-escolar e o 
1º ciclo do ensino básico  

30 

Aquisição de manuais de apoio ao estudo 
"  "Ser bom aluno, bora lá" 

2019/2020 Alunos do AE 170 

Workshop de meditação e mindfulness 2019/2020 
Pais e avós, alunos e 

educadores 
70 

Aquisição de jogos didáticos e power 
banks para alunos do AE  

2019/2019 Alunos do AE 170 

2.8 Novas 
metodologias e 

espaço de 
aprendizagem 
colaborativa ( 

À data da Reunião, estavam a elaborar o procedimento concursal para 
implementação da Sala do Futuro 

2019/2020 

  

  



3.2 Brinca e Aprende 
- alunos em transição 

de nível escolar   

Criação de materiais - Terapia 
Ocupacional 

2018/2019 Alunos do JI   

ATL - JI Natal 2018 - Visita de estudo à 
Vila Natal, em Óbidos 

2018/2019 Alunos do JI 
  

ATL - JI Natal 2018 - Visita de Estudo ao 
Oceanário de lisboa - Lisboa 

2018/2019 Alunos do JI 
  

Visita de Estudo ao circo Arena 2018/2019 Alunos do JI   

Aulas de música - JI 2018-2020 Alunos do JI   

ATL – JI - verão 2019 
Visita ao Dino Parque, em Lourinhã 
Visita ao Monte Selvagem, em Montemor-
o-Novo 
Visita ao Museu do Pão, em Seia 
Visita de Barco ao Monumento natural 
Portas de Ródão 
Visita à quinta pedagógica Herdade da 
Urgueira 
Visita à quinta pedagógica do fundão 
Visita à praia da Foz do Arelho 

2018/2019 Alunos do JI   

ATL – JI – Natal 2019 
Tarde de Cinema Filme “Ovelha Choné” 
Mini atelier de bolachas 
Visita à Serra da Estrela  
Atividades desportivas  
Visita ao Lagar de Varas  
Visita à Biblioteca Municipal de VVR  
Visita ao CIART  
Visionamento de um filme na casa de 
artes e espetáculos do Tejo  
Atelier de Música - concurso de Karaoke  

2019/2020 Alunos do JI 

  

3.21 Academia 
explorar e aprender - 

experimentação e 
reforço de 

conhecimentos 

Academia explorar e aprender - Verão 
2019 
Visitas de estudo aos locais emblemáticos 
do concelho; 
Visita à praia (Um dia na Praia); 
Iniciação à prática de canoagem; 
Iniciação à prática de orientação; 
Jogos pedagógicos (por ex.: jogos 
tradicionais, etc…) 
Iniciação à prática de natação; 
Oficina de expressão dramática; 
Iniciação aos desportos Radicais (Rapel, 
slide…); 

2018/2019 Comunidade Escolar 30 

Férias no CIART - Oficinas 
Educativas de Arte Rupestre e 
Arqueologia 

2019/2020 Comunidade Escolar 30 

AEC´s Música 
2018/2019 e 
2019/2020 

Alunos do JI e 1.º ciclo 
132 Alunos 

60 alunos JI + 72 alunos 1º 
ciclo 

Cantar as Janeiras - parceria com AEVVR 2018/2019 Alunos do JI e 1.º ciclo 
132 Alunos 

60 alunos JI + 72 alunos 1º 
ciclo 

Concerto de Ano Novo 2018/2019 Alunos do JI e 1.º ciclo 
132 Alunos 

60 alunos JI + 72 alunos 1º 
ciclo 

Participação musical no projeto Missão 
360º 

2018/2019 Alunos do JI e 1.º ciclo 
132 Alunos 

60 alunos JI + 72 alunos 1º 
ciclo 

 

Na página 98, na continuidade da tabela 52. Matriz das ações, da responsabilidade do Município de Vila 

Velha de Ródão, desenvolvidas no âmbito do PIICIE, período de execução, público-alvo e número de 

participantes, onde consta e se Lê a seguinte tabela: 

 



 

Deverá constar e ser lido: 

Atividades PICIIE Ações Período de 
Execução 

Público-alvo N.º de 
participantes 

3.2.3 Educação 
Digital 

Apetrechamento das salas de 
aulas com equipamento 
informático 

2018/2019 Alunos do AE 
(2.º e 3.º ciclo) 

100 

Criação do Laboratório de 
Línguas 

2018/2019 Alunos do AE 
(2.º e 3.º ciclo) 

100 

Aquisição de equipamento 
informático diverso para alunos 
do AE - Ensino à distância 

2019/2020 Alunos do AE 30 

5.1 Escola Saudável Esta atividade não foi realizada 

6.3 Coaching4Kids- 
Incluir para melhor 
aprender 
 
 

Dinamização Programática, 
Pedagógica e Artística em 
ambiente escolar 

2018/2019 Alunos do Ae 20 

Dinamização de Ateliês de 
representação de Cinema, 
Televisão e Teatro 

2019/2020 Alunos do Ae 15 

Produção de Cd - Participação 
no Coro 

2019/2020 Alunos do Ae 5 

 

Na página 103, onde lê: 

De entre as sessenta e três atividades planificadas no total (tabela 20), apenas em onze não foi 

executada nenhuma ação, o que corresponde a uma taxa de 82.54% de realização, relativamente às 

atividades planeadas no PIICIE. 

 

Deverá ler-se: 

De entre as sessenta e três atividades planificadas no total (tabela 20), apenas em nove não foi 

executada nenhuma ação, o que corresponde a uma taxa de 85.71% de realização, relativamente às 

atividades planeadas no PIICIE. 

 

Na página 104, onde lê e consta a Tabela 54: Atividades não realizadas em cada um dos concelhos: 

 

 



 

Deverá constar e ler-se: 

 

Município Atividade n.º (%) não 
realizadas 

LOE (tabela 20) 

Idanha-a-Nova 1.5 4,76% 1.Desenvolvimento de Competências familiares 

1.7 1.Desenvolvimento de Competências familiares 

3.24 3.Desenvolvimento de metodologias de intervenção fora da 
sala 

Penamacor 2.7 3,17% 2.Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento 
personalizado 

3.4 3.Desenvolvimento de metodologias de intervenção fora da 
sala 

Proença-a-Nova 2.11 3,17% 2.Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento 
personalizado 

3.8 3.Desenvolvimento de metodologias de intervenção fora da 
sala 

 
Vila Velha de Ródão 

2.8 3,17% 2.Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento 
personalizado 

5.1 4.Implementação de métodos inovadores e específicos de 
abordagem em grupos de risco + 
5.Reforço do apoio económico às famílias 

 

 

 

 

 

 

Vila Velha de Ródão, 23 de dezembro de 2020 

Município de Vila Velha de Ródão 

 

 

 


