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ADENDA  
(Alteração de 6 de Setembro de 2007) 

 
O presente documento é uma adenda ao Diagnóstico e às Propostas da Carta Educativa do Concelho de Proença-
a-Nova.  
 
Em virtude da necessidade de acréscimo de algumas informações requeridas pela Direcção Regional de Educação 
do Centro, torna-se pertinente a inclusão da evolução provável da população em idade escolar e não escolar no 
documento supra citado: 
 
Evolução provável da população em idade escolar (e restante população)  
 

Uma vez projectada a população residente total para o Concelho, e no âmbito concreto da elaboração desta Carta 
Educativa, importa precisar qual o sentido da evolução provável da população em idade escolar, tendo em vista o 
dimensionamento dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente para o ensino Pré-escolar, para os três ciclos do 
ensino Básico e Secundário. Complementarmente, este exercício determina ainda uma estimativa para a restante 
população de Proença-a-Nova, para um período futuro próximo. 
 
Dispondo de dados relativamente à idade da população residente no Concelho (ano a ano para 2001 e segundo 
grupos quinquenais para 1991), bem como dos valores para nascimentos e óbitos anuais no período 1991-2002 (os 
valores para a natalidade foram estimados até 2011 com base na natalidade média dos últimos 5 anos disponíveis), 
tratou-se de estimar de forma expedita a estrutura dos grupos etários correspondentes à população em idade 
escolar, fazendo-se deslizar por consorte os correspondentes quantitativos dos grupos etários verificados para o 
ano do último recenseamento geral da população e os nascimentos entretanto verificados e estimados. Deste modo, 
e com base nos resultados obtidos para a projecção da população global no Concelho, resultante do Cenário 2, 
ensaiou-se uma estrutura por grupos etários, correspondentes à idade prevista para a frequência dos diferentes 
níveis de ensino, para 2006 e 2011. 
 
Apesar de simplista e acarretando alguns pressupostos (nomeadamente quanto à evolução da natalidade no 
concelho e à permanência dos jovens no Concelho), considera-se que este método permite situar as magnitudes 
demográficas necessárias para enquadrar o dimensionamento dos diferentes equipamentos educativos dos 
Concelho (ver Quadro nº 06) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Quadro 06 -Estimativa e Projecção da População em Idade Escolar em Proença-a-Nova 
 

  Concelho de Proença-a-Nova 

  

 0 a 2 anos  3 a 5 anos  6 a 9   10 a 11  12 a 14 15 a 17 Anos 18 ou mais 
População em 
idade escolar 
/Pop. Total ** 

  Nº  (%) Nº  (%) Nº  (%) Nº  (%) Nº  (%) Nº  (%) Nº  (%)  (%) 
                                

1991 270 2,4 299 2,7 503 4,5 287 2,6 487 4,4 439 4,0 8.803 79,4 18,2 
2001 193 2,0 220 2,3 301 3,1 179 1,9 284 3,0 365 3,8 8.068 84,0 14,0 
2006* 174 1,9 172 1,9 254 2,8 159 1,7 231 2,5 249 2,7 7.887 86,4 11,7 
2011* 174 2,0 174 2,0 228 2,7 125 1,5 189 2,2 241 2,8 7.410 86,8 11,2 

                                
     * os pesos da população em idade escolar na população residente total são estimados com base no 

cenário 2 para a projecção da população residente no Concelho.       
** População entre os 3 e os 17 anos face à população total      

 
 
Os resultados obtidos para a população em idade escolar (e grandes grupos adjacentes) constam do Quadro nº 06 
e permitem concluir que todos os grupos etários considerados tendem a perder peso na população concelhia 
estimada, bem como o seu número absoluto de efectivos populacionais, o que deverá ser tido em conta aquando do 
planeamento da dimensão da rede de equipamentos escolares e seu funcionamento no território. 
 
Em termos mais específicos serão de esperar os seguintes fenómenos: 
  
- O grupo de crianças com menos de 2 anos deverá manter sensivelmente o seu número face a 2001, descendo 
apenas ligeiramente para a casa das 174 crianças, e mantendo o peso no total da população; 
 
- O número de crianças em idade de frequentar o ensino pré-escolar (3 a 5 anos), continuará a tendência de 
decréscimo verificada na última década, devendo atingir valores em torno das 170 crianças em 2011, o que 
representará apenas cerca de 2% da população residente em Proença-a-Nova;  
 
- O número de crianças em idade de frequentar o 1º ciclo do ensino básico (6 a 9 anos) cairá até 2011 para valores 
em torno das 220 crianças, o que levará a um decréscimo de peso deste grupo etário na população total; não 
obstante, o ritmo de diminuição tende a ser menor do que o verificado na última década; 
 



 

- O número de jovens em idade de frequentar o 2º ciclo do ensino básico (10 e 11 anos), que apresentou já um 
decréscimo ao longo da década de 90, tenderá a perder mais efectivos até 2011 para valores na vizinhança dos 125 
jovens, o que fará corresponder a um peso de cerca de 1.5% da população residente total; 
 
- O número de jovens em idade de frequentar o 3º ciclo do ensino básico (12 a 14 anos) tenderá também a 
prosseguir a tendência de perda verificada durante a última década, continuando até 2011 a perder peso na 
estrutura etária da população residente, apesar de a ritmos mais suaves face à última década. Assim sendo, estima-
se que até 2011 este grupo etário seja composto por cerca de 189 jovens (face a um valor de 280 em 2001); 
 
- O número de jovens em idade de frequentar o ensino secundário (15 a 17 anos) perderá igualmente peso na 
estrutura da população residente, sendo que em 2011 o valor para os efectivos populacionais contidos neste grupo 
etário tenderá a ser próximo de a 240 jovens (em 2001 cifrava-se em quase 365 residentes). 
 
- A restante população concelhia tenderá a decrescer, cifrando–se aproximadamente em 7400 residentes com 18 ou 
mais anos; 
 
- A população em idade escolar tenderá a decrescer face ao total da população residente, cifrando-se em pouco 
mais de 11% da população residente em Proença-a-Nova, em 2011. 
 
 

 
Proença-a-Nova, 6 de Setembro de 2007 
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APRESENTAÇÃO 
  
Este relatório final corresponde à Carta Educativa do Concelho de Proença-a-Nova. Integra os vários 
produtos/resultados que resultaram do processo de elaboração da Carta Educativa. Este documento final da Carta 
Educativa de Proença-a-Nova integrou as propostas de alterações apresentadas pela Câmara Municipal e pelo 
Conselho Local de Educação.  
 
Recordando, o programa de trabalhos considerou a existência de duas fases distintas:  
� Diagnóstico e análise da realidade sócio-educativa de Proença-a-Nova; 
� Proposta de Carta Educativa (Relatório Final – Preliminar), finalizado em 9 de Janeiro de 2007.  
  
O presente relatório, que consubstancia a Carta Educativa de Proença-a-Nova é composto por duas partes:  
Parte I – Diagnóstico de análise da Realidade Sócio-económica do Concelho de Proença-a-Nova; 
Parte II – Propostas para o Reordenamento da Rede Educativa de Proença-a-Nova.   
 
A primeira parte integra os seguintes capítulos:  
 
- no primeiro, procede-se a uma análise demográfica do concelho que integra os seguintes pontos: evolução e a 
distribuição da população, movimentos e estrutura e projecções para o total da população residente e para os 
grupos etários dos diferentes níveis de ensino;  
 
 - no segundo, realiza-se uma breve abordagem às características económicas e de qualificação dos recursos 
humanos, bem como uma leitura sintética, da política de reordenamento do concelho, particularmente sobre a 
hierarquização dos aglomerados e da rede viária.  
  
- no terceiro, caracterizam-se as disparidades existentes no concelho em matéria de educação e formação e a 
oferta de educação-formação nos seus diferentes níveis – pré-escolar, básico e secundário, da acção social e 
dos transportes escolares.  
  
- no quarto capítulo, a análise da procura de educação também nos seus diferentes níveis, a que se incorpora, as 
vertentes do ensino recorrente, educação especial e extra-escolar.  
  
Finalmente, no quinto capítulo, em jeito de balanço, apresenta-se uma síntese do diagnóstico tendo em conta 
algumas das dimensões analisadas em capítulos anteriores. Apresenta-se ainda um ponto em que se destacam um 
conjunto de questões e desafios que colocam, à rede educativa de Proença-a-Nova, em matéria de requalificação e 
reordenamento.  
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A segunda parte integra os seguintes capítulos:  
- no primeiro, os elementos/critérios de referência para o exercício de reordenamento da rede educativa;  
- no segundo, as propostas de rede educativa para o concelho, em que se identificam os objectivos e os princípios 
de intervenção e as medidas de intervenção especificas para cada subsistema de ensino;  
- no terceiro, identifica-se o Programa de Execução, desde a sua hierarquização, passando pela sua calendarização 
e responsabilidades, impactos previstos no reordenamento da rede educativa até aos custos previstos.  
- no quarto e último capítulo, apresenta-se a monitorização da carta educativa de Proença-a-Nova, integrando as 
fases de monitorização, a organização do processo e a apresentação da base de dados.  
 

Em termos metodológicos, este trabalho integra um conjunto de fontes de informação:  
- documental (documentos diversos fornecidos por entidades diversas);  
- estatística (INE, GIASE- Ministério da Educação  e Câmara Municipal de Proença-a-Nova) 
- e inquirição (fichas de sistematização física, questionário às escolas da rede e entrevistas a algumas escolas da 
rede).  
  

Algumas destas fontes de informação, nomeadamente, a de base estatística e de inquirição apresentaram alguns 
constrangimentos, que se passam a sinalizar:  
 

- as fichas de sistematização física e o questionário, aplicados a toda a rede de estabelecimentos ventilaram o 
capítulo da análise da oferta de educação-formação, apresentaram não só algumas lacunas de informação, 
justificadas sobretudo por desconhecimento por parte dos inquiridos, como também, provavelmente, algumas 
imprecisões nas respostas dadas, de que podem resultar alguns erros na caracterização da rede educativa do 
concelho. O período que antecedeu à elaboração das propostas de reordenamento e requalificação da rede 
educativa permitiu-nos, juntamente com a autarquia e o Conselho Municipal de Educação, corrigir as imprecisões 
existentes nesse capítulo.  
  

- a informação estatística do Ministério da Educação, do GIASE – ME. A equipa técnica optou por trabalhar com os 
dados do GIASE embora alguns dados nomeadamente os mais recentes tenham ainda um carácter preliminar como 
sinalizamos no capítulo referente à procura (Parte I – Diagnóstico da realidade sócio-educativa do concelho de 
Proença-a-Nova).  
  

Após validação do presente relatório pelo Conselho Municipal de Educação dar-se-á início à fase final, o de 
aprovação pela Direcção Regional de Educação do Centro e pela Assembleia Municipal.  
 

Este relatório, de diagnóstico e de propostas, integrou as correcções e as sugestões indicadas pela Câmara 
Municipal, Direcção Regional de Educação do Centro e demais actores envolvidos no processo de validação do 
documento de diagnóstico da Carta Educativa de Proença-a-Nova.   
 



ENQUADRAMENTO: CONCEITOS E PRINCÍPIOS ORIENTADORES A NÍVEL NACIONAL E REGIONAL/LOCAL  
 
Contexto legislativo 
 
A publicação da Lei nº.159/99 de 14 de Setembro e retomada pelo Decreto-Lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro, é um 
passo estruturante no processo de transferência de competências da Administração Central para os municípios. 
Este Decreto-lei resulta na criação de dois instrumentos importantes para a transferência de competências ao nível 
da educação, nomeadamente os Conselhos Municipais de Educação e as Cartas Educativas. O primeiro, um 
instrumento de concertação estratégica e o segundo um instrumento para o reordenamento da rede educativa.  
 
A este processo de transferência relativamente à concertação estratégica e reordenamento da rede educativa 
antecederam outros. A gestão dos transportes escolares (Decreto-lei nº 299/84 de 5 de Setembro), a intervenção na 
acção social escolar (Decreto-lei nº 399-A/84 de 28 de Dezembro) e a construção, apetrechamento e manutenção 
dos edifícios de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico e gestão do pessoal não docente destes níveis 
de ensino (Lei nº 155/99 de 14 de Setembro), são disso exemplo.  
 
Neste contexto, as competências dos Órgãos Municipais para a área educativa, para além da elaboração da carta 
educativa e da criação dos Concelhos Municipais de Educação, são as seguintes: 

  (i) Construir, apetrechar e manter os estabelecimentos de educação pré-escolar e básica; 
 (ii) Assegurar a gestão dos transportes escolares; 
 (iii) Promover a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e básica; 
 iv) Providenciar o alojamento de estudantes do ensino básico, em alternativa (ou complemento) do 
transporte escolar; 
 (v) Comparticipar, através da acção social escolar, no apoio aos jovens de famílias carenciadas, com vista 
a possibilitar uma efectiva frequência e aproveitamento da educação pré-escolar e básica; 
 (vi) Participar e apoiar actividades culturais e recreativas complementares e extra-escolares, ao nível da 
educação pré-escolar e básica; 
 (vii) Gerir o pessoal não docente da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. 

 
O que é a Carta Educativa? – Um instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e 
equipamentos educativos 
 

A carta educativa é um “instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e 
equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que 
seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do 
desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município” (artigo 10º. do DL nº 7/2003 de 15 de 
Janeiro).  
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Desde modo, a Carta Educativa enquanto instrumento de planeamento estratégico, é mais que um levantamento ou 
inventariação exaustiva das infra-estruturas escolares existentes e do seu estado de conservação.  
 
A Carta Educativa permite adequar a oferta educativa à procura efectiva e prospectiva, valorizando o papel dos 
agentes educativos que integram o município e, por vezes, os municípios envolventes quando se trata do 
subsistema de nível secundário. A carta educativa deve ser vista numa dupla perspectiva, isto é, deve satisfazer as 
necessidades actuais e as necessidades prospectivas e nesse sentido deve ser encarada como um processo 
dinâmico, fundamentada com um processo de monitorização consolidado. Por outro lado, este instrumento de apoio 
à decisão para os responsáveis pela manutenção e gestão dos equipamentos escolares, nomeadamente Câmara 
Municipal e Direcção Regional de Educação.  
 

Os Objectivos das Cartas Educativas 

A Carta Educativa tem como objectivo central: 
 

 “formular uma proposta de reordenamento da rede educativa, que delineia os contornos da rede educativa 
que se considera mais adequada num determinado horizonte temporal, balizada pela evolução da política, 
pelas oscilações da procura da educação e pela necessidade de rentabilização do parque escolar existente”.  
 

Associado ao objectivo geral existem um conjunto de objectivos  intermédios, indissociáveis das propostas do 
Plano Director Municipal:   

- “orientar a expansão do sistema num determinado território em função do desenvolvimento económico e 

sócio-cultural”;  

- “tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao encerramento de escolas e à 

reconversão e adaptação do parque optimizado a funcionalidade da rede existente e a respectiva 

expansão”;

- “definir prioridades”; 

- “optimizar a utilização dos recursos consagrados à educação”; 

- “evitar rupturas e desadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento urbanístico”.  

 

Dos anteriores identificam-se ainda um conjunto de objectivos específicos, que apresentamos de seguida:  
- caracterizar e diagnosticar a rede escolar (equipamentos, serviços prestados e oferta educativa nos 

diferentes níveis de ensino) do ponto vista qualitativo, quantitativo e cartográfico;  
- caracterizar a população escolar por escola, por níveis de ensino e por origem geográfica dos alunos 

(freguesia e concelhos);  



10

- identificar e caracterizar as taxas de abandono e insucesso escolar por escola, concelho e níveis de 
ensino;  

- caracterizar dinâmicas demográficas e dinâmicas de mobilidade da população escolar; 
- caracterizar a procura potencial de educação, através de projecções demográficas, taxas de abandono, 

fluxos de alunos que por alguma razão se deslocam para concelhos limítrofes e vice-versa; 
- caracterizar as dinâmicas sócio-económicas; 
- identificar requisitos e condições de qualidade da oferta educativa 
- identificar investimentos em curso e previstos na rede escolar; 
- identificar instrumentos e caracterizar linhas de orientação de política educativa e de ordenamento da rede 

escolar;  
- caracterizar a acção social escolar; 
- diagnosticar e identificar tendências, estrangulamentos e potencialidades no desenvolvimento do sistema 

educativo (internas ao processo educativo: níveis de escolarização, acessibilidade, dotação e adequação 
de recursos, taxa de ocupação, cobertura, etc.; de envolvência sócio-económica (demografia, da 
hierarquização dos aglomerados, das vias de comunicação, etc.); e enquadramento institucional); 

- e identificar propostas de intervenção na rede escolar enquadradas por opções e instrumentos e 
orientações de política educativa, dinâmicas territoriais (local, regional e nacional).  

 

Aspectos metodológicos 

Na componente técnico-metodológica a Carta educativa, consubstanciada neste Relatório, incorpora as indicações 
dos documentos publicados pelo Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento do Ministério da 
Educação, que fazem referência à elaboração das Cartas Educativas enquanto instrumento de planeamento e 
gestão permanente dos recursos educativos. Esta metodologia foi testada e validada em alguns estudos de caso 
efectuados pela tutela.  

 

Tendo como referência com os documentos metodológicos editados pelo Ministério da Educação a(s) Carta(s) 
Educativa(s) integra(m) os subsistemas de ensino “pré-escolar”, “básico” (geral, profissional e recorrente), 
secundário (geral, tecnológico, profissional e recorrente), “educação extra-escolar” numa perspectiva de 
educação ao longo da vida e “modalidades especiais de educação”. Por isso, a elaboração da Carta Educativa do 
concelho de Proença-a-Nova, integra a análise dos vários subsistemas de ensino (do pré-escolar ao secundário) 
pertencentes às redes pública, particular e cooperativo e solidária (privada) e a educação extra-escolar e 
modalidades especiais de educação.  
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A abordagem dos vários subsistemas justifica-se porque:  

- (i) as câmaras municipais não poderão alhear-se da definição dos percursos formativos e profissionais 
após a conclusão da escolaridade básica; 

- (ii) cabe às autarquias, no quadro da elaboração de uma Carta Educativa, colaborar e fornecer inputs de 
apoio à decisão (recomendações que centrem a intervenção) a outras entidades educativas que saem fora 
do seu quadro de responsabilidade para que os investimentos, existentes ou futuros, sejam de acordo 
com a procura potencial, bem como, que o leque de opções seja o mais adequado às necessidades das 
famílias e de recursos qualificados da região;  

- (iii) é cada vez mais imperativo encontrar-se algumas sinergias e complementaridades na utilização e 
gestão de equipamentos específicos para certas áreas (laboratórios, oficinas...) dado o elevado custo dos 
mesmos;  

- (iv) é importante a racionalização de uma rede educativa e a definição de uma política e orientações locais 
no âmbito da educação consubstanciada no seu todo, porque os diferentes níveis são complementares.  

 
De acordo com os documentos de referência a(s) Carta(s) Educativa(s), deverá(ão) contemplar medidas 
estratégicas no sentido de:  

- “reorganizar a oferta no sentido de articular vários níveis do sistema escolar com actividades formais e 
informais de educação e formação profissional; 

- diversificar as instâncias de formação na perspectiva do desenvolvimento de oportunidades de formação 
(contínua, recorrente e alternância); 

- organizar parcerias envolvendo actores sociais diversos tais como escolas, autarquias, colectividades, 
associações profissionais e empresariais”. 

 

A elaboração deste documento teve também como referência os seguintes documentos:  
- ‘Critérios de Reordenamento da Rede Educativa’, publicado pelo Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema 
Educativo (GIASE) do Ministério da Educação (ME) em 2000;  
- “Acordo relativo a Cartas Educativas e Rede Escolar do 1º Ciclo” assinado pelo ME e pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses (ANMP) em Outubro de 2005.   
 
As orientações políticas mais relevantes 

O Programa do Governo para a área da Educação1 destaca, um conjunto importante de objectivos, importantes na 
definição da política educativa local. 
 

1 Com tradução nas Grandes Opções para o Plano para 2005-2009 (Lei n.º 52/2005 de 31 de Agosto) 
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Deste destaca-se o seguinte, por subsistema:  
Educação Pré-escolar e Ensino Básico 

• Alargar progressivamente a todas as crianças em idade adequada a educação pré-escolar 
e consolidar a universalidade do ensino básico; 
• Lançar um programa nacional de avaliação das escolas básicas e secundárias; 
• Adaptar os modos e tempos de funcionamento dos estabelecimentos do pré-escolar e escolas básicas às 
necessidades das famílias; 
• Generalizar o ensino do Inglês; 
• Tornar obrigatório o ensino experimental das ciências em todo o ensino básico; 
• Generalização do acesso e uso das novas tecnologias de informação e comunicação. 
Ensino Secundário 
• Tornar obrigatória a oferta pública de cursos secundários que permitam satisfazer as necessidades em todo o 
território; 
• Tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação dos jovens até aos 18 anos de idade; 
• Valorizar o ensino secundário; 
• Aproximar as escolas secundárias, as escolas profissionais e os centros de formação profissional, criando uma 
rede articulada e complementar, de modo a potenciar vias diversificadas de educação e formação pós-básica.  
 

Destes objectivos decorrem implicações no reordenamento da rede educativa:  
 

1. assegurar o princípio da escola a tempo inteiro, garantido a permanência das crianças dos Jardins-de-infância e 
alunos do Ensino Básico durante todo o dia, com cobertura mínima de 8 horas, durante as quais decorrerão 
actividades curriculares e actividades de enriquecimento curricular; 
 

2. garantir o regime normal funcionamento de horários, o que pressupõe a existência de espaços que cumprem 
outras funções não lectivas (refeições, bibliotecas, …) 
 

3. a requalificação do primeiro ciclo do ensino básico através da racionalização e potenciação dos investimentos e 
condições pedagógicas, com concentração dos alunos em “Centros Escolares2” se necessário.  
 
O Programa de Governo chama ainda a atenção para a necessidade de consolidar a dinâmica dos agrupamentos 
de escolas numa lógica em que a organização seja instrumental face às finalidades educativas; identifica ainda o 
lançamento de um Programa Nacional de Avaliação das escolas básicas e secundárias que considere as dimensões 
fundamentais do trabalho das escolas.  

 

2 “Centro Escolar”, embora não previsto formalmente no actual glossário do Ministério da Educação, pode ser definido como estabelecimento que 
integra preferencialmente ofertas do pré-escolar e dos primeiro e segundo ciclos do ensino básico, adaptado para situações de más 
acessibilidades e de povoamento rarefeito, correspondendo a uma espécie de Escola Básica Integrada incompleta (EBI), por ser desprovida do 
terceiro ciclo.  
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PARTE I - DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE DA REALIDADE SÓCIO-ECONÓMICA DO CONCELHO DE PROENÇA-

A-NOVA 
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1. ANÁLISE DEMOGRÁFICA  
 
No âmbito do planeamento da rede escolar que se pretende com a elaboração da Carta Educativa, a análise da 
evolução e da distribuição da população residente no Concelho em causa deverá assumir especial relevância. 
Inserida neste contexto, a análise em causa visa tratar com especial cuidado a distribuição espacial desta mesma 
população no Concelho, bem como a sua repartição por grupos etários, importante indicador da dinâmica futura de 
uma dada população.  
 
Prosseguindo o objectivo de dotar a análise de um carácter prospectivo e de planeamento, e face a cenários 
prováveis de evolução, são ainda ensaiadas, com as naturais e reservas, ainda maiores por se tratar de um espaço 
com efectivos populacionais relativamente reduzidos, algumas projecções demográficas para a totalidade da 
população do Concelho, posteriormente repartidas ao nível da freguesia e da população em idade escolar. 
 
As fontes privilegiadas para a realização da presente análise foram os Recenseamentos Gerais da População e as 
Estatísticas Demográficas, levados a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística, organismo oficial responsável pela 
produção de estatísticas, nomeadamente respeitantes à população residente no país. 
 
 
A análise divide-se assim em quatro principais pontos: 
 
i) Enquadramento de Proença-a-Nova no contexto regional; 
ii) Evolução e distribuição da população no Concelho; 
iii) Movimentos e Estrutura da população residente; 
iv) Projecções da população residente. 
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1.1 Enquadramento de Proença-a-Nova no contexto regional 

Integrado na NUT III do Pinhal Interior Sul, o Concelho de Proença-a-Nova, composto por 6 freguesias, ocupa uma 
superfície de 395 Km2 e tinha, segundo os resultados do Recenseamento Geral da População de 2001, 9 610 
habitantes, representando cerca de 21.4% da população residente da NUT III em causa. 
Estamos face a um concelho inserido em plena zona do Pinhal Interior, região com avultados índices de 
desertificação; em 2001, segundo a classificação INE\DGOTDU3, apenas a freguesia sede de Concelho era 
considerada medianamente urbana, concentrando quase 50% da população residente; a restante superfície era 
considerada área predominantemente rural, de fortes características florestais. 
 
No período respeitante à segunda metade do século XX, o Concelho de Proença-a-Nova tem visto os números da 
sua população diminuir de forma continuada, acentuada e nunca recuperada do período de forte surto migratório 
português da década de 60; a população residente no Concelho em 2001 é metade da que lá residia em inícios da 
década de 50. 
 
Ao longo da década de 70 Proença-a-Nova vê a sua população diminuir cerca de 13.5%, valor todavia inferior aos 
números médios da NUT III, superiores a 15%; durante a década de 80, este ritmo de decréscimo abranda para 
7.2% em Proença-a-Nova e é inferior à média da NUT III, superior a 16%. 
 
Durante a década de 90, Proença-a-Nova volta a intensificar o seu ritmo de decréscimo demográfico, atingindo 
taxas de decréscimo de 13% ao longo da década; as perdas populacionais de Proença-a-Nova contribuem assim 
para o decréscimo de todo o Pinhal Interior Sul, ao passo que a média de crescimento continental é positiva, bem 
como no Concelho de Castelo Branco, geograficamente próximo de Proença-a-Nova, com quem estabelece 
importantes relações funcionais. É de notar que em 1991, a população residente no Concelho de Castelo Branco é 
já superior à totalidade dos residentes na NUT III Pinhal Interior Sul, diferença essa que se acentua em 2001, na 
casa dos 10 000 habitantes de diferença. 
 

 

3 Ver “Indicadores Urbanos do Continente”, Instituto Nacional de Estatística e Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano, 1999. A Tipologia de Áreas Urbanas proposta neste Estudo foi aprovada pelo Conselho Superior de Estatística e publicada no Diário da 
República. II Série, de 11 de Setembro de 1998 
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Gráfico nº 01 – Contexto de evolução da população residente 
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 
No que respeita à concentração de residentes, a NUT III Pinhal Interior Sul apresenta uma densidade populacional 
muito inferior à média para o Continente, inferior a 25 hab/Km2; os valores para o Concelho de Proença-a-Nova são 
semelhantes, na casa dos 24 hab/km2, e estes baixos valores são uma constante em todo o Concelho, sendo que o 
seu valor de concentração populacional mais elevado é de apenas 31 hab/km2, na freguesia de Peral. 

 
Quadro nº 01 – Evolução recente da população residente 

População Residente (Nº) Taxa de Variação da População 
Residente (%) Hab/Km2 

  

Área 
(Km2) 

1981 1991 2001 81-91 91-01 2001 
Continente   89 045  9 336 760  9 375 926  9 869 343 0,4 5,3 111 
Pinhal Interior Sul (NUT III)   1 903   60 527   50 801   44 803 -16,1 -11,8 24 
Castelo Branco (NUT IV - Concelho)   1 439   54 908   54 310   55 708 -1,1 2,6 39 
Castelo Branco (NUT V - APU)    170   23 570   27 004   31 240 14,6 15,7 184 
Proença-a-Nova (NUT IV - Concelho)    395   11 953   11 088   9 610 -7,2 -13,3 24 
Fonte: INE, RGP 1981, 1991, 2001 e Anuários Estatísticos Regionais, cálculos dos autores   

 
A área predominantemente urbana do Concelho de Castelo Branco apresenta uma densidade populacional superior 
à média Continental e desempenha um papel âncora num território em processo de esvaziamento demográfico, do 
qual Proença-a-Nova parece participar.  

 

1.2 Evolução e distribuição da população no Concelho 
 
A distribuição da população residente por freguesias revela algumas disparidades ao nível da localização espacial 
dos habitantes de Proença-a-Nova. A freguesia sede de Concelho e Sobreira Formosa são as freguesias em que se 
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concentra o maior número de efectivos populacionais do Concelho (ver cartograma abaixo), ao passo que as 
restantes apresentam uma população extremamente rarefeita, sempre inferior a 1000 habitantes em cada freguesia. 

 
 
Cartograma nº 01 – Distribuição da População Residente em Proença-a-Nova, por Freguesia, 2001 

 

 
No que respeita à concentração de população no interior do Concelho, em 2001, constata-se uma relativa 
homogeneidade, como se verifica da escassa variabilidade das classes no cartograma 01. É um território de 
dimensão apreciável, não obstante a rarefacção populacional em algumas freguesias. 
Analisando o Concelho por via da localização da população por dimensão dos lugares onde residem, em 2001, 
constamos que uma significativa parte (cerca de 2/3) reside em lugares com menos de 2000 habitantes, sendo que 
o Concelho não conta com lugares de dimensão superior a 5000 habitantes. Um dado a reter será ainda de que 
cerca de 3.5% da população reside isolada/embarcada/corpo diplomático.  
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Cartograma nº 02 – Densidade populacional em Proença-a-Nova, por Freguesia, 2001 

 
 

 
No que respeita à evolução da população residente ao longo dos últimos 20 anos, verificamos que a década de 
80 é de continuado decréscimo populacional, apesar de a ritmos inferiores ao da NUT III Pinhal Interior Sul (-7.2% 
vs -16.1%) 
Ao longo desta década, apenas Peral e a freguesia sede não perdem população, apesar dos seus aumentos 
populacionais serem diminutos.   
 
Para a década de 90 constata-se um acelerar do ritmo de decréscimo demográfico para o Concelho de Proença-a-
Nova, que ao longo da década se cifra em 13.3%, agora superior ao ritmo de decréscimo da sua NUT envolvente, 
de cerca de 11%. 
Ao longo desta década todas as freguesias do Concelho perdem população, e algumas delas a taxas superiores a 
20%, como são os casos de Alvito, São Pedro do Esteval e Sobreira Formosa. 
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Cartograma nº 03 – Tx. Var. População Residente, por Freguesia, década de 80 
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Cartograma nº 04 – Tx. Var. População Residente, por Freguesia, década de 90 
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1.3 Movimentos e Estrutura da População 
 
A evolução demográfica recente, anteriormente explicitada, pode ser explicada através do estudo das variáveis 
micro demográficas, nomeadamente do movimento natural e migratório da população. 
 
No que respeita ao movimento natural da população, ou saldo fisiológico (diferença entre nascimentos e óbitos em 
dado ano) constata-se que este apresentou sempre um sinal negativo ao longo das últimas duas décadas, com 
tendência de acentuação; para a NUT III Pinhal Interior Sul, também ela sempre com um sinal negativo para o saldo 
fisiológico, segue sensivelmente o mesmo trend. 
De 1997 a 2002, o número médio de nascimentos em Proença-a-Nova cifrou-se em cerca de 60 crianças, ao passo 
que o número médio de óbitos ultrapassa os 150 residentes por ano. 

 
Gráfico nº 02 – Movimento Natural da População de Proença-a-Nova, 1981-2002 
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Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 

 
 
Todavia, no que toca aos nados vivos na última década e sua distribuição geográfica, cuja quantificação é 
importante ao nível do planeamento da rede educativa do Concelho, verificam-se algumas assimetrias, como 
confirma o gráfico nº 03. 
De facto, apenas a freguesia sede de concelho verifica nascimento anuais superiores a 30 crianças ano ao longo da 
última década, seguida de Sobreira Formosa, onde esses valores são em torno das 10 crianças/ano. 
Todas as outras freguesias, de população muito rarefeita, apresentam nascimentos ano muito baixos, o que leva a 
ponderar a viabilidade da existência de equipamentos de ensino nesses territórios. 
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Gráfico nº 03 –Nados vivos em Proença-a-Nova, na década de 90, por freguesia 
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Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 

 
No que toca ao saldo migratório, para a NUTIII Pinhal Interior Sul, assistimos a um desacentuar da sua tendência 
negativa na década de 90. De facto, constata-se que o saldo migratório verificado no final da década de 90 é cerca 
de seis vezes inferior ao verificado na anterior década, sendo que ao nível desta NUT III, os movimentos naturais da 
população têm sido mais penalizadores do que as migrações, não obstantes ambos apresentarem sinais negativos 
e contribuírem para as taxas de decréscimo médio anual negativas das últimas décadas, não obstante a rirmos mais 
contidos na última década. 
 
No que respeita ao Concelho de Proença-a-Nova, constatamos que este acentuou ao longo das duas últimas 
décadas a sua tendência de decréscimo demográfico, reflectido pelo aumentar das taxas de decréscimo anual total 
para a década de 90; sendo que para o Concelho, o peso explicativo dos movimentos fisiológicos no decréscimo ser 
também superior ao migratório, verifica-se que este último aumentou na última década, tendo o Concelho perdido 
mais de 500 residentes contra os 389 da década de 80. 

 
É interessante analisar o papel de âncora demográfica de Castelo Branco na envolvente do Concelho, que vê 
aumentar a sua população ao longo da última década. É visível que mesmo apresentando saldos fisiológicos 
negativos, os movimentos migratórios contrabalançam positivamente a tendência, sendo que ao longo da última 
década o Concelho recebe mais de 3600 migrantes líquidos.  
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Quadro nº 02 – Movimento da População 

  Pinhal Interior Sul Proença-a-Nova Castelo Branco 

Indicadores Demográficos 1981/90 1991/00 1981/90 1991/00 1981/90 1991/00 

              

Nascimentos (a) 5272 3279 1129 670 5776 4935 

Óbitos (b) 8406 8093 1605 1636 6441 7139 

              

Saldo Fisiológico -3134 -4814 -476 -966 -665 -2204 

Saldo Migratório -  6 592 -  1 184 -   389 -   512    67   3 602 

              

1-Taxa Crescimento Anual Total (%) -1,74 -1,25 -0,75 -1,42 -0,11 0,25 

2-Taxa Crescimento Natural (%) -0,53 -0,99 -0,41 -0,91 -0,12 -0,41 

3- Taxa Crescimento Migratório (%) -1,21 -0,26 -0,34 -0,51 0,01 0,67 

              

4- Taxa de Natalidade Média Anual (%) 0,95 0,69 0,98 0,65 1,06 0,90 

5- Taxa de Mortalidade Média Anual (%) 1,51 1,69 1,39 1,58 1,18 1,30 

              
INE – Recenseamentos Gerais da População de 1981, 1991 e 2001 
INE – Estatísticas Demográficas de 1981 a 2000 
(a) - Nascimentos por local de residência da mãe 
(b)- Óbitos, por local de residência 
(1) log (Px+n/Px)=n log (1+i) 
(2) log (Px + Nasc.- Obit. /Px) = n log (1+c) 
(3)= (1)-(2) 
(4) ( Nasc. /n) / ((Px+n + Px)/2) *100 
(5) ( Obit. /n) / ((Px+n + Px)/2) *100 
Px - População no ano x 
Px+n - População no ano x+n 
n – amplitude intercensitária 
i - Taxa de crescimento média anual total 
c - Taxa de crescimento natural  

 
No que toca à estrutura da população concelhia, analisada por grupos quinquenais, constatamos ao longo da 
década de 90 um estreitamento na base da pirâmide, com uma diminuição dos efectivos populacionais em idade de 
frequentar o sistema de ensino, bem como da população em idade fértil, apesar de um aumentar da população com 
idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos, em plena idade activa. 
Todavia, nos escalões etários superiores há um manifesto aumento, nos residentes com idades superiores a 70 
anos, indiciando elevados índices de envelhecimento. 
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Gráfico nº 04 – Estrutura Etária da População de Proença-a-Nova 
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 1991 e 2001 

 
De facto, a estrutura etária Concelhia segue as tendências na NUT III e mesmo do Continente, apesar de com 
magnitudes diferenciadas. 
 
Quadro nº 03 – Estrutura Etária da População – índices de Dependência 

Continente Pinhal Interior Proença-a-Nova 

  1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 

Ind. Envelhecimento 45,4 69,5 104,5 101,4 164,5 257,1 99,5 151,6 245,5

Ind. Dependência Total 58,1 50,1 47,7 66,0 69,8 75,8 66,6 72,1 73,4

Ind. Dependência Jovens 39,9 29,6 23,3 32,8 26,4 21,2 33,4 28,6 21,2

Ind. Dependência Idosos 18,1 20,6 24,4 33,3 43,4 54,6 33,2 43,4 52,1
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 1981, 1991, 2001 
(1) Índice de Envelhecimento = (65 e + anos / 0 a 14) *100 
(2) I de Dependência Total = [(0 a 14)+(65 e +)/(15 a 64)]*100 
(3) I de Dependência de Jovens = (0 a 14) / (15 a 64)*100 
(4) I de Dependência de Idosos = (65 e +) /(15 a 64)*100 
 
Ao longo das duas últimas décadas é notório um aumento expressivo do índice de Envelhecimento Concelhio, 
sendo que o seu valor médio para Proença-a-Nova nos indicava que, em 2001, por cada jovem em idade inferior a 
14, existiam cerca de 2.4 idosos com idade superior a 65 anos.  
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A uma escala Intra Concelhia, verifica-se que, apesar do rácio ser sempre favorável aos idosos, a zona sudoeste do 
Concelho é a que apresenta menores valores para este indicador, que aumenta significativamente para as outras 
freguesias do Concelho, atingindo um valor critico em Alvito da Beira. 

 
Cartograma nº 05 – índice de Envelhecimento em Proença-a-Nova, por Freguesia, 2001 

 
 

 
Ao nível do número de idosos por residentes em idade activa, medido pelo índice de dependência de idosos, 
podemos verificar uma tendência semelhante à retratada pelo índice de envelhecimento: o seu valor aumentou nas 
últimas duas décadas, e Proença-a-Nova apresenta um valor para este indicador sensivelmente idêntico ao da NUT 
III em causa, bastante elevado e superior a 50 idosos por cada 100 residentes em idade activa. 
 
A análise por freguesia mostra mais uma vez que à medida que se caminha para nordeste no Concelho, o seu valor 
tende a aumentar, com valores bastante elevados em Alvito da Beira e Montes da Senhora, e mais baixos 
nomeadamente na freguesia sede de Concelho.  
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Cartograma nº 06 – índice de Dependência de Idosos em Proença-a-Nova, por Freguesia, 2001 

 
 
No que se refere ao índice de dependência de jovens, a evolução estrutural apresenta a direcção inversa; em 2001 
existiam em Proença-a-Nova, em média, cerca de 21 jovens por 100 residentes em idade activa, sendo que este 
valor era superior a 23, no caso da média continental; ao nível da freguesia, o quadro da distribuição geográfica 
repete-se, como se pode constatar do cartograma abaixo. 
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Cartograma nº 07 – índice de Dependência de jovens em Proença-a-Nova, por Freguesia, 2001 

 
 
 

Como elemento adicional de enquadramento, e dispondo de dados respeitantes aos movimentos casa – local de 
estudo da população residente estudante, colectados também via Recenseamento Geral da População de 2001, 
procura-se indagar da saída de estudantes do Concelho onde residem para frequentar estabelecimentos de ensino 
em outros Concelhos. 
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Gráfico nº 05: Estudantes Residentes no Concelho, por Concelho onde estudam 
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Fonte: INE, RGP 2001 

 
Resulta do Gráfico supra que mais de dois terços dos estudantes residentes em Proença-a-Nova estudam no 
Concelho, sendo que os Concelhos de proximidade receptores de estudantes do Concelho em estudo são Castelo 
Branco e Sertã (em 2001, 72 e 46 estudantes, respectivamente). 
As restantes localidades receptoras de estudantes de Proença-a-Nova são-no fundamentalmente ao nível do Ensino 
Superior, onde se destacam as cidades de Coimbra e Lisboa, vastamente servidas de funções Universidade e 
Politécnico. 
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1.4 Projecções da população residente 
 
No intuito de enquadrar o planeamento da rede escolar para o Concelho de Proença-a-Nova, nomeadamente 
quanto à procura de educação que deverá ser esperada num futuro relativamente próximo, apresentam-se de 
seguida as projecções de população para o Concelho; tais projecções são o resultado de cenários quantificados 
para a evolução da população residente, bem como para a sua distribuição no Concelho e por Grupos de população 
em idade escolar, para os anos de 2006 (coincidente com o final do terceiro Quadro Comunitário de Apoio para 
Portugal) e 2011. 
 
Assinala-se, desde já, que este tipo de análise incorpora uma margem de erro bastante difícil de controlar. De facto, 
o relativamente reduzido número de habitantes com que se trabalha no território em causa apresenta um 
considerável grau de sensibilidade demográfica, nomeadamente, a fenómenos de natureza conjuntural e de decisão 
política. A acrescentar a esta realidade, o período histórico que se vive actualmente, pautado por uma grande 
alteração dos padrões de qualidade de vida e dos modelos de organização territorial, tende a introduzir na análise 
factores de incerteza relativamente profundos. Deste modo, os valores projectados deverão ser entendidos como 
uma tentativa de aproximação à evolução provável da população no Concelho, para que tais indicadores possam 
fornecer uma boa base de trabalho e de planeamento.  
 
O método de cálculo utilizado tem em conta as tendências passadas (período longo e recente), assentando o 
esquema metodológico, numa primeira fase, na formulação de um conjunto de hipóteses para a evolução futura das 
variáveis micro demográficas (natalidade, mortalidade, fenómenos migratórios) ao nível do Concelho; da 
combinação das diferentes hipóteses formuladas resultam fundamentalmente dois cenários alternativos. 
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Gráfico nº 06 – Evolução da População de Proença-a-Nova, 1950-2001 
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Fonte: INE: Recenseamentos Gerais da População 

 
 
Cenário 1: Processo de decréscimo demográfico a ritmos mais elevados 
 
Admitiu-se que o Concelho de Proença-a-Nova estabiliza os valores para as taxas de decréscimo médio anual 
obtidas na década de 90, quer para o movimento natural quer migratório (conforme quadro).  

Para esta projecção utilizou-se a fórmula Px+� = Px x (ICF x ICM)� , onde � é o número de anos a que se deseja 

efectuar a projecção (no nosso caso, a 5 anos), Px a população no ano de referência (neste caso 2001), ICM e ICF 
correspondem aos índices de crescimento natural e migratório, obtidos através dos valores para as taxas de 
crescimento médio anual (conforme quadro). 
Do ponto de vista do movimento migratório, admite-se que Proença-a-Nova não conseguirá inverter os seus níveis 
de atracção populacional demonstrados na última década enquanto origem de migrantes, o que tenderá a contribuir 
para um certo envelhecimento populacional, que poderá fazer continuar os contributos negativos do saldo fisiológico 
da década de 90; Com estes pressupostos assumidos, Proença-a-Nova tenderá a decrescer cerca de 6.9% em 
cada quinquénio, até 2011, com perdas na casa dos 600 habitantes em cada 5 anos. 
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Cenário 2: Processo de decréscimo demográfico a menores ritmos 
 
Este cenário considera igualmente que a população do Concelho seguirá a tendência, verificada em anteriores 
décadas, de decréscimo demográfico. Deste modo ajustou-se uma recta de regressão linear para os valores da 
população ao longo do período 1981-2001, verificando-se que a população, segundo este método, tende a 
decrescer cerca de 5% entre 2001 e 2006, aumentando posteriormente este ritmo de decréscimo até 2011 para 
6.4% (ver quadro). A qualidade do ajustamento obtido por regressão linear é bastante elevada, apresentando um 
coeficiente de determinação bastante expressivo (R2 =0.98).  

 
Quadro nº 04 – Projecções da População Residente 

Variação Quinquenal (nº) Variação Quinquenal (%) 
Ano Cenário 1 Cenário 2 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 
2001 9610 9610  -  -  -  - 
2006 8949 9126 -661 -484 -6,9 -5,0 
2011 8333 8541 -616 -586 -6,9 -6,4 

Fonte: INE, RGP e cálculos próprios 
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Fonte: INE, RGP e cálculos próprios 
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Distribuição Espacial dos efectivos populacionais estimados pelo Concelho 

Para se proceder a esta redistribuição, que se consubstancia na previsão de um valor para os efectivos 
populacionais das várias freguesias de Proença-a-Nova, considerou-se a evolução, de 1981 a 2001, dos pesos 
relativos que a massa demográfica de dada freguesia vinha assumindo no Concelho, utilizando-se para tal a 
informação já analisada dos três últimos recenseamentos gerais da população (1981,1991 e 2001). Após analisada 
esta tendência de evolução do peso da freguesia e estimados os pesos prováveis para os anos de 2006 e 2011 
(tendo por base a evolução passada), passou-se à repartição do valor total da população estimado através do 
cenário 2, que passaremos a adoptar como cenário “base”, que se acredita mais plausível para a evolução a médio 
prazo da população residente no Concelho, considerando que Proença-a-Nova consegue atenuar ainda que 
ligeiramente os ritmos de decréscimo da última década. 

 
 

Quadro nº 05 – Distribuição da Projecção da População Residente 

Pesos efectivos Pesos Estimados  Pop. Residente  Pop. Residente Estimada 
(cenário 2) 

Âmbito Geográfico 
1981 1991 2001 2006 2011 2001 2006 2011 

Alvito da Beira 0,075 0,055 0,045 0,036 0,029   436   331   247 
Montes da Senhora 0,109 0,101 0,096 0,092 0,089   925   842   760 
Peral 0,075 0,084 0,082 0,086 0,088   792   786   752 
Proença-a-Nova 0,385 0,431 0,486 0,510 0,535  4 675  4 656  4 573 
São Pedro do Esteval 0,080 0,081 0,069 0,069 0,066   666   626   563 
Sobreira Formosa 0,275 0,248 0,220 0,206 0,193  2 116  1 884  1 645 
Proença-a-Nova 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9610 9126 8541 

 
A verificar-se o cenário projectado, todas as freguesias tendem a perder população até 2011, sendo esses 
decréscimos relativamente acentuados, com excepção das freguesias sede de Concelho e Peral. 
 
Evolução provável da população em idade escolar 

Uma vez projectada a população residente total para o Concelho, e no âmbito concreto da elaboração desta Carta 
Educativa, importa precisar qual o sentido da evolução provável da população em idade escolar, tendo em vista o 
dimensionamento dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente para o ensino Pré-escolar, para os três ciclos do 
ensino Básico e Secundário. 
 
Dispondo de dados relativamente à idade da população residente no Concelho (ano a ano para 2001 e segundo 
grupos quinquenais para 1991), bem como dos valores para nascimentos e óbitos anuais no período 1991-2002 (os 
valores para a natalidade foram estimados até 2011 com base na natalidade média dos últimos 5 anos disponíveis), 
tratou-se de estimar de forma expedita a estrutura dos grupos etários correspondentes à população em idade 
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escolar, fazendo-se deslizar por consorte os correspondentes quantitativos dos grupos etários verificados para o 
ano do último recenseamento geral da população e os nascimentos entretanto verificados e estimados. Deste modo, 
e com base nos resultados obtidos para a projecção da população global no Concelho, resultante do Cenário 2, 
ensaiou-se uma estrutura por grupos etários, correspondentes à idade prevista para a frequência dos diferentes 
níveis de ensino, para 2006 e 2011. 
 
Apesar de simplista e acarretando alguns pressupostos (nomeadamente quanto à evolução da natalidade no 
concelho e à permanência dos jovens no Concelho), considera-se que este método permite situar as magnitudes 
demográficas necessárias para enquadrar o dimensionamento dos diferentes equipamentos educativos dos 
Concelho (ver Quadro nº xx) 
 

Quadro 06 -Estimativa e Projecção da População em Idade Escolar em Proença-a-Nova 

  Concelho de Proença-a-Nova 
   3 a 5 anos  6 a 9   10 a 11  12 a 14 15 a 17 Anos 

  Nº  (%) Nº  (%) Nº  (%) Nº  (%) Nº 
 

(%) 
                      

1991 299 2,7 503 4,5 287 2,6 487 4,4 439 4,0 
2001 220 2,3 301 3,1 179 1,9 284 3,0 365 3,8 
2006* 172 1,9 254 2,8 159 1,7 231 2,5 249 2,7 
2011* 174 2,0 228 2,7 125 1,5 189 2,2 241 2,8 

                      

* Os pesos da população em idade escolar na população residente total são estimados com base no cenário 2 para a projecção da população residente 
no Concelho.  

 
 
Os resultados obtidos para a população em idade escolar constam do quadro nº 06 e permitem concluir que todos 
os grupos etários considerados tendem a perder peso na população concelhia estimada, bem como o seu número 
absoluto de efectivos populacionais, o que deverá ser tido em conta aquando do planeamento da dimensão da rede 
de equipamentos escolares e seu funcionamento no território. 
 
Em termos mais específicos serão de esperar os seguintes fenómenos: 
  
- O número de crianças em idade de frequentar o ensino pré-escolar (3 a 5 anos), continuará a tendência de 
decréscimo verificada na última década, devendo atingir valores em torno das 170 crianças em 2011, o que 
representará apenas cerca de 2% da população residente em Proença-a-Nova;  
 
- O número de crianças em idade de frequentar o 1º ciclo do ensino básico (6 a 9 anos) cairá até 2011 para valores 
em torno das 220 crianças, o que levará a um decréscimo de peso deste grupo etário na população total; não 
obstante, o ritmo de diminuição tende a ser menor do que o verificado na última década; 
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- O número de jovens em idade de frequentar o 2º ciclo do ensino básico (10 e 11 anos), que apresentou já um 
decréscimo ao longo da década de 90, tenderá a perder mais efectivos até 2011 para valores na vizinhança dos 125 
jovens, o que fará corresponder a um peso de cerca de 1.5% da população residente total; 
 
- O número de jovens em idade de frequentar o 3º ciclo do ensino básico (12 a 14 anos) tenderá também a 
prosseguir a tendência de perda verificada durante a última década, continuando até 2011 a perder peso na 
estrutura etária da população residente, apesar de a ritmos mais suaves face à última década. Assim sendo, estima-
se que até 2011 este grupo etário seja composto por cerca de 189 jovens (face a um valor de 280 em 2001); 
 
- O número de jovens em idade de frequentar o ensino secundário (15 a 17 anos) perderá igualmente peso na 
estrutura da população residente, sendo que em 2011 o valor para os efectivos populacionais contidos neste grupo 
etário tenderá a ser próximo de a 240 jovens (em 2001 cifrava-se em quase 365 residentes). 
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2. CARACTERIZAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA 
 
2.1 Caracterização da Actividade Económica e Qualificação dos Recursos Humanos 
 
Considera-se que o planeamento da rede educativa, não só ao nível da formação inicial, mas também das 
especificidades da formação oferecida, nomeadamente no caso da formação tecnológica e de cursos profissionais, 
deve ser formatado tendo em conta não só a actividade económica presentemente instalada no Município, que se 
supõe/deseja geradora de emprego para as qualificações saídas do sistema de ensino, mas também as 
perspectivas e estratégias de desenvolvimento para a actividade económica a nível local, que poderão requer níveis 
de qualificação tendencialmente mais elevados, para além de mais versáteis. 
 
Neste sentido, é feita referência ao Índice de Desenvolvimento Económico e Social do Concelho e da região 
(segundo metodologia do Departamento de Prospectiva e Planeamento do Ministério das Finanças), bem como ao 
Índice de Poder de Compra per capita estimado para o Concelho. De seguida é proposto um breve enquadramento 
da actividade económica Concelhia, onde se caracteriza sucintamente a evolução das actividades instaladas e sua 
localização, a estrutura sectorial do emprego e a dimensão das empresas instaladas no Concelho; posteriormente 
aborda-se o nível de qualificação dos trabalhadores no Concelho, bem como da população residente e sua 
distribuição espacial. 

Índice de Desenvolvimento Económico e Social  

Enquadrando o nível de Desenvolvimento Económico e Social do Concelho em causa, apresentam-se os valores de 
um Índice sintético, calculado pelo Departamento de Prospectiva e Planeamento (DPP) do Ministério das Finanças, 
numa perspectiva evolutiva, desde a década de 70 até ao final do século XX (1999). Os valores deste índice 
deverão ser lidos com alguma cautela, na medida em que são compostos por informação estatística baseada em 
estimativas inter censitárias para 1999; acredita-se todavia que são susceptíveis de espelhar quantitativamente a 
realidade sócio económica do Concelho e sua evolução em contexto regional nas últimas décadas. 
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Desde modo, 
 

IDES = Índice Desenv. Económico e Social = ¼ � (I EDU + I EVI + I C + I PIB)  4: 

Os Índices são assim calculados da seguinte forma: 

Índice = (Valor Observado – Valor Mínimo) / (Valor Máximo – Valor Mínimo)   

 
Quadro nº 07 – : Índice de Desenvolvimento Económico e Social – IDES 

  1970 1981 1991 1995 1999 
Continente 0.547 0.672 0.753 0.772 0.800 
Pinhal Interior Sul 0.369 0.532 0.661 0.695 0.735 
Proença-a-Nova 0.343 0.517 0.667 0.704 0.748 

Fonte: Departamento de Prospectiva e Planeamento 
 

Constata-se dos dados supra a tendência de evolução positiva do índice composto para todas as unidades 
geográficas de enquadramento representadas; o Pinhal Interior Sul denota ao longo do período em análise uma 
visível convergência para os valores médios apresentados pelo Continente, não obstante encontrar-se ainda, em 
1999, ligeiramente abaixo deste valor. 
 
O Concelho de Proença a Nova, inserido neste dinamismo recente, denotou também um elevado ritmo de 
convergência para com os valores do Continente, demonstrando, através deste indicador, uma dinâmica 
sensivelmente em torno da média da NUTIII em que se encontra inserido, apesar de que, no inicio da década de 90, 
os valores para este índice em Proença a Nova eram já ligeiramente superiores aos valores médios para o Pinhal 
Interior Sul. 
 
Quer esta evolução traduzir que a convergência ao nível das condições de vida entre as diferentes regiões do país 
foi significativa nas últimas décadas, nomeadamente ao nível da infraestruturação e condições de vida básicas (o 

4 I EDU = índice de Educação, representando a relação entre a população que sabe ler escrever com 15 e mais anos de idade e a população 

total do mesmo grupo etário (em ambos os sexos, expressa em %); 
 
I EVI = Índice de Longevidade, representada pela esperança de vida à nascença, em ambos os sexos; a esperança de vida é calculada através 
das taxas de mortalidade infantil (1996-1999), representando a entrada para a construção das tábuas tipo de Sully Lederman (entrada 100). Os 
valores máximos e mínimos para a esperança de vida à nascença são os utilizados pelo PNUD (85 e 25 anos, respectivamente); 
 
I C = Índice de Conforto, traduzindo a média aritmética da população que tem água canalizada, energia eléctrica e instalações sanitárias; 
 
I PIB = Índice de PIB, calculado com referência aos valores máximos e mínimos para o PIB real per capita, no conjunto dos Concelhos de 
Portugal.  
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contrário seria de estranhar dadas as já três gerações de apoios comunitários), e a região do Pinhal Interior Sul, em 
que se enquadra Proença-a-Nova, não constitui excepção. 
 
Não obstante esta evolução, e se utilizarmos um indicador proxy do nível de rendimento e consumo das famílias, 
como por exemplo o Indica de Poder de Compra per Capita5, podemos constatar uma situação ainda relativamente 
desfavorecida do Concelho de Proença-a-Nova. 
 

Quadro nº 08: Indica do Poder de Compra Concelhio 2002 

Indicador per capita % do poder de compra 

  
Valor Ranking (308 

Concelhos) Valor Ranking (308 
Concelhos) 

Pinhal Interior Sul 54,00 - 0,23 - 
Castelo Branco 89,10 49 0,47 45 
Proença-a-Nova 54,25 241 0,05 210 

Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio, 2004 

 
Este indicador compósito complementa a ilustração, revelando a grande disparidade de poder de compra entre os 
Concelhos do Continente; sendo o valor médio para o Continente representado pela base 100, constatamos que os 
residentes de Proença-a-Nova apresentam cerca de metade do poder de compra do “cidadão médio” em Portugal. 
Todavia, este valor médio apresenta grandes desvios e, naturalmente tende a favorecer as concentrações urbanas, 
nomeadamente as grandes áreas metropolitanas do litoral. Não obstante, podemos constatar que mesmo as 
concentrações urbanas do interior, como por exemplo no Concelho de Castelo Branco, apresentam já um 
relativamente elevado nível de qualidade de vida, medido por este indicador. 
Se considerarmos o indicador derivado, % do poder de compra concelhio, que pondera o poder de compra pelos 
efectivos populacionais do concelho, verificamos que a posição relativa de Proença-a-Nova melhora relativamente, 
apesar do seu valor demonstrar ainda claros défices face a outros territórios do país.  

Nível de Actividade Económica e Desemprego 

 
A evolução do nível de actividade da população, medido pela taxa de actividade, não segue uma evolução de 
sentido uniforme no interior da Unidade Estatística Pinhal Interior Sul, apesar da tendência global ser de um 
aumento ligeiro deste indicador entre os dois últimos Recenseamentos Gerais da População; esta NUTIII verifica 
uma variação absoluta de pontos percentuais 2.5 pontos percentuais (pp), inferior ao aumento registado no 
Continente para o mesmo período, de 3.5 pp (lembrar que o nível de actividade inclui a contabilização da população 
empregada e desempregada). 
 

5 Este indicador foi aliás recentemente utilizado num estudo que chamou a atenção para a recuperação de áreas e sectores deprimidos (PRASD), 
das quais a área designada como Pinhais interiores (Norte e Sul), onde se encontra o Município de Proença-a-Nova, se encontra visada. 
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Proença-a-Nova apresenta uma variação positiva de 3.7 pp ao longo da década, sendo que em 2001 o valor para a 
taxa de actividade no Concelho era de 36%, ligeiramente inferior aos números para o Pinhal Interior Sul, mas 
bastante inferior ao valor para a média do Continente, de 37.4% e 48.4%, respectivamente. 
 
Já no que respeita à taxa de desemprego, o Pinhal Interior Sul acompanha a tendência do Continente e vê subir os 
valores para este indicador, ao longo da última década, em 1.4 pp (no continente este aumento foi de apenas 0.8 
p.p.); não obstante, os valores para a taxa de desemprego nesta NUTIII eram, em 2001, ainda inferiores ao número 
para o Continente agregado (5.9% no Pinhal Interior Sul versus 6.9% no Continente). 
 
Todavia, o Concelho de Proença-a-Nova apresentou ao longo da década uma tendência para um aumento 
significativo do valor da taxa de desemprego dos seus residentes, que em 2001 se situava já nos 6.6%, face a um 
reduzido valor de 2.3 no inicio da década de 90.  
 
Despistando situações de natureza estrutural do mercado local de trabalho, tais como o nível de desemprego de 
longa duração, que se estima significativo, nomeadamente para a população menos jovem, atendendo a que esta 
tende a apresentar menores níveis de qualificação, uma análise dos valores para o número de jovens inscritos no 
Centro de Emprego da Sertã6 revela que estes tenderam a aumentar entre o período compreendido entre 2000 e 
2003, tendo atingido o seu valor mais alto nos últimos dois anos, na casa dos 670 jovens (ver gráfico nº08). 
 

Gráfico nº 08: Inscritos no Centro de Emprego da Sertã 
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Fonte: IEFP  

 

6 O Centro de Emprego da Sertã engloba os Concelhos que constituem a NUTIII Pinhal Interior Sul, entre os quais Proença-a-Nova. 
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Através dos dados registados pelo Centro de Emprego em causa, segundo a metodologia do PNE7, podemos ainda 
aferir sobre a evolução da distribuição do número de desempregados na região em causa. Parece haver indicação 
que a situação no mercado de trabalho, nomeadamente quanto ao número de desempregados, tende a seguir a 
tendência desde a última publicação censitária; não só os desempregados adultos, em larga maioria a procura de 
novo emprego aumentaram na região, reforçando o perigo de situações de desemprego em escalões etários mais 
elevados, como também os escalões mais jovens, muitas vezes à procura do primeiro emprego, parecem encontrar 
algumas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho.  

Estrutura do Emprego, Sectores de Actividade Económica e Localização

 
No que respeita à repartição da população residente empregada por sectores de actividade, constata-se ao longo da 
década uma alteração de padrão, com a emergência do sector terciário enquanto principal empregador da 
população economicamente activa residente no Concelho. 
Como se pode constatar do gráfico nº 09, a população residente empregue no sector primário perde bastante peso 
relativamente a 1991, na casa dos 12 pp, apresentando todavia um valor para a população empregada bastante 
superior à média Continental. 
Este elevado peso agrícola, apesar de apresentar uma tendência de diminuição, é reflexo da tradição agrícola do 
Concelho e da região no geral, onde a exploração florestal é significativa, bem como a exploração agrícola (de 
destacar a produção frutícola de citrinos). Todavia, importa reter em conta que esta parcela da actividade Concelhia 
se pauta pelo auto emprego, em regimes de minifúndio e subsistência. 
No que toca ao sector secundário, verificamos que este praticamente manteve o seu peso na estrutura de emprego 
dos residentes no Concelho, apresentando até um ligeiro aumento à data do último Censo. 
Já o sector terciário, seguindo a tendência de terciarização de toda a economia portuguesa, vê aumentar o seu peso 
de forma bastante significativa, em quase 12 pp, sensivelmente o valor da queda do emprego por parte dos 
residentes no Concelho no sector agrícola. Desse novo peso em 2001, cerca de 50% do emprego era em serviços 
relacionados com a actividade económica. 

7  
- Jovens 2001 são jovens desempregados inscritos entre Julho de 2000 e Junho de 2001 
- Adultos 2001 são adultos desempregados inscritos entre Janeiro e Dezembro de 2000 
- Jovens 2002 são jovens desempregados inscritos entre Julho de 2001 e Junho de 2002 
- Adultos 2002 são adultos desempregados inscritos entre Janeiro e Dezembro de 2001 
- Jovens 2003 são jovens desempregados inscritos entre Julho de 2002 e Junho de 2003 
- Adultos 2003 são adultos desempregados inscritos entre Janeiro e Dezembro de 2002 
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Gráfico nº 09 : Distribuição da População Empregada, residente em Proença-a-Nova, por sector de actividade 
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 
 

 
Através da fonte do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, que nos espelha a tipologia de actividades 
económicas com pessoas ao serviço no perímetro concelhio, podemos tirar algumas conclusões adicionais8: 
 
� O número total de pessoas ao serviço em Proença-a-Nova aumentou ligeiramente em valor absoluto entre 

1999 e 2001, todavia em pouco mais de 20 pessoas; 
 
� as actividades económicas que um maior número de pessoas tinham ao serviço, em 2001, eram Comércio, 

Hotelaria e Restauração, Construção e Industria Transformadora; não obstante, assistimos a alterações nos 
seus pesos relativos, com o sector da Construção a ganhar peso relativo face ao Comércio, Hotelaria e 
Restauração; 

 
� as Actividades Financeiras, Imobiliárias e Serviços prestados às empresas, tipicamente responsáveis pela 

absorção de quadros com qualificações tendencialmente mais elevadas, apresenta, em 2001, um peso não 
negligenciável na estrutura de emprego concelhia, tendo ao serviço 112 pessoas; 

 
� entre 1999 e 2001, o sector que mais peso ganhou na estrutura de pessoas ao serviço no Concelho foi a 

Construção, com um aumento de 6.4 pp em 2 anos; existem sectores com representação quase nula em 
termos de pessoas ao serviço. 

 

8 Todavia, o facto dos anos de regência serem bastante próximos devem ser tidos em conta no contexto de análise evolutivas, já que podem 
reflectir evoluções apenas conjunturais. 
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� O sector da Indústria Transformadora é o sector que apresenta um maior número de pessoas ao serviço em 
2001, e já o era anteriormente, apesar de ter visto o seu peso cair consideravelmente no espaço de apenas 
dois anos. 

 
� O reduzido peso de pessoas contabilizadas ao serviço no sector agrícola, contrastando com o peso declarado 

via Recenseamento ilustra o forte de peso de uma exploração agrícola virada para a subsistência própria, débil 
em criação de emprego e na utilização de recursos tecnológicos mais avançados. 

 
 

Quadro nº 09 – Pessoas ao serviço por subsecção da CAE – REV2 
 

% nº 
  1999 2001 1999 2001 

Total de Pessoas ao Serviço  100 100 1358 1380 
 Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca  2,2 1,7 30 23 
 Indústrias Extractivas  0,0 0,4 0 5 
 Indústrias Transformadoras  44,8 30,3 609 418 
 Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água  0,0 0,0 0 0 
 Construção  14,7 21,1 200 291 
 Comércio, Hotelaria e Restauração  18,4 19,9 250 274 
 Transportes, Armazenagem e Comunicações  4,7 7,2 64 100 
 Actividades Financeiras, Imobiliárias e Serv. Prestados às Empresas  7,1 8,1 96 112 
 Ad. Pública, Educação, Saúde e Outros  8,0 11,4 109 157 

Fonte: MSST, Quadros de Pessoal  
 
 
Se recuarmos a 1997, podemos constatar que o número de pessoas ao serviço na Indústria Transformadora tem 
oscilado, apesar de ser a actividade que mais pessoas continua a ter ao serviço em Proença-a-Nova. 
Dentro do sector deste sector, a repartição das pessoas ao serviço apresenta-se da seguinte forma:  
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Quadro nº 10 – Total de pessoas ao serviço – Indústria Transformadora 

% nº 

1997 2001 1997 2001 Total de Pessoas ao Serviço na Indústria Transformadora 

100 100 540 418 
Ind. Alimentares, Bebidas e Tabaco 8,5 13,9 46 58 
Indústria Têxtil  4,3 5,0 23 21 
Indústria do Couro e de Produtos do Couro  0,0 0,0 0 0 
Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras  67,4 29,7 364 124 
Indústria de Pasta, de Papel e Cartão e seus Artigos; Edição e Impressão  0,6 1,0 3 4 
Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Comb. Nuclear  0,0 0,0 0 0 
Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  0,6 1,0 3 4 
Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas  0,0 0,0 0 0 
Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos  8,0 12,2 43 51 
Indústrias Metalúrgicas de base e de Produtos Metálicos  8,9 32,5 48 136 
Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E.  0,9 0,0 5 0 
Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica  0,7 1,4 4 6 
Fabricação de Material de Transporte  0,2 1,2 1 5 

Indústrias Transformadoras, N.E.  0,0 2,2 0 9 
Fonte: MSST, Quadros de Pessoal  
 
 
É de realçar a diminuição do emprego gerado pelas Indústrias da Madeira e Cortiça (apesar de, como veremos, tal 
diminuição de emprego não ser acompanhada por uma diminuição de estabelecimentos neste sector) ao longo do 
período, a par de um expressivo aumento das pessoas ao serviço no sector das indústrias metalúrgicas de base e 
produtos metálicos. 

 
Ao nível do número de estabelecimentos das empresas em Proença-a-Nova, observamos, com alguma 
naturalidade, o predomínio dos estabelecimentos relacionados com o Comércio, Hotelaria e Restauração, seguidos 
do sector da Construção, que apresentaram um crescimento bastante assinalável ao longo do período em análise. 
De notar ainda que na maioria dos sectores houve um aumento do número de estabelecimentos, que parece ter 
levado à criação de alguns postos de trabalho, à excepção do sector já referido da indústria transformadora, onde a 
destruição de emprego parece ter tido lugar. 
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Quadro nº 11 – Estabelecimentos de empresas, por subsecção da CAE – REV2 
 

% nº 

  1999 2001 1999 2001 
Total de estabelecimentos de empresas 100 100 230 288 
Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca  7,0 4,9 16 14 
Indústrias Extractivas  0,0 0,3 0 1 
Indústrias Transformadoras  20,4 17,7 47 51 
Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água  0,0 0,0 0 0 
Construção  20,9 24,7 48 71 
Comércio. Hotelaria e Restauração  32,6 31,3 75 90 
Transportes, Armazenagem e Comunicações  4,8 6,9 11 20 
Actividades Financeiras, Imobiliárias e Serv. Prestados às Empresas  7,8 8,3 18 24 
Ad. Pública, Educação, Saúde e Outros  6,5 5,9 15 17 

Fonte: MTSS, Quadros de Pessoal 

 
Importa realçar ainda que dada a riqueza paisagística do Concelho, nomeadamente no que toca aos seus vales e 
cursos de água, as actividades de turismo e lazer têm tido algum desenvolvimento e poderão constituir também uma 
âncora de desenvolvimento para o território. 
  
Relativamente à dimensão das empresas do Concelho, em 2001, medida pelo seu número de trabalhadores, é 
muito significativo o peso da micro empresa (0-4 trabalhadores) na estrutura empresarial de Proença-a-Nova, 
representando mais de 70% do total de empresas do Concelho; se considerarmos o universo da empresa com 
menos de 50 trabalhadores, o peso deste grupo no total de empresas ascende a 98.9%, sendo que apenas 3 
empresas no Concelho tinham entre 50 e 99 trabalhadores e essa era a dimensão máxima observada no Concelho. 
 
No que toca à distribuição da actividade económica pelo Concelho, importa destacar, para além das actividades 
administrativas e públicas localizadas na freguesia sede de Concelho, a existência de uma zona industrial na 
freguesia de Proença-a-Nova, bem como uma outra área industrial em fase de infra estruturação, esta na freguesia 
de Sobreira Formosa. 
Segundo informação da Câmara Municipal (ver anexo), na zona industrial da freguesia de Proença-a-Nova 
encontravam-se empregados (inícios de 2005) 330 trabalhadores, distribuídos por diversas actividades, das quais 
as mais relevantes em termos de número de empresas e empregados eram Serralharia, Caixilharia, Tornearia, 
Mármores, actividades ligadas aos transportes e oficinas. 
A nova área industrial prevista para Sobreira Formosa (segunda freguesia mais populosa do Concelho) prevê a 
existência de 16 novos lotes e a criação de 50 novos postos de trabalho, sendo que os requerimentos de lotes 
parecem já exceder as disponibilidades. 
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Qualificação dos Trabalhadores  

Ao nível da qualificação dos trabalhadores no Concelho, medidos através dos valores do MSST para os 
Trabalhadores por Conta de Outrem – TPCO (Quadros de Pessoal, 1999), constatamos um predomínio no 
Concelho do grupo de profissionais qualificados (45.2%); todavia, se considerarmos o conjunto de profissionais 
semi-qualificados e não qualificados, verificamos que este grupo constitui uma importante fatia no total de TPCO 
(32.7%), o que deverá levar a reflectir sobre a estrutura de qualificações da mão-de-obra disponível no Concelho. 
Pode-se também constatar que o total de quadros médios e superiores no Concelho perfaz somente 5%, sendo que 
uma grande maioria destes são professores. 
 
Uma breve e sintética análise sobre o nível de habilitações destes mesmos trabalhadores mostra-nos ainda que 
quase 50% desta mão-de-obra não possui mais do que o primeiro ciclo do ensino básico, sendo que apenas 15% 
possuía o nível de ensino secundário ou superior. 
Neste contexto, encontramos indicação da existência predominante de trabalhadores de “banda estreita”, isto é, 
muito especializados numa tarefa específica e com alguns anos de experiência, mas com muito pouca formação 
escolar e habilitações, o que num contexto de eventual alteração de padrões económicos poderá lançar estes 
trabalhadores numa situação de desemprego estrutural.  
 
De facto, e analisando também a distribuição da população residente no Concelho segundo o seu nível de instrução, 
em 2001, verificamos que em algumas das freguesias do Concelho, a percentagem de população que apenas 
atingiu o 1º ciclo do ensino básico ou que não possui sequer nenhum nível de ensino é superior a 70% nas 
freguesias de Montes da Senhora e São Pedro do Esteval, atingindo o valor crítico de 84% em Alvito da Beira, 
revelando uma realidade de muito baixas qualificações por parte dos seus residentes; na freguesia sede de 
Concelho este valor é de 54%, ainda assim preocupante. É também na freguesia de Proença-a-Nova que o stock de 
qualificações superiores é maior, apesar de se cifrar apenas em 9% do total de residentes. 
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Cartograma nº 08 – População Residente segundo o Grau de Instrução, 2001 

 
 
 
2.2. Política de Ordenamento do Concelho 

2.2.1. Hierarquização dos Aglomerados e Acessibilidades 
 
O reordenamento da rede educativa passa também pela reflexão em torno de indicadores de ocupação e 
organização do território. As ofertas de emprego, os custos da habitação, as acessibilidades, entre outros factores, 
originam dinâmicas e fluxos populacionais para os aglomerados mais atractivos.  
 
O conteúdo deste capítulo é ventilado pelo Plano Director Municipal actualmente em vigor, que data de Fevereiro de 
1993. Apesar desta informação não estar actualizada é a informação de que dispomos para trabalhar este capítulo.  
 
Face a inexistência de informação actualizada, este capítulo carece de validação por parte da autarquia.  
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Características urbanísticas dos aglomerados (organizada por freguesia) 
 
Proença-a-Nova (Sede de concelho) 
 
Este aglomerado é formado por várias zonas que apresentam estruturas urbanas diferenciadas:  
 
- zona urbana consolidada, coincidente com o núcleo primitivo, e que apresenta uma morfologia tradicional. Nos 
últimos anos tem-se notado uma melhoria dos espaços exteriores e do estado de conservação do edificado. A 
grande parte das unidades de comércio e serviços centram-se nesta zona.  
 
- Zona situada a sul do núcleo urbano consolidado, que é caracterizada por uma ocupação mais dispersa 
implantada ao longo das vias existentes. É aqui que se centram muito dos equipamentos colectivos (Lar de 3ª idade, 
campo de futebol, parque Infantil) e religioso (cemitério, capela mortuária,..);  
 
- uma grande área contida entre o núcleo urbano consolidado e a variante/circular a norte do aglomerado, 
caracterizada por moradias isoladas ou geminadas, que não se enquadram na arquitectura tradicional. Esta área 
apresenta alguns equipamentos colectivos, (a EB 2,3/ S, EB1/JI, o Cine-Auditório, Biblioteca Municipal, Pavilhão 
Gimno-Desportivo, Centro de Saúde);  
 
- uma zona a nascente do núcleo primitivo e ainda dentro do perímetro urbano, com uma ocupação dispersa, 
encontrando-se nesta área os Bombeiros Voluntários de Proença, o terminal rodoviário etc.  
 
Alvito da Beira 
Aglomerado profundamente rural, em que o núcleo primitivo que coincide sensivelmente com o aglomerado actual. 
Apresenta uma ocupação muito densa onde os edifícios se interpenetram uns nos outros. Verifica-se a substituição 
das construções antigas por novas construções; essas novas habitações encontravam-se desabitadas. Fora do 
núcleo não se observava dinâmica de construção propriamente dita.  
 
Montes da Senhora 
Este aglomerado, de características rurais, é o resultado da aglutinação de vários núcleos urbanos, sendo o mais 
importante o aglomerado do Monte de Baixo, onde se encontra a igreja. O povoamento caracteriza-se pela 
dispersão do casario, embora se distingam alguns núcleos com uma estrutura mais coesa. O seu crescimento é 
pouco significativo.  
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Peral 
Aglomerado marcadamente rural, de pequena dimensão, situado na faixa oriental do concelho, o qual se 
desenvolveu por acompanhamento dos caminhos rurais existentes na altura. Os edifícios apresentam uma matriz 
tradicional., não se verificando uma dinâmica de crescimento em termos de novas construções.  
 
Sobreira Formosa 
Aglomerado com características mais urbanas relativamente às outras freguesias, encontrando-se mais bem servida 
de equipamentos colectivos e um sector comercial mais desenvolvido. Os edifícios maioritariamente de tipologia 
tradicional, têm sofrido alguma descaracterização.  
 
O núcleo urbano estende-se ao longo da E.R. 233 para nascente onde se localiza o comércio e para poente onde se 
encontra alguns equipamentos colectivos (o Instituto São Tiago, Zona Industrial de Sobreira, etc.).  
 
O aglomerado estende-se ainda para Sul da estrada a subir pela encosta. O crescimento urbano caracteriza-se pela 
moradia unifamiliar Isolada – embora não se possa falar em dinâmica de crescimento propriamente dita.  
 
S. Pedro do Esteval 
Este aglomerado é marcadamente rural, situando-se na zona Sul do Concelho, integra o prolongamento da 
chamada 'superfície do Alto Alentejo'. Limitada a sudeste pelo rio Ocreza e a Sudoeste pela Ribeira da Pracana. O 
povoamento é disperso e os edifícios têm uma matriz tradicional. É nesta freguesia que se encontra o único imóvel 
classificado – Ponte Romana – que marcou durante anos a ligação entre o Concelho de Proença e o de Mação. 
 
 
2.2.2. Acessibilidades  
A abordagem sucinta é igualmente ventilada pelo PDM de Proença, já referenciado no ponto anterior.  
As principais ligações rodoviárias entre o concelho e o exterior são asseguradas pelas E.R. 233, E.N. 241, E.N. 241-
1, E.R. 351 e pelo IC 8, tendo esta última melhorado sensivelmente a acessibilidade para o exterior do concelho.  
 
A E.N. 241 atravessa completamente o território do concelho na direcção Noroeste-Sueste. Esta e, de forma mais 
acentuada o IC 8, que estabelece ligação à A23, itinerário que dista cerca de 20km da sede concelho, asseguram as 
ligações mais importantes do concelho – ligações de nível nacional, internacional, regional e local.  
´ 
Existem ainda estradas municipais que asseguram ligações de nível local, mas também de nível regional, que têm 
como principais funções o acesso às sedes de freguesia, não servidas por estradas nacionais – apenas a sede de 
concelho e a Sobreira Formosa (situada a 10 Km de Proença) são servidas por estradas classificadas no Plano 
Rodoviário Nacional.  
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As localidades que apresentam melhor acessibilidade são as freguesias de Proença-a-Nova e Sobreira 
Formosa, segundo aglomerado mais importante do concelho.  
 
Com uma acessibilidade média, identificam-se as freguesias de Peral, Montes da Senhora e S. Pedro do 
Esteval. 
 
Alvito da Beira (20 km da sede de concelho) é a que apresenta acessibilidade mais difícil, uma vez que aquela 
zona apresenta uma orografia bastantes acentuada.  
 
A acessibilidade em termos de traçado e pavimentação entre as sedes de freguesia é, regular, atendendo aos 
condicionalismos topográficos existentes 
 
O IC 8 veio aumentar significativamente a acessibilidade nacional e regional do concelho, nomeadamente a ligação 
com Coimbra e o Norte do País, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, etc., mas também as ligações a Espanha (Vilar 
Formoso, …). O lanço Sertã – Proença-a-Nova que dispõe de cinco nós de ligação dentro do concelho, serve 
directamente o acesso à Sede do Concelho.  
 
Deste modo, as mais recentes infra-estruturas vieram sobretudo beneficiar a acessibilidade da Sede de Concelho.  
 
O sector do transporte público é também relevante para a descrição da acessibilidade o concelho. A acessibilidade 
através do transporte público resulta das características da sua rede viária.  
 
As deslocações desenvolvem-se sobretudo de e para a sede concelho, estruturado pela procura de âmbito escolar e 
acesso aos serviços públicos.  
 
Existem as ligações, através de transporte público, à Sertã e a Castelo Branco, que permitem depois acessos a 
Lisboa, Coimbra e Porto.  
 
O concelho não é servido directamente por transporte ferroviário e aéreo.  
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3. CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO  
 

3.1 Caracterização e Evolução do Sistema Educativo – Análise de Enquadramento 
 
O sentimento generalizado, e estatisticamente comprovado, é de que, ao longo da última década, o acesso da 
população portuguesa ao sistema educativo, nomeadamente da população em idade escolar ou ainda jovem, tem 
sofrido aumentos significativos.  
 
Uma análise mais detalhada, e dado que se entende que a evolução sentida neste sector não deverá ser dissociada 
das diferentes realidades territoriais e locais, reflecte que, para além de melhorias absolutas nos indicadores de 
escolarização, no país como um todo, também os valores das disparidades inter-região (NUTII) têm vindo a sofrer 
um decréscimo. 
 
Estas são de facto algumas das conclusões de um estudo realizado para a Região Norte, que comparativamente 
foca o restante território de Portugal Continental, no qual são analisadas as disparidades territoriais relativamente ao 
impacto do Sistema Educativo nas taxas de escolarização da população residente, em determinados grupos 
etários9. 
 
Pretende-se assim, utilizando uma metodologia semelhante, e enquanto exercício de enquadramento do sistema 
educativo em causa, com foco no Concelho de Proença-a-Nova, proceder a uma focagem por áreas territoriais 
relevantes para o nosso estudo, servindo-nos para tal dos seguintes indicadores de escolarização, calculados a 
partir dos valores dos dois últimos recenseamentos gerais da população: 
 

� Taxas de pré escolarização; 

� Taxas específicas de escolarização nos grupos etários entre os 10 e os 23 anos;
� Taxas líquidas de escolarização nos grupos etários entre os 10 e 23 anos; 
� Taxas de conclusão do 6º ano de escolaridade nos grupos etários de 15-19, 20-24, 25-29; 
� Taxas de conclusão do 9º ano, do 12º ano e do ensino superior no grupo etário de 25-29 anos. 
 

9 Ver Azevedo, J.M. (2003), Disparidades territoriais em educação na Região do Norte, Indicadores de escolarização construídos com informação 
dos Censos de 2001CCDRN  
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A análise debruçar-se-á nas seguintes unidades territoriais: 

-Continente/Portugal Continental 

-NUT III Pinhal Interior Sul

-Concelho de Proença-a-Nova 
 
 
Sempre que possível, apresentar-se-á uma análise referenciada aos dois momentos Censitários de 1991 e 2001, no 
sentido de se espelhar, para além das disparidades inter territórios, o seu sentido de evolução temporal. 
 
O seguinte quadro sintetiza a informação respeitante aos valores para os indicadores de escolarização em causa, 
para as três unidades geográficas consideradas nesta análise. 
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Quadro nº 12: Caracterização e Evolução do Sistema Educativo Local — Análise de Enquadramento 
Taxa de pré-escolarização 

(%) Taxa específica de escolarização da população residente por grupos etários (%) 
   

   

1991 2001 V.A. 
(pp) 1991 2001 V.A. 

(pp) 1991 2001 V.A. 
(pp) 1991 2001 V.A. (pp) 

   
   Unidade Geográfica  

1991 2001 V.A. (pp) 
10-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-23 anos 

   
   

Continente 46,0 58,4 12,5 96,1 99,3 3,2 88,2 97,5 9,3 62,5 81,0 18,5 31,2 44,3 13,1       

Pinhal Interior Sul 41,0 70,5 29,4 96,8 99,5 2,7 89,6 98,5 9,0 62,3 88,6 26,4 23,8 45,1 21,3       

Proença-a-Nova 31,4 70,9 39,5 96,5 99,4 2,9 94,0 98,2 4,2 70,6 91,2 20,6 29,3 55,1 25,8       
                      

Taxa liquida de escolarização da população residente por grupos etários (%)  
Taxa de Conclusão do 6º ano 
de escolaridade nos grupos 

etários de 15-19, 20-24 e 25-29 
anos 

Taxa de Conclusão do 9º/12º ano de 
escolaridade e Ensino Superior no grupo 

25-29 
   

1991 2001 V.A. (pp) 1991 2001 V.A. 
(pp) 1991 2001 V.A. 

(pp) 1991 2001 V.A. 
(pp) 2001 2001    

Unidade Geográfica  

2º CEB 10-11 anos 3º CEB 12-14 anos SEC 15-17 anos SUP 18-23 anos 15-19 20-24 25-29 9º ano 12º ano E.Superior    

Continente 58,2 65,8 7,6 50,4 62,6 12,2 27,4 53,0 25,6 11,2 25,6 14,4 91,5 90,6 84,7 62,2 42,7 17,9    

Pinhal Interior Sul 54,1 67,0 12,9 46,4 64,8 18,4 23,6 55,0 31,4 6,4 22,0 15,6 93,6 90,8 80,1 52,4 35,1 10,9    

Proença-a-Nova 57,1 72,6 15,5 56,3 68,3 12,0 28,2 60,8 32,6 9,4 32,3 22,9 95,2 93,7 82,8 54,9 36,4 12,4    

                      

Notas: V.A. (pp) = Variação Absoluta (pontos percentuais) 1991-2001                 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001, resultados definitivos                  
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Taxas de pré-escolarização 
 
Por taxa de pré escolarização podemos entender a relação, expressa em percentagem, entre o número de crianças 
residentes em dado espaço, que frequenta a educação pré-escolar, e o número total de indivíduos do grupo etário 
dos 3-5 anos de idade que reside nesse mesmo espaço. 
De notar que este resultado não se apresenta completamente rigoroso dada a não coincidência entre a idade de 
referência no inicio do ano lectivo e a idade no momento Censitário; não obstante, permite efectuar comparações 
entre os dois recenseamentos em causa e entre as diferentes unidades territoriais adoptadas.  
 
A nível global, quer no Continente, quer no Pinhal Interior Sul, as melhorias verificadas são muito relevantes, apesar 
do forte empenho político e do nível de investimentos projectados (principalmente na segunda metade dos anos 90) 
terem feito esperar acréscimos quiçá ainda mais significativos neste indicador. 
 

 
Gráfico nº 10 : Taxas de pré escolarização (%) – Continente, Pinhal Interior Sul e Proença-a-Nova 
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Não obstante, ao logo da década de 90, a evolução deste indicador para a média da NUT III Pinhal Interior Sul é 
muitíssimo assinalável, sofrendo uma variação positiva de quase 30 pontos percentuais (p.p), o que faz com que a 
taxa de pré escolarização nesta unidade geográfica, que em 1991 era inferior à média do Continente, se cifre em 
2001 num valor bastante positivo no contexto português. Houve neste caso um acentuar das disparidades para este 
nível de ensino, todavia bastante favorável ao Pinhal Interior Sul, dado que o ritmo médio de melhoria de acesso a 
este nível de ensino foi bastante superior na NUTIII em análise (ver quadro).  
 
No caso do Concelho de Proença-a-Nova, esta evolução é ainda mais poderosa. Em 1991, em cada 100 crianças 
residentes entre os 3 e os 5 anos, pouco mais de 30 frequentavam o ensino pré-escolar; em 2001, cerca de 70 em 
100 tinham já acesso a este nível de ensino. Está em causa uma variação absoluta de quase 40 p.p. e um ritmo de 
melhorias que levou a que o Concelho de Proença-a-Nova se posicionasse de forma muito positiva no contexto do 
acesso à educação pré escolar por parte das crianças que aí residem, face a Portugal Continental.  
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Não obstante os valores deste indicador e a realidade que aparenta transmitir, importa salientar que por traz dos 
valores da taxa de pré-escolarização se podem encontrar situações distintas no que se refere à oferta e procura 
educativa por parte das famílias; está em jogo não só a dimensão de oferta disponível deste tipo de ensino, mas 
também a acessibilidade a este por parte das famílias, onde vertentes como os horários, os acessos e os 
transportes providenciados podem fazer a diferença, e contribuir para melhorias ainda mais acentuadas.  

 
Taxas específicas de escolarização nos grupos etários entre os 10 e os 23 anos 
 
As taxas específicas de escolarização expressam a relação, em %, entre o número de indivíduos de um 
determinado grupo etário que frequenta qualquer nível de escolaridade e o número total de indivíduos residentes 
desse grupo etário; medem, no fundo, a permanência/abandono da escola independentemente do nível frequentado 
no momento censitário. 
 

Taxa de específica de escolarização do grupo etário 10-11 anos 

Na década de 90 garantiu-se a quase universalidade da formação escolar para este grupo etário; de facto, o valor 
deste indicador em 2001, e para todas as Unidades Geográficas em causa, é superior a 99%, sendo que em 1991, 
apesar de algumas diferenças regionais, era também já bastante significativo.  
 

Gráfico nº 11 : Taxa de específica de escolarização do grupo etário 10-11 anos (%)– Continente, Pinhal Interior Sul e 
Proença-a-Nova 
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Em 2001, para além de uma praticamente total redução das disparidades ainda ligeiramente existentes inter 
territórios, verifica-se a quase universalidade do acesso deste grupo etário ao sistema de ensino para as unidades 
geográficas em análise. 
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Taxas específicas de escolarização nos grupos etários entre os 12 e os 14 anos 
 
Verificou-se na última década uma aproximação à frequência universal também deste grupo etário ao sistema de 
ensino. 
A NUTIII Pinhal Interior Sul, à semelhança do que já acontecia em 1991, apresenta também em 2001 resultados 
neste indicador bastante semelhantes à média continental, apesar de ligeiramente superiores em ambos os 
momentos censitários, levando-nos a concluir que os ritmos de melhoria no acesso deste grupo etário ao sistema de 
ensino foram semelhantes (e positivos). 

 
Gráfico nº 12 : Taxa de específica de escolarização do grupo etário 12-14 anos (%) – Continente, Pinhal 
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O Concelho de Proença-a-Nova apresenta, em 2001, para este indicador, uma posição relativamente superior à 
média continental, apesar de um pouco inferior à média para a NUT III em que se encontra inserido; a evolução aqui 
verificada não terá sido tão acentuada, o que se deve relativizar dado o valor já bastante considerável que este 
indicador apresentava em 1991. 
Em 2001, 98.2% das crianças residentes em Proença-a-Nova, entre os 12 e os 14 anos, frequentavam um qualquer 
nível do sistema de ensino.   
 
Taxas específicas de escolarização nos grupos etários entre os 15 e os 17 anos 
 
Este indicador deverá ser alvo de redobradas atenções, dado que se espera que a primeira década deste século 
faça aproximar este grupo etário da frequência escolar universal. A década de 90, com o alargamento da 
escolaridade obrigatória para o 9º ano e com alterações no que concerne às regras de entrada dos jovens no 
mercado de trabalho, fazia esperar que a frequência do ensino por parte deste grupo etário tendesse para a 
massificação. 
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Gráfico nº 13 – Taxa de específica de escolarização do grupo etário 15-17 anos (%) – Continente, Pinhal Interior Sul e 

Proença-a-Nova 

62,5 62,3
70,6

81,0
88,6 91,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Continente Pinhal Interior Sul Proença a Nova

1991 2001
 

 
 
Face a 1991, constatam-se assinaláveis melhorias as nível do acesso deste grupo etário ao sistema de ensino, para 
todas a unidades geográficas na casa dos 20 p.p. 
O Pinhal Interior Sul revela ao longo da década um ritmo de melhoria superior, apresentando-se em 2001 com um 
valor de 88.6 % no indicador, já 7.6 p.p. superior aos valores médios do Continente (de notar que em 1991 a sua 
posição era, ainda que ligeiramente, inferior). 
 
À data do Recenseamento Geral da População de 1991, cerca de 30 em 100 jovens residentes (entre os 15 e os 17 
anos) em Proença-a-Nova já não frequentavam qualquer nível de ensino. Em 2001, este valor reduz-se para menos 
de 10 em 100 jovens, sendo relativamente mais favorável do que os valores apresentados pelas outras unidades 
geográficas de referência (já em 1991 o era).  
 
Taxas específicas de escolarização nos grupos etários entre os 18 e os 23 anos  
 
A última década viu aumentar significativamente a frequência do ensino superior na sociedade portuguesa, o que 
levava a crer que se verificaria uma aumento da taxa específica de escolarização neste grupo etário, onde o peso 
dos jovens que frequentam o ensino superior é elevado, mas onde se verifica também uma percentagem 
significativa de jovens que frequentam ainda o secundário. 
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Gráfico nº 14 : Taxa de específica de escolarização do grupo etário 18-23 anos (%) – Continente, Pinhal Interior Sul e 
Proença-a-Nova 
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Contudo, neste grupo etário é já visível um significativo abandono do sistema de ensino, o que é notório em todas 
as unidades geográficas em causa. 
No que toca aos residentes neste grupo etário que permaneciam integrados no sistema de ensino, em 1991, quer 
para Proença-a-Nova quer para a média para a sua NUT III, os valores eram inferiores à média continental. 
Não obstante, a década de 90 assiste a alterações bastante positivas no que toca os valores para este indicador no 
Concelho, bem como para a média do Pinhal Interior Sul, ultrapassando já os valores médios Continentais. 
Constata-se que para Proença-a-Nova, em 2001, já mais de metade dos residentes do grupo etário compreendido 
entre os 18 e os 23 anos, se encontrava a frequentar o sistema de ensino (apesar de tal não corresponder 
necessariamente à frequência de um nível de ensino que se transmita em qualificações superiores).  
 
Taxas líquidas de escolarização nos grupos etários entre os 10 e os 23 anos 
 
A taxa líquida de escolarização expressa a relação, em %, entre o número de indivíduos de um determinado grupo 
etário que frequenta o nível de escolaridade correspondente e o número total de indivíduos residentes desse grupo 
etário (este resultado não se apresenta também completamente rigoroso dada a não coincidência entre a idade de 
referência entre o inicio do ano lectivo e a idade no momento Censitário). 
 
Para o sistema de ensino português, temos as seguintes relações entre grupos etários e níveis de ensino: 
 
� 10-11 anos – 2º ciclo do ensino básico 

� 12-14 anos – 3º ciclo do ensino básico 

� 15-17 anos – ensino secundário 

� 18-23 anos – ensino superior (bacharelato e licenciatura) 
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Estes indicadores diferem das taxas específicas de escolarização, na medida em que lhes acrescentam os efeitos 
de progressão/retardamento. Deste modo, e apesar de cada uma das taxas englobar mais do que um ano de 
escolaridade, proporcionando um certo efeito de almofada a este indicador (poderão existir alunos contabilizados 
nestas taxas já com retenções dentro do mesmo nível de ensino), estas apresentam valores necessariamente mais 
baixos do que as taxas específicas. 

 
Taxa líquida de escolarização no 2º ciclo do ensino básico 
 
À data do último recenseamento geral da população são observáveis razoáveis melhorias face à situação em 1991 
para todas as unidades geográficas em análise. O Continente melhora como um todo, com uma variação positiva de 
7.6 p.p neste indicador, ao passo que a NUT III Pinhal Interior Sul vê a sua situação melhorar em quase 13 p.p.. 
Estas variações fazem com que durante a década de 90 as disparidades entre as duas unidades se tenham 
reduzido, todavia com um ultrapassar da NUTIII face à média continental. Assim, em 2001, é observável que no 
Pinhal Interior Sul, 67 em 100 jovens de 10 e 11 anos frequentavam o 2º ciclo do Ensino Básico. 
Continua-se a estar face a um valor insatisfatório, dado que estes números denotam já sinais de situações de atraso 
e abandono do sistema de ensino em grupos etários bastante jovens.  

 
Gráfico nº 15 : Taxa líquida de escolarização no 2º ciclo do ensino básico (%) – Continente, Pinhal Interior Sul 
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Gráfico nº 16: Taxa líquida de escolarização no 3º ciclo do ensino básico (%) – Continente, Pinhal Interior Sul e Proença-

a-Nova 

50,4 46,4
56,3

62,6 64,8 68,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Continente Pinhal Interior Sul Proença a Nova

1991 2001
 

Verifica-se que no caso particular de Proença-a-Nova, os resultados são mais uma vez superiores às médias para o 
continente e para a NUTIII Pinhal Interior Sul e não distam significativamente dos valores do indicador anterior, 
revelando que o abandono e atraso no percurso escolar não se acentua significativamente no transitar para este 
nível de ensino, correspondente à escolaridade obrigatória. 
 
 
Taxa líquida de escolarização no ensino secundário 
 
Dentro da categoria das taxas líquidas de escolarização, esta é a que apresenta os maiores aumentos absolutos ao 
longo da década, em valores sempre superiores a 25 p.p. para as unidades geográficas em estudo. 
Constata-se mais uma vez uma alteração de posições relativas entre Continente e Pinhal Interior Sul em favor da 
última, acompanhada de uma redução (e inversão do sentido) de disparidades. 
 
Gráfico nº 17: Taxa líquida de escolarização no ensino secundário (%) – Continente, Pinhal Interior Sul e Proença-a-Nova 
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O Município de Proença-a-Nova acentua ao longo da década as distâncias que o separam das médias das 
restantes áreas de enquadramento, verificando melhorias ao longo deste período na casa dos 33 p.p. Em 2001, 
neste concelho, cerca de 60% dos jovens no grupo etário em causa frequentavam o ensino secundário. 
 
 
Taxa líquida de escolarização no ensino superior 
 
A par do indicador anterior, também neste se verificam altas taxas de evolução ao longo da década, explicadas 
também pelo nível bastante baixo que este rácio apresentava ao início da última década. As posições relativas entre 
as unidades territoriais Continente e Pinhal Interior Sul não se alteraram, mas registou-se um ligeiro reduzir das 
disparidades entre estas duas unidades.   

 
Gráfico nº 18: Taxa líquida de escolarização no ensino superior (%) – Continente, Pinhal Interior Sul e Proença-a-Nova 
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Interessa frisar as significativas melhorias no que toca à frequência de níveis de ensino superiores por parte dos 
residentes de Proença-a-Nova; com um aumento verificado ao longo da década de quase 23 p.p., este Concelho 
ultrapassa a média do continente para este indicador (apesar desta média apresentar desvios consideráveis). Era 
observável que em 2001, 32.3% dos residentes com idades entre os 18 e os 23 anos de escolaridade frequentavam 
o ensino superior. 
 
Taxa de conclusão do 6º ano de escolaridade nos grupos etários de 15-19, 20-24, 25-29 anos 
 
Pretende-se com este indicador medir a evolução do cumprimento da escolaridade de 6 anos nos grupos etários 
mais jovens, para quem essa escolaridade já foi obrigatória. A análise continua a ser feita com base nos resultados 
do recenseamento geral da população de 2001. 
 
Tal como seria de esperar, quanto mais jovem o grupo etário, mais elevado o valor do indicador; verifica-se também 
que os dois grupos etários mais jovens considerados apresentam melhores resultados ao nível de menores 
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disparidades, situando-se Proença-a-Nova em situação relativamente mais favorável face às duas unidades 
geográficas de enquadramento. 
 
Contudo, quando analisamos o grupo etário compreendido entre os 25 e 29 anos, que se considera um importante 
segmento da população em idade activa, e em fase relativamente inicial do seu período de vida como trabalhador, 
verificamos que os valores dos residente que possuem o segundo ciclo do ensino básico se reduz com algum 
significado, na vizinhança dos 10 p.p.. 

 
 

Gráfico nº 19: Taxa de conclusão do 6º ano de escolaridade nos grupos etários de 15-19, 20-24, 25-29 anos (%) – 
Continente, Pinhal Interior Sul e Proença-a-Nova 
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Apenas no grupo etário 25-29 anos Proença-a-Nova apresenta resultados ligeiramente inferiores à média para o 
Continente. 
 
Taxas de conclusão do 9º ano, do 12º ano e do ensino superior no grupo etário de 25-29 anos 
 
Visa-se a apresentação dos níveis de conclusão dos ensinos básico, secundário e superior atingidos por esta 
camada da população (25-29 anos). A escolha deste grupo deveu-se ao facto de todo ele ter já idade para ter 
completado o ensino superior; procura-se igualmente reduzir alguma distorção da saída de população do grupo 18-
23, com a sua deslocação para centros urbanos de maior oferta deste nível de ensino. 
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Gráfico nº 20: Taxas de conclusão do 9º ano, do 12º ano e do ensino superior no grupo etário de 25-29 anos (%) – 

Continente, Pinhal Interior Sul e Proença-a-Nova 
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Neste específico grupo etário verifica-se que a unidade geográfica Pinhal Interior Sul se afasta já um pouco 
significativamente dos valores para o Continente. 
 
O Concelho de Proença-a-Nova encontra-se, para todos os níveis de Ensino e face ao Continente, ligeiramente 
abaixo da média no que toca às taxas de conclusão (apesar de ligeiramente acima da NUT III); este fenómeno pode 
acarretar consequências ao nível das qualificações da actual mão-de-obra concelhia, nomeadamente neste grupo 
etário, que constitui uma parcela importante da população activa residente. 
 
Abandono, Saída Antecipada e Saída Precoce 
 
Ainda com base em informação estatística Censitária, datada de 2001, e para as Unidades Geográficas em estudo, 
interessa analisar sucintamente os indicadores de Abandono no Ensino Básico, Saída Antecipada e Saída Precoce, 
indicadores estes cujos preocupantes valores no contexto global do nosso país (face, nomeadamente, à União 
Europeia) levaram à formatação recente do Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar (PNPAE), 
proposto conjuntamente pelos Ministérios da Educação e da Segurança Social e do Trabalho (Março de 2004), 
visando combater este pernicioso fenómeno, com perigosas consequências a prazo para a sociedade e economia 
portuguesas. A prevenção deste fenómeno está igualmente contemplada no programa do XVII Governo 
Constitucional, recentemente empossado. 
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Quadro nº 13 : Abandono, Saída Antecipada e Precoce do Sistema Educativo, 2001 

Abandono Ens. Básico Saída Antecipada  
Saída Precoce Ens. 

Secundário Unidade Territorial 

% 

Continente 2.7 24.0 44.0 

Pinhal Interior Sul 1.4 21.1 44.1 

Proença-a-Nova 0.9 15.4 36.1 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População, 2001  

 
Interessa precisar os conceitos retratados pelos indicadores: 
 

� Abandono do Ensino Básico (%): Total de indivíduos, no momento censitário, com 10-15 anos, que não 
têm o 3º ciclo completo e que não se encontram a frequentar a escola, em relação ao total de indivíduos 
com 10-15 anos no mesmo momento censitário; 

� Saída Antecipada (%): Total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24 anos, que não têm o 3º 
ciclo completo e que não se encontram a frequentar a escola, em relação ao total de indivíduos com 18-24 
anos no mesmo momento censitário; 

� Saída Precoce (%): Total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24 anos, que não têm o ensino 
secundário completo e que não se encontram a frequentar a escola, em relação ao total de indivíduos com 
18-24 anos no mesmo momento censitário. 

 
Não obstante a diminuição nos últimos dez anos dos indicadores de “Abandono” e de “Saída Antecipada” (18-24 
anos) do Ensino Básico, este último indicador continua a ser bastante elevado em Portugal – quase um quarto dos 
jovens abandonam a escola sem concluir o ensino Básico.  
No caso do Pinhal Interior Sul, apesar de ainda preocupante, o indicador Saída Antecipada apresenta em 2001 
valores inferiores à média continental, sendo que no Concelho de Proença-a-Nova, pouco mais de 15% dos jovens 
(18-23 anos) abandonavam a escola sem concluir o ensino básico. 
 
No que concerne ao Abandono Escolar, consubstanciado na saída da escola antes de concluído o Ensino Básico, 
verifica-se empiricamente que este fenómeno se encontra muito mais correlacionado com a idades do indivíduos do 
que com o ano de escolaridade frequentado, sendo muito frequentemente precedido de casos de repetido 
insucesso. Constata-se também que o Abandono Escolar é praticamente insignificante ao nível do 1º ciclo, vindo 
tendencialmente a aumentar com o nível de ensino frequentado (2º e 3º ciclos do ensino básico). 
 
Mais uma vez, o valor em 2001 deste indicador, para o nosso território de estudo, revela uma posição mais 
favorável face ao nível da frequência das populações (entre 10 e 15 anos) do nível de ensino considerado. O Pinhal 



63

Interior Sul volta a apresentar um valor inferior à média para o Continente (1.4%), sendo que a diferença face ao 
Continente é ainda maior, pela positiva, no Concelho de Proença-a-Nova (0.9%). 
Interessa salientar que em 2001, o Pinhal Interior Sul era a NUTIII de todo Continente que valor mais reduzidos 
apresentava para este indicador, sendo o Concelho de Proença-a-Nova, o 7º de todos os Concelhos do Continente 
com menores índices de Abandono do Ensino Básico. 
 
Para os dois indicadores relativos à Saída do sistema de ensino, considerando a conclusão do 9º e do 12º ano de 
escolaridade, respectivamente, constatamos diferenças na posição relativa do território do Pinhal Interior Sul como 
um todo. Se no que toca à conclusão do 9º ano este território se coloca de forma relativamente favorável face ao 
Continente (apesar do valor de 21% de saída se obviamente ainda factor de preocupação), já no que toca à 
conclusão do ensino secundário a situação não é tão favorável face à média do Continente, encontrando-se muito 
próxima desta, com um valor muito ligeiramente mais desfavorável.  
De salientar que já o Concelho de Proença-a-Nova apresenta valores de saída do sistema de ensino 
significativamente inferiores à média nacional, como se pode constatar da análise do quadro supra. 
 
 
Retenção no Ensino Básico e Aproveitamento no Ensino Secundário 
 
Interessará ainda efectuar uma pequena ressalva, a título complementar, face à informação Censitária (critério de 
residência e relação com a população no grupo etário, INE) atrás analisada, no que respeita aos fenómenos de 
Retenção e de Aproveitamento no sistema educativo, conscientes de que estes dois fenómenos são em larga 
medida precursores do abandono escolar e das saídas precoces do sistema de ensino. Convém frisar que estes 
dados, ao contrário do Censo, têm como critério a localização geográfica do estabelecimento de ensino, e universo 
dos educandos que encontram matriculados (fonte - Ministério da Educação). Não obstante, dever-se-á ter em 
atenção que os indicadores em causa apenas espelham o fenómeno de um ano lectivo, não sendo suficientes para 
extrapolar uma tendência. 
 

Quadro nº 14  : Retenção no Ensino Básico e Aproveitamento no Ensino Secundário, ano lectivo 1999/2000 

Retenção no Ensino 
Básico (1º,2º e 3º ciclo) 

Aproveitamento no 
Ensino Secundário Unidade Territorial 

% 
Continente  13 63 
Pinhal Interior Sul 10.2 64 
Proença-a-Nova 9.3 68.4 
Fonte: DSEPE / DAPP   
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Importa clarificar a definição dos indicadores; assim sendo: 
 

� Retenção no Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos): percentagem dos efectivos escolares que permanecem, 
por razões de insucesso ou tentativa voluntária de melhoria de classificações, no ensino básico (1º, 2º ou 
3º ciclo) em relação à totalidade de alunos que iniciaram este mesmo nível de ensino; 

 
� Aproveitamento no Ensino Secundário: percentagem de alunos que no 10º e 11º anos obtêm classificação 

igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas correspondentes ao curso frequentado, ou em todas 
menos duas, e os que concluem o 12º ano.  

 
Ao nível do indicador de Retenção no Ensino Básico, podemos constatar as posições relativamente favoráveis do 
Pinhal Interior Sul e Proença-a-Nova face às médias para o Continente. Para Proença-a-Nova, temos que no ano 
lectivo de 1999/2000, menos de 10% dos alunos que frequentavam o ensino básico ficaram retidos, havendo 
todavia ainda bastante margem de manobra para melhorias ao nível do aproveitamento para estes efectivos 
escolares. 
 
No que concerne ao indicador de Aproveitamento no Ensino Secundário, a experiência empírica confirma que, em 
Portugal, é neste nível de ensino que se verificam as mais altas taxas de insucesso; uma análise do indicador para o 
Pinhal Interior Sul e para Proença-a-Nova salienta os resultados relativamente favoráveis em contexto nacional, 
apesar de tais valores apontarem ainda para uma percentagem elevada de alunos retidos neste nível de ensino, na 
casa dos 30% (ver quadro nº 14). 
 
 
Síntese Conclusiva 
 
Os indicadores apresentados pretenderam transmitir uma imagem da escolarização das populações residentes, em 
idade escolar ou em idade activa ainda jovem, nas Unidades Geográficas consideradas, para vários níveis de 
ensino e grupos etários; tentou-se igualmente, sempre que possível retratar a evolução dos mesmos indicadores no 
espaço de uma década.  
 
É de referir que não foram, nesta fase, explorados indicadores de qualidade dos percursos escolares ou de 
resultados nem tão pouco factores explicativos das diferenças observadas nesses indicadores; impõe-se ainda fazer 
a ressalva ao facto de se ter trabalhado sempre com valores médios para as unidades geográficas em tratamento, o 
que, nomeadamente para o caso do Continente, e mesmo para o Pinhal Interior Sul (apesar de em muito menor 
escala), escondem uma significativa dispersão dos valores em torno da média considerada, quanto mais não fosse, 
pelas diferenças demográficas e de oferta e procura potencial de educação existentes ao longo do território 
continental português. A uma escala mais fina, se a informação disponível o permitisse, estas diferenças poderiam 
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ainda ser ainda encontradas no interior do Concelho de Proença-a-Nova, dadas as diferentes tipologias de 
ocupação humana no Concelho. 
 
No entanto, este tipo de análise descritiva permite já retirar algumas elações relativas à dinâmica do Sistema 
Educativo na área de referência, posteriormente a serem enriquecidos por via de informação qualitativa; contribuem 
ainda para uma aproximação de factores explicativos dos fenómenos, para que este possa ser objecto do desenho 
de políticas, ao nível de diferentes patamares administrativos. 
 
Assim, verifica-se que: 
 
� À data do recenseamento geral da população de 1991, a NUT III Pinhal Interior Sul encontrava-se em posição 

relativamente desfavorável face à média continental, para a grande maioria das taxas de escolarização 
analisadas (específicas e liquidas); porém, ao longo da década, os acentuados ritmos de melhoria ao nível da 
escolarização dos mais jovens residentes fazem com que esta posição relativa se altere para todas as taxas de 
escolarização em causa (com excepção da taxa líquida para o ensino superior). Proença-a-Nova contribui 
activamente para este fenómeno; 

 
� As disparidades entre a NUT III em causa e a média do Continente tenderam a diminuir, mas por uma alteração 

de posição relativa favorável ao território do Pinhal Interior Sul; 
 
� Proença-a-Nova apresenta igualmente uma evolução bastante positiva ao longo da década, em alguns casos 

superior ao ritmo de melhoria médio da NUT III em que se encontra inserido; nos casos em que tal não sucede, 
verifica-se que este Concelho já em 1991 apresentava uma posição bastante favorável, pelo que existia menos 
espaço para acentuadas melhorias. Podemos concluir que, em 2001, Proença-a-Nova se encontra acima da 
média da NUT III, para a grande maioria dos indicadores analisados; 

 
� É de referir o caso particular da taxa de pré escolarização, de destaque pelas fortíssimas melhorias que verifica 

no espaço de 10 anos no interior do Pinhal Interior Sul; Em 2001, 70% das crianças (3-5 anos) residentes em 
Proença-a-Nova tinham acesso à educação pré-escolar, um valor bastante positivo no contexto global 
português; 

 
� No que respeita aos indicadores de Abandono e Saída Antecipada no Ensino Básico, em 2001, o Pinhal Interior 

Sul e Proença-a-Nova apresentam dos melhores resultados para todo o Portugal Continental, com muito baixas 
taxas de abandono, não obstante haver ainda espaço de manobra para melhorias deste indicador e para o 
evitar de situações de abandono em escalões etários bastante jovens; 
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� Relativamente ao indicador Saída Precoce do Ensino Secundário, apesar do Pinhal Interior Sul se encontrar 
numa posição muito semelhante à média do Continente, Proença-a-Nova apresenta resultados ligeiramente 
mais favoráveis, apesar de se verificar mais uma vez que é neste nível de ensino que as taxas de abandono 
tendem a avultar; 

  
� No que toca aos níveis de retenção no Ensino Básico e aproveitamento no Ensino Secundário, apesar de se ter 

apenas analisado um ano lectivo, verifica-se que o Pinhal Interior Sul e o concelho de Proença-a-Nova 
apresentavam a essa data índices de aproveitamento e de retenção relativamente favoráveis face aos valores 
para Portugal Continental. 

 
� É interessante notar que à medida que se caminha para escalões etários mais avançados, a situação relativa 

das qualificações na região e do Concelho, desce face à média continental; isto é claramente retratado através 
dos indicadores de conclusão, principalmente para o grupo etário compreendido entre os 25 e os 29 anos, de 
residentes no Concelho. É de notar ainda que estes valores podem eventualmente ser explicados por saídas do 
Concelho de população mais qualificada, dada a aparente debilidade de respostas da base económica 
concelhia para qualificações mais elevadas saídas do sistema de ensino. 

 
No caso do Concelho de Proença-a-Nova, é notório que cada vez se verificam menos casos de abandono do 
sistema de ensino antes de concluída a escolaridade obrigatória, e com melhorias bastante assinaláveis (apesar de 
em valor absoluto muito menores) mesmo para níveis de ensino mais elevados, como o secundário ou até mesmo 
superior. Este fenómeno parece ser consequência de um misto de expectativas no continuar de estudos como meio 
de atingir futuros níveis de vida mais elevados e de uma base económica relativamente pouco desenvolvida, que 
não oferece sólidas perspectivas de emprego, não parecendo constituir uma força de atracção que leve à saída do 
sistema de ensino. 
Ao nível concelhio, tudo aponta para que as gerações mais novas, actualmente em formação, venham a possuir 
qualificações mais elevadas do que as que se encontram no mercado de trabalho actualmente.  
 
Com base no anterior, dois importantes desafios se perfilam, confiando na manutenção e evolução positiva 
apresentada por Proença-a-Nova ao nível dos seus indicadores de escolarização: 
 
�  Será importante ter em conta que num contexto de intensa competição territorial pela criação de emprego e 

retenção/aumento de população, bem como de melhoria continuada das acessibilidades (físicas e ao 
conhecimento), as qualificações mais elevadas que saírem de um sistema de ensino tenderam a procurar 
ambientes em que tais qualificações possam ser utilizadas e remuneradas. No caso de Proença-a-Nova, surge 
com clareza o risco de um futuro “êxodo de qualificações” produzidas no seu sistema de ensino (pelo menos 
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até ao 12º ano) para outros territórios, dada a possível desadequação entre uma futura possível base de 
conhecimento e base económica; 

 
� Em simultâneo, é necessário precaver que um potencial desenvolvimento da base económica concelhia (e não 

só concelhia como regional), com eventual criação de emprego, não valorize excessivamente a criação de 
postos de trabalhos de baixa qualificação; esta força de atracção é responsável na sociedade portuguesa pelas 
retratadas elevadas taxas de abandono escolar e saída precoce do sistema de ensino.  

 

3.2. Caracterização da Oferta de Educação e Formação Em Proença-a-Nova 
 
Neste ponto procede-se à sistematização e caracterização física dos recursos educativos, designadamente do 
parque escolar que integra a actual rede educativa do concelho de Proença-a-Nova.  
 
O levantamento do parque escolar foi feito a partir de informação de diversas fontes, especificamente:  
- inquéritos por questionário, aplicado a todos os estabelecimentos educativos do concelho, da rede pública e 
privada (particular e cooperativo);  
- Ficha de sistematização física, também aplicada a todos os estabelecimentos, públicos e privados, da rede 
educativa do concelho;  
- Entrevistas a amostra de estabelecimentos, públicos e privados, cuja composição integrava os vários subsistemas 
de educação,  
- Informação avulsa fornecida pela própria câmara de Proença-a-Nova.  
 
 
3.2.1. Agrupamentos de Escolas 
A rede educativa de Proença-a-Nova é constituída por um agrupamento de natureza vertical, cuja sede é na escola 
EB 2, 3/ Secundária Pedro da Fonseca. O quadro que se segue dá conta da sua constituição.  
  
Apenas não pertencem ao agrupamento os estabelecimentos de ensino da rede particular e cooperativo, 
particularmente o Instituto de S.Tiago, Cooperativa de Ensino, CRL e o JI de Infância o Cortiço da S.C.M. de 
Proença.  
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Quadro nº.15 – Agrupamento de Escolas existente em Proença-a-Nova 
Estabelecimentos Freguesias Escola Sede 

JI de Sobreira Formosa Sobreira Formosa 
JI Montes da Senhora Montes da Senhora 
JI de Moitas Proença-a-Nova 
JI Pedra do Altar Peral  
JI de Lameira D`Ordem S. Pedro de Esteval 
EB1/JI de Proença-a-Nova Proença-a-Nova 
EB1 de Peral 
EB1 Pedra do Altar 

Peral 
 

EB1 Montes da Senhora Montes da Senhora 

EB1 Moitas 
Proença-a-Nova 
 

EB1 Lameira D`Ordem São Pedro do Esteval 
EB1 Catraia Cimeira Montes da Senhora 
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Sobreira Formosa 
EB1 Sobreira Formosa Sobreira Formosa 

 
 

 
 
 EB 2º e 3º Ciclo/Secundário 

Pedro da Fonseca 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006 

Legenda:  Suspensas em 2006/2007 – actual ano lectivo.  
 

 

3.2.2. Tipologia e localização do parque educativo 
3.2.2.1. Tipologia de Edifícios e de Escolas 
 
A classificação da rede educativa só faz sentido relativamente aos edifícios da rede pública. Assim, a tipologia 
predominante é de “Plano Centenário”, associados a estabelecimentos que ministram o pré-escolar e o 1º ciclo do 
ensino básico.  
 
A maioria dos edifícios é de raiz, o que permite uma relativa adequabilidade ao fim para que foram criados, pese 
embora as novas exigências educativas.  
 
Relativamente à data de construção, é na rede pública que encontramos as escolas mais antigas, nomeadamente 
nos estabelecimentos da tipologia “Plano Centenário”. O mais antigo data o final da década de 40. Os 
estabelecimentos da rede privada datam ambos da década de 80, um no início, o JI “O Cortiço”, e outro no final, o 
Instituto S.Tiago.  



69

Quadro nº.16 – Tipologia de edifícios dos estabelecimentos do pré-escolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico   

Nome da Escola Tipologia Escola Instalações Raiz 
 

Data de Construção 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR    

Rede Solidária    

Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" Rés-do-chão/Construção horizontal Sim 1981 

Rede Pública    

JI de Sobreira Formosa N/A Sim 1983 

JI Montes da Senhora Plano Centenários Não 1985 

JI de Moitas N/A Sim 1983 

JI Pedra do Altar  Sim 1992 

JI de Lameira D`Ordem  Não 1955 

EB1/JI de Proença-a-Nova 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais – Proj.94 Sim 1940 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO    

Rede Pública    

EB1/JI de Proença-a-Nova 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais – Proj.94 

Sim 1940 

EB1 de Peral Plano Centenários Sim 1958 

EB1 Pedra do Altar  Sim 1958 

EB1 Montes da Senhora  Plano Centenários Sim 1963 

EB1 Moitas Plano Centenários Não 1949 

EB1 Lameira D`Ordem  Sim 1955 

EB1 Catraia Cimeira Não Definido Sim 1973 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Plano Centenários – Rural  Sim 1986 

EB1 Sobreira Formosa  U3 Rural  Sim 1980 

2º, 3º CICLOS EB E SECUNDÁRIO    

Rede Pública    

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Não definido Sim 1992 

Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda. 1 único edifício Sim 1988 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005.  

 Suspensas em 2006/2007 – actual ano lectivo.  
 
Os equipamentos educativos existentes e que se encontram actualmente em funcionamento no concelho integram 
as seguintes tipologias:  
- Jardim Infantil;  
- Escola Básica de 1º Ciclo;  
- Escola Básica 1º Ciclo com Jardim Infantil;  
- Escola Básica de 2º, 3º ciclos com secundário.  
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Na tabela seguinte, sinalizam-se os estabelecimentos por cada uma das tipologias.  

 
Quadro nº.17 – Tipologia de Estabelecimentos no Concelho de Proença-a-Nova 

Tipologia de 
Estabelecimentos Rede Pública 

Rede Particular e 
Cooperativa Rede Solidária 

 
JI – Jardim-de-
infância 

JI de Sobreira Formosa 
JI Montes da Senhora 
JI de Moitas 
JI Pedra do Altar 
JI de Lameira D`Ordem  

 Creche, Jardim-de-infância e 
ATL "O Cortiço" 
 
 
 
 

    
EB1/JI – Escola 
Básica com Jardim-
de-infância 

EB1/JI de Proença-a-Nova 
 

 
  

    
EB1 de Peral   
EB1 Pedra do Altar   
EB1 Montes da Senhora   
EB1 Moitas   
EB1 Lameira D`Ordem   
EB1 Catraia Cimeira   
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz   EB1 – Escola Básica 

do 1º Ciclo EB1 Sobreira Formosa   
    

 
EB 2,3 /S Pedro da Fonseca 

Instituto São Tiago-
Cooperativa de 
Ensino, Lda. 
  

EB2,3 – Escola 
Básica de 2º e 3º 
Ciclos e Secundária    
    

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005.  

 Suspensas em 2006/2007 – actual ano lectivo.  
 
O concelho apresenta um total de 15 estabelecimentos de ensino, dos quais 13 pertencem à rede pública. Até ao 
último ano lectivo 2005/2006 a rede educativa contava com mais dois estabelecimentos, que foram suspensos neste 
ano lectivo (2006/07) 
 
A oferta privada é dirigida apenas ao pré-escolar e ao 2º,3º e secundário, respectivamente através dos 
estabelecimentos JI “O Cortiço” (rede solidária) e o Instituto S.Tiago (rede particular e cooperativo).  
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Gráfico nº 21 Nº de estabelecimentos segundo a natureza institucional do concelho de Proença-a-Nova no ano 

lectivo 2006/2007 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualização em 2006. 
 
 

3.2.2.2. Localização do Parque Escolar 
A maior concentração de estabelecimentos encontra-se na freguesia sede concelho – Proença-a-Nova (5), 
seguindo-se Sobreira Formosa, com quatro estabelecimentos. Peral, São Pedro de Esteval e Montes da Senhora 
integram 2 estabelecimentos cada (cf. Quadro nº 18).  
 

Quadro nº18 -n.º Estabelecimentos segundo a tipologia por Freguesia no ano lectivo 2006/2007 (rede pública e privada) 

Tipologia de Escolas 
Freguesias  JI EB1 EB1/JI EB2,3/S Total 

Proença-a-Nova 2 1 1 1 5 

Peral 1 1   2 

Montes da Senhora 1 1   2 

Sobreira Formosa 1 2  1 4 

São Pedro do Esteval 1 1   2 

Total 6 6 1 2 15 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 

 

Pública Rede Solidária (IPSS) Particular/ Cooperativa
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Gráfico nº 22 nº de estabelecimentos segundo a tipologia do concelho de Proença-a-Nova no ano lectivo 2006/2007 
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Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 

Gráfico nº 23 Nº de estabelecimentos por freguesia no ano lectivo 2006/2007 
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Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 

 
Enquanto os estabelecimentos da rede pública se distribuem pelas cinco das 6 freguesias do concelho, os da rede 
privada concentram-se apenas em duas freguesias do concelho: o JI “O Cortiço” na freguesia sede do concelho e o 
Instituto S. Tiago numa freguesia mais periférica do concelho – Sobreira Formosa.  
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Quadro nº19-nº de Estabelecimentos segundo a natureza institucional por Freguesia no ano lectivo 

2006/2007 
Freguesia Pública Rede Solidária Particular/ Cooperativo Total 

Proença-a-Nova 4 1 0 5 

Peral 2 0 0 2 

Montes da Senhora 2 0 0 2 

Sobreira Formosa 3 0 1 4 

São Pedro de Esteval 2 0 0 2 

Total 13 1 1 15 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas 
de Sistematização e Questionários. 
 2005. Actualizado em 2006 
 

 
Gráfico n24 – nº de Estabelecimentos segundo a natureza institucional por Freguesia no ano lectivo 
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Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento 
das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualização em 2006.    

 
Relativamente à inserção urbana, todos os estabelecimentos se inserem dentro dos respectivos aglomerados 
urbanos. 
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Cartograma nº 09 – Rede Educativa de Proença-a-Nova (1º ciclo do EB) 
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Cartograma nº 10 – Rede Educativa de Proença-a-Nova (2º, 3º ciclo e Ensino Secundário) 
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Quadro nº.20 – Inserção Urbana dos estabelecimentos de educação-ensino da rede educativa de Proença-a-
Nova 

Tipo Natureza da 
escola Nome da Escola Inserção Urbana Distância Escola Próxima 

JI 
Particular 

Cooperativo 
 

Creche, Jardim-de-infância 
e ATL "O Cortiço" 

 

Dentro do aglomerado 
urbano 

 
 

     

JI JI de Sobreira Formosa Dentro do aglomerado 
urbano 1 

JI JI Montes da Senhora Dentro do aglomerado 
urbano 0,2 

JI JI de Moitas Dentro do aglomerado 
urbano  

JI JI Pedra do Altar Dentro do aglomerado 
urbano 0,2 

JI 

Pública 
 

JI de Lameira D`Ordem Dentro do aglomerado 
urbano  

EB1/JI  EB1/JI de Proença-a-Nova Dentro do Aglomerado 
urbano  

     
EB1 EB1 de Peral Dentro Aglomerado Urbano  
EB1 EB1 Pedra do Altar Dentro Aglomerado Urbano  
EB1 EB1 Montes da Senhora Dentro Aglomerado Urbano 6 
EB1 EB1 Moitas Dentro Aglomerado Urbano 7 Km 
EB1 EB1 Lameira D`Ordem Dentro Aglomerado Urbano 3 Km 

EB1 EB1 Atalaia Estêvão Vaz Dentro do Aglomerado 
Urbano  

EB1 EB1 Catraia Cimeira No Limite do Aglomerado 
Urbano 6 

EB1 

Pública 
 

EB1 Sobreira Formosa Dentro Aglomerado Urbano 5 Km 
     

Pública 
Escola E.B. 2,3/S Pedro da 

Fonseca 
 

Dentro do Aglomerado 
Urbano 0.5 km 

EB 
2,3/ES Particular 

Cooperativo 
Instituto São Tiago-

Cooperativa de Ensino, Lda. 
 

Dentro do Aglomerado 
Urbano 1.5 km 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e 
Questionários. 2005. Actualização em 2005. 

 Suspensas em 2006/2007 – actual ano lectivo.  
 

 
3.2.3. Estabelecimentos Suspensos 
Para além dos estabelecimentos anteriormente sinalizados no concelho e actualmente em funcionamento, a rede 
educativa do concelho integra mais 28 de escolas que se encontram neste momento suspensas. A maioria foi 
suspensa antes do ano de 2000; a primeira a encerrar, do conjunto em que existem dados, foi há mais de 20 anos – 
a EB1 de Caniçal (1983). As últimas a serem suspensas em 2005/06 JI de Atalaia de Estêvão Vaz e EB1 de 
Malhadal. As EB1 do Peral e a EB1 de Catraia Cimeira, foram ambas suspensas no ano lectivo 2006/2007.  
 
O ritmo de encerramento das escolas no concelho acompanha, naturalmente, a evolução demográfica do concelho. 
Registe-se que mais de metade dos estabelecimentos do concelho encontram-se suspensos, embora para a maioria 
não se anteveja jamais a sua abertura.  
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Alguns estabelecimentos estão a ser ocupados por associações locais (cf. quadro seguinte). É importante para o 
município encontrar ocupações alternativas para que este património não se degrade por razões de abandono. 
Alguns já se encontram em mau estado ou muito mau estado de conservação, nomeadamente as EB1 de Maxiais, 
da Palhota, de Caniçal e da Relva da Louça. No entanto, a maioria ainda apresenta um estado de conservação 
razoável ou bom.  
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Cartograma nº 11 – Rede Educativa de Proença-a-Nova (Estabelecimentos desactivados) 
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Quadro nº.21 – Estabelecimentos suspensos na rede educativa do concelho de Proença-a-Nova 

Escola Freguesia 
Ano lectivo de 

Suspensão 

Nº de 
salas de 
aula Ocupação Actual Estado geral de Conservação 

JI de Atalaia de Estêvão Vaz 2005/2006 1  Bom 

EB1 de Fórneas 2004/2005 1  Bom 

EB1 de Giesteiras 1998/1999 1 Associação Local Razoável 

EB1 Maxiais 1983 1  Mau 

EB1 de Cunqueiros 1995/1996 2 

Futuras 
Instalações de 
casa mortuária Razoável 

EB1 Vale da Ursa 
Sobreira Formosa 

 1998 2  Razoável 

EB1 Palhota 1989 1 Associação Local Mau 

EB1 Padrão 1989 1 Associação Local  Bom 

EB1 de S. Pedro do Esteval São Pedro do Esteval 2004/2005 1  Razo 

EB1 Dáspera Alvito da Beira 1991/1992 1 Associação Local  Bom 

EB1 Sobrainho dos Gaios N/I 1  Bom 

EB1 de Herdade N/I 1 Associação Local  Bom 

EB1 Alvito da Beira 
Alvito da Beira 

 1995/1996 1 Associação Local Razoável 

EB1 de Vale D`Urso 1998/1999 1  Razoável 

EB1 de Caniçal 1980 1 Associação Local Muito Mau 

EB1 Mal Joga 1983 1 Associação Local  Bom 

EB1 Corgas 2004/2005 1  Bom 

EB1 Pergulho do Meio 2003/2003 1  Razoável 

EB1 de Cimadas 1991/1992 1  Razoável 

EB1 Vergão 1993/1994 1  Razoável 

EB1 Eiras 1998/1999   Razoável 

EB1 Vale D`Água 2000/2001 1 Associação Local  Bom 

EB1 Relva da Louça 1998/1999 1  Mau 

EB 1 do Malhadal Proença-a-Nova 2005/2006 1  Bom 

EB1 Chão Galego 1993/1994 1 Associação Local  Bom 

EB1 Rabacinas N/I 1 Associação Local  Bom 

EB1 De Catraia Cimeira 
Montes da Senhora 

 2006/2007 1 

Futuras 
instalações de 
casa mortuária Razoável 

EB1 do Peral  Peral 2006/2007 1 Associação Local Razoável 

Total de estabelecimentos  28 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento de Fichas de 
Sistematização e Questionários 2005. Actualizado em 2006 

Nota: A  vermelho, os estabelecimentos suspensos mais recentemente.  
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3.2.4. Caracterização das Instalações e Espaços Escolares 
 
3.2.4.1. Salas de Actividades 
 
Ensino/ Educação Pré-escolar 
 
A rede do pré-escolar é constituída por 7 estabelecimentos, que integram um total de 12 salas de actividades 
destinadas às crianças entre os 3 e os 5 anos. Do número total de salas 3 pertencem à rede solidária e 9 à rede 
pública.  
 
Os estabelecimentos apresentam todos apenas uma sala, excepção feita aos estabelecimentos localizados na 
freguesia sede de concelho – JI “ O Cortiço” e EB1/JI de Proença-a-Nova.  

Quadro nº 22 Estabelecimentos e nº de salas de actividade dos estabelecimentos com Educação Pré-Escolar, por 
freguesia no ano lectivo 2006/2007 

 Nº Estabelecimentos Nº Salas actividade     

Freguesia Pública 

Rede 
Solidária 
(IPSS) 

Particular/ 
Cooperativo Pública 

Rede 
Solidária 
(IPSS) 

Particular/ 
Cooperativo 

Total 
estabelecimentos 

Total salas 
actividade 

% Rede pública – Nº 
estabelecimentos 

% Rede 
pública – Nº 

Salas 
actividade 

Sobreira Formosa 1   2   1 2 100% 100% 

Montes de Senhora  1   1   1 1 100% 100% 

Peral 1   1   1 1 100% 100% 

S. Pedro de Esteval 1   1   1 1 100% 100% 

Proença-a-Nova 2 1  4 3  3 7 67%  57% 

Total 6 1  9 3  7 12 89% 11%  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. 
Actualização em 2006 

Gráfico nº25 – Nº estabelecimentos e nº de salas de actividade dos estabelecimentos com Educação Pré-Escolar, por 
freguesia no ano lectivo 2006/2007 
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Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006. 
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Gráfico nº  26 - Nº de Estabelecimentos nº de salas da Rede Solidária (IPSS)
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Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006. 
 
 

Os estabelecimentos com maior número de salas são o JI “O Cortiço”, e o EB1/JI de Proença-a-Nova, ambos com 3 
salas e o JI de Sobreira Formosa com 2 salas de pré-escolar. O restante, da rede pública, apenas apresenta uma 
sala de actividades. 

 
Quadro nº.23 – Nº. Salas de Actividade por estabelecimento de educação pré-escolar 

Nome da Escola Nº salas actividade 
Rede Solidária  
Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" 3 
Rede Pública  
JI de Sobreira Formosa 2 
JI Montes da Senhora 1 
JI de Moitas 1 
JI Pedra do Altar 1 
JI de Lameira D`Ordem 1 

EB1/JI de Proença-a-Nova 3 
Total de Salas 12 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006.  

 
 
 
Ensino Básico – 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
No ano lectivo 2006/2007, a rede de 1º ciclo do básico tem 20 salas de aula, sendo que a maioria se concentra na 
freguesia sede de concelho (11 salas), seguindo-se a freguesia de Sobreira Formosa com 5, e as restantes com 
apenas 1 salas cada.  
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Quadro nº24 –  Nº de salas de aula segundo a tipologia por Freguesia no ano lectivo 2006/2007 

Freguesia/Tipologia EB1 EB2,3/S Total 
Proença-a-Nova 11 29 40 

Peral 2  1 
Montes da Senhora 1  1 
S. Pedro de Esteval 1  1 
Sobreira Formosa  5  4 
Total 20 29 47 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 

 

Gráfico nº 27 - Nº de salas de aula segundo a tipologia do concelho de 
Proença-a-Nova no ano lectivo de 2006/2007
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Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas 
de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
 

 
No entanto no presente ano lectivo – 2006/07 – apenas se encontram em funcionamento 17 salas do 1º ciclo do 
ensino básico, devido a processos de suspensão de estabelecimentos na rede educativa do concelho (EB1 Catraia 
Cimeira, EB1 do Peral) e de ausência de utilização de 1 uma sala na EB 1 de Sobreira Formosa.  

 
Relativamente às condições de “habitabilidade” para assegurar o normal funcionamento da escola, todas se 
encontram adequadas. 
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Quadro nº 25 Condição das Salas da rede escolar do concelho  

Nome da Escola Nº salas Aula Condição Sala 
Actividades JI 

Sala 1º 
Ciclo Observações 

Pré-escolar 

Rede Pública      
EB1/JI de Proença-a-Nova 12 Adequada 3 9  
1º Ciclo do EB 

EB1 de Pedra do Altar 2 Adequada  1 
2 Sala, uma delas está vazia.  
 

EB1 de Montes da Senhora 1 Adequada  1  

EB1 de Moitas 2 Adequada  2 
O Quadro de ardósia está muito usado 
 

Lameira D’Ordem 1 Adequada  1  

EB1 de Atalaia de Estêvão Vaz 
2 Adequada  

2 

2 salas: uma delas é utilizada como pólo da 
biblioteca da Sobreira 
 

EB1 de Sobreira Formosa 3 Adequada  3  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
 
No que respeito ao 2º, 3º ciclos e secundário, apresenta um total de 29 salas, das quais a maior pertence à EB2,3/ S 
Pedro da Fonseca. Todas elas encontram em condições adequadas para assegurar da escola. 
 
 

Quadro nº 26 Condição das Salas da rede escolar do concelho  
 

Nome da Escola Nº salas Aula Condição Observações 
2º, 3º Ciclos e Secundário 

Rede Pública 
Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca 
 22 Adequada  

Rede Particular/ Cooperativo    
Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, 
Lda. 
 

7 Adequada 
 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006 
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3.2.4.2. Salas para Actividades Específicas 
 
Educação Pré-escolar 
 
Quase todos os estabelecimentos apresentam outros espaços para além das salas de actividade, excepto o JI 
Montes da Senhora e o JI da Lameira D’Ordem, embora a maioria não reúna espaços para a prática de outras 
actividades lectivas (p.e. expressão plástica, expressão dramática, etc.). Pelos dados apenas o JI “O Cortiço”, pelo 
seu contexto de inserção, e o JI da Sobreira Formosa asseguram a possibilidade de prática de actividades 
diferenciadas em espaços não coincidentes com a sala de actividades “normal”. Todavia refira-se que neste 
subsistema a coincidência dos espaços para a prática de actividades diferenciadas não é tão relevante, sobretudo 
quando existem espaços exteriores.  
 
Quanto às condições, todos os espaços referenciados parecem preencher as condições favoráveis ao exercício das 
actividades a que se destinam.  
 

Quadro nº.27 - Número de Salas de actividades específicas e estado de adequação no Pré-escolar 

Nome da Escola Descrição Sala Total Nº Condição 

Rede Solidária    
Sala para educação musical 1 Adequado 
Arrumos material didáctico 1 Adequado 

Anfiteatro/auditório/projecção audiovisuais 1 Adequado 
Sala para educação especial 1 Adequado 

Convívio professores/Sala professores 1 Adequado 
Sala para atendimento de encarregados educação 1 Adequado 

Gabinete de trabalho 1 Adequado 
Sala de espera 1 Adequado 

Anfiteatro/espaço arte dramática 1 Adequado 
Arrumos anfiteatro 1 Adequado 

Creche, Jardim-de-infância e 
ATL "O Cortiço" 

 

Salão 1 Adequado 

Rede Pública    
Arrumos material didáctico 1 Adequado 

Gabinete de trabalho 1 Adequado JI de Sobreira Formosa 
 Salas polivalente 1 Adequado 

JI Montes da Senhora Não tem  - - 
Arrumos material didáctico 1 Adequado JI de Moitas 

 Sala de espera 1 Adequado 

JI Pedra do Altar Gabinete de trabalho 1 Adequado 
Arrumos material didáctico 1 Adequado 

JI Atalaia de Estêvão Vaz Gabinete de trabalho 1 Adequado 
JI de Lameira D`Ordem 
 Não tem - - 

Arrumos material didáctico 
Sala de Projecções 

Sala de Expressão Plástica 
Sala de Professores 

EB1/JI de Proença-a-Nova Sala de Educação Especial 

1 Adequado 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
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Ensino Básico – 1º Ciclo 
 
A situação em termos de salas para actividades específicas no 1º ciclo do EB é um tanto menos favorável que no 
caso do pré-escolar. É a partir deste ciclo que às exigências em termos de actividades específicas desenvolvidas 
em espaços adequadas é mais importante, segundo as novas exigências preconizadas pelo Ministério de 
Educação.  
 
A maioria não apresenta espaços destinados à prática de outras actividades ou actividades específicas. Apenas a 
EB1 de Atalaia de Estêvão Vaz, embora desadequado, possui um espaço destinado ao convívio de alunos e a EB1 
de Sobreira Formosa possui uma biblioteca adaptada numa sala de aulas. Os espaços mencionados são 
adequados.  

 
Quadro nº 28 Número de Salas de actividades específicas e estado de adequação no 1ºCiclo do EB 

Nome da Escola Descrição Sala Total Nº Condição Observações 

Rede Pública    
EB1 Montes da Senhora Não tem - - - 
EB1 Moitas Não tem - - - 
EB1 Lameira D`Ordem Arrecadação 1 Adequado - 

Arrumos material didáctico 1 Adequado - EB1 Atalaia de Estêvão Vaz 
Convívio alunos 1 Desadequado No Hall de entrada. 
Arrumos de EVT 
 2 Adequado - 
Arrumos material didáctico 
 2 Adequado - 
Arrumos material audiovisual 
 1 Adequado - 
Convívio professores/Sala professores 
 1 Adequado - 

EB1 Sobreira Formosa 

Biblioteca/sala para biblioteca 
 1 Adequado - 
Arrumos material Didáctico 
Sala de Projecções EB1/JI de Proença-a-Nova 
Sala de Musica 1 Adequado - 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e 
Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
 

 
Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
As escolas dos 2º, 3º ciclos e secundário como, pela tipologia de oferta, são as mais bem equipadas em relação à 
existência de salas destinadas a actividades específicas.  
Todas as salas para o desenvolvimento de actividades específicas são consideradas adequadas.  
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Quadro nº29 – Número de Salas de actividades específicas e estado de adequação no 2º,3ºCiclo do EB e Secundário 
Nome da 
Escola Descrição Sala Total Nº Condição 

Laboratório de ciências naturais/da natureza 1 Adequado 
Arrumos de ciências naturais 1 Adequado 

Laboratório físico química 1 Adequado 
Arrumos de físico química 1 Adequado 
Sala de informática 1 Adequado 
Arrumos de informática 1 Adequado 
Sala de educação visual e tecnológica 1 Adequado 
Arrumos de EVT 1 Adequado 
Laboratório biologia 1 Adequado 
Preparação de biologia 1 Adequado 
Sala para educação musical 1 Adequado 
Arrumos material didáctico 1 Adequado 
Arrumos material audiovisual 1 Adequado 
Biblioteca/sala para biblioteca 1 Adequado 
SPO Escolar 1 Adequado 

Ins
titu

to 
Sã

o T
iag

o-
Co

op
er

ati
va

 de
 E

ns
ino

, L
da

. 
 

Videoteca/Ludoteca 1 Adequado 
Sala de ciências naturais/da natureza 3 Adequado 
Arrumos de ciências naturais 1 Adequado 
Sala de físico química 1 Adequado 
Laboratório físico química 2 Adequado 
Arrumos de físico química 2 Adequado 
Sala de informática 4 Adequado 
Arrumos de informática 1 Adequado 
Sala de educação visual e tecnológica 3 Adequado 
Arrumos de EVT 3 Adequado 
Laboratório biologia 1 Adequado 
Preparação de biologia 1 Adequado 
Sala para educação musical 2 Adequado 
Arrumo para educação musical 1 Adequado 
Sala de desenho 1 Adequado 
Arrumos material didáctico 4 Adequado 
Anfiteatro/auditório/projecção audiovisuais 2 Adequado 
Arrumos material audiovisual 1 Adequado 
Câmara escura 2 Adequado 
Sala para educação especial 1 Adequado 
Sala de apoio sócio-educativo 1 Adequado 
Laboratório/sala de matemática 1 Adequado 
Convívio pessoal da cozinha 1 Adequado 
Convívio professores/Sala professores 2 Adequado 
Convívio alunos 1 Adequado 
Sala de pessoal discente 1 Adequado 
Espaço para a prestação primeiros socorros 1 Adequado 
Sala para atendimento de encarregados educação 1 Adequado 
Gabinete de trabalho 2 Adequado 
Biblioteca/sala para biblioteca 1 Adequado 

Es
co

la 
E.

B.
 2,

3/S
 P

ed
ro

 da
 F

on
se

ca
 

 

sala de estudo 1 Adequado 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
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No que diz respeito ao mobiliário, no pré-escolar o seu estado de conservação é na maioria das escolas razoável. 
Apenas a JI de Lameira D’Ordem, considera-o “bom”, mas evidenciando que este não é adequado à idade das 
crianças (mesas ergonomicamente não adaptadas). Face a este estado os estabelecimentos estão a precisar de 
renovar o seu mobiliário para uma maior adaptação às necessidades e exigências ergonómicas das crianças com 
idade entre os 3 e os 5 anos.  
 

Quadro nº30 – Estado de conservação do mobiliário do pré-escolar 

Nome da Escola Conservação Problemas 

Rede Solidária 

Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" 
Razoável 

  

Rede Pública 

JI de Sobreira Formosa   

JI Montes da Senhora Razoável  

JI de Moitas Razoável  

JI Pedra do Altar   

JI de Lameira D`Ordem 
Bom 

 
Mobiliário não adequado às idades/alturas das crianças: mesas altas 
demais, restante mobiliário muito velho.  

EB1/JI de Proença-a-Nova 
Razoável 

  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das 
Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
 

A situação no 1º ciclo do EB quanto ao seu estado de conservação do mobiliário é pior relativamente ao pré-escolar. 
A maioria releva que o estado de conservação é razoável, embora a maior parte do mobiliário, seja velho e 
apresente alguns problemas próprios do uso prolongado. Uma escola considera-o em “mau” estado de 
conservação, apontando problemas de tamanho e de “velhice” do mobiliário. Apenas a EB1 de Sobreira Formosa os 
considera adequados. A falta de algumas peças de mobiliário, como estantes e armários são problemas também 
sinalizados.  
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Quadro nº 31 Estado de conservação do mobiliário do 1º Ciclo do EB 

Nome da Escola Conservação Problemas 
Rede Pública   

EB1/JI de Proença-a-Nova Razoável Mesas com tampos soltos, pois os parafusos caem 
EB1 Pedra do Altar Razoável  

EB1 Montes da Senhora Razoável  

EB1 Moitas Razoável 
 Mobiliário antigo. Armário velho. 

EB1 Lameira D`Ordem Mau 
 

Carteiras e cadeiras demasiado velhas e não adequadas ao tamanho das 
crianças. Armários muito velhos. Faltam estantes para livros e um móvel para o 
computador 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Razoável 
 Faltam armários 

EB1 Sobreira Formosa Bom  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualização em 2006. 
 

Relativamente ao 2º,3º e secundário o estado de conservação do mobiliário é considerado em bom estado, quer na 
escola pública quer na privada.  
 

Quadro nº 32 Estado de conservação do mobiliário do 2º,3º Ciclo do EB e Secundário 

Nome da Escola Conservação 
Rede Particular/Cooperativo  
Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda. Bom 
Rede Pública  
Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Bom 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das 
Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 

 
 
3.2.4.3. Outros Espaços 
Instalações Sanitárias e afins 
As instalações sanitárias no pré-escolar são consideradas adequadas em todos os estabelecimentos. No 1º ciclo do 
EB a situação é ligeiramente diferente. É apontada desadequação das instalações sanitárias na EB1/JI de Proença, 
especificamente pela falta de banheira no WC de deficientes. 
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Quadro nº 33 Instalações Sanitárias da rede do Pré-Escolar 
Estabelecimento Descrição Nº Condição 

Rede Solidária 
WC crianças pré-escolar 4 Adequado 
Duches água quente (pré-escolar) 3  Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" 
WC pessoal discente 3  

  
Rede Pública 

WC crianças pré-escolar 3 Adequado 
Duches água quente (pré-escolar) 3 Adequado JI de Sobreira Formosa 

WC professores (feminino) 1 Adequado 
JI Montes da Senhora WC crianças pré-escolar 1 Adequado 

WC femininas (alunos) 1 Adequado 
WC masculinas (alunos) 1 Adequado JI de Moitas 

Duches água quente (pré-escolar) 1 Adequado 
WC crianças pré-escolar 2 Adequado 
Duches água quente (pré-escolar) 1 Adequado JI Pedra do Altar 

WC professores (feminino) 1 Adequado 
WC crianças pré-escolar 1 Adequado JI de Lameira D`Ordem 
WC professores (feminino) 1 Adequado 
WC deficientes 1 Adequado 
WC femininas (alunos) 3 Adequado 
WC masculinas (alunos) 6 Adequado 
WC crianças pré-escolar 3 Adequado 
Duches água quente (pré-escolar) 1 Adequado 
Duches água quente (básico e secundário) 1 Adequado 
Vestiários (pré-escolar) 1 Adequado 

EB1/JI de Proença-a-Nova 

Instalações sanitárias para discentes e docentes 1 Adequado 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
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Quadro nº34 – Instalações Sanitárias da rede do 1ºCiclo 
Estabelecimento Descrição Nº Condição Obs. 

Rede Pública 
WC deficientes 1 Desadequado Necessita de banheira 
WC femininas (alunos) 3 Adequado  
WC masculinas (alunos) 6 Adequado  
WC crianças pré-escolar 3 Adequado  
Duches água quente (pré-escolar) 1 Adequado  
Duches água quente (básico e secundário) 1 Adequado  
Vestiários (pré-escolar) 1 Adequado  EB1/JI de Proença-a-

Nova Instalações sanitárias para discentes e docentes 1 Adequado  
WC femininas (alunos) 1 Adequado  
WC masculinas (alunos) 1 Adequado  
WC professores (masculino) 1   

EB1 Pedra do Altar WC professores (feminino) 1   
WC femininas (alunos) 1 Adequado  
WC masculinas (alunos) 1 Adequado  

EB1 Montes da Senhora WC professores (feminino) 1 Adequado  
WC femininas (alunos) 1 Adequado Sem Luz 
WC masculinas (alunos) 1 Adequado Sem Luz 
WC professores (masculino) 1 Adequado  
WC professores (feminino) 1 Adequado  

EB1 Moitas WC pessoal discente 1 Adequado  

WC femininas (alunos) 1  
O estado de conservação não é muito 
satisfatório EB1 Lameira D`Ordem 

WC masculinas (alunos) 1   
WC femininas (alunos) 1 Adequado  
WC masculinas (alunos) 1 Adequado  
Balneários (básico e secundário) 1 Adequado  
WC professores (masculino) 1 Adequado  

EB1 Sobreira Formosa WC professores (feminino) 1 Adequado  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
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Quadro nº35 – Instalações Sanitárias da rede do 2º, 3ºCiclos do EB e Secundário 
Estabelecimento Descrição Nº Condição Obs. 

Rede Particular/Cooperativo  
WC deficientes 1 Adequado  
WC femininas (alunos) 3 Adequado  
WC masculinas (alunos) 3 Adequado  
Balneários (básico e secundário) 2 Adequado  
Duches água quente (básico e secundário) 2 Adequado  
WC professores (masculino) 2 Adequado  
WC professores (feminino) 2 Adequado  

Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda. 

WC pessoal discente 7 Adequado  
Rede Pública 

WC deficientes 5   
WC femininas (alunos) 5   
WC masculinas (alunos) 5   
Balneários (básico e secundário) 1   
Duches água quente (básico e secundário) 20   
WC professores (masculino) 2   
WC professores (feminino) 2   

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca 

WC pessoal discente 1   
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 
Espaços destinados à confecção da comida, às refeições e de apoio à cozinha/refeitório 
 
O EB1/JI de Proença-a-Nova dispõe de um edifício anexo, construído recentemente, com funções de refeitório, sala polivalente, arrumos e salas 
de reunião, sala de projecção e sala de educação musical. 
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Quadro nº36 – Espaços destinados à Confecção, tomada de refeições e de apoio à cozinha/refeitório do Pré-escolar 
Estabelecimento Descrição Nº Condição Obs. 

Rede Solidária 
Cozinha 1 Adequado  
Despensa 2 Adequado  Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" 

Refeitório 2 Adequado  
Rede Pública 

Cozinha 1 Adequado  
Despensa 1 Adequado  JI de Sobreira Formosa 

Refeitório 1 Adequado  
Cozinha 1 Adequado  
Despensa 1 Adequado  JI de Moitas 

Refeitório 1 Adequado  
JI Pedra do Altar Refeitório 1 Adequado  

Despensa 1 Adequado  JI de Lameira D`Ordem 
Refeitório 1 Adequado  
Despensa 1 Adequado  
Refeitório 1 Adequado  EB1/JI de Proença-a-Nova 
Cozinha 1 Adequado  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 
 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 

Quadro nº38 – Espaços destinados à Confecção, tomada de refeições e de apoio à cozinha/refeitório do 2º, 3º 
Ciclos do EB e Secundário 

Estabelecimento Descrição Nº Condição Obs. 
Rede Particular/Cooperativo  

Cozinha 1 Adequado  
Despensa 1 Adequado  
Refeitório 1 Adequado  

Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda. 

Bufete/bar (alunos e professores) 1 Adequado  
Rede Pública 

Cozinha 1   Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca 

Despensa 1   

Quadro nº37 – Espaços destinados à Confecção, tomada de refeições e de apoio à cozinha/refeitório do 1ºCiclo 
Estabelecimento Descrição Nº Condição Obs. 

Rede Pública 
Despensa 1 Adequado  

EB1/JI de Proença-a-Nova Refeitório 1 Adequado  
EB1 Lameira D`Ordem Refeitório 1 Adequado  

Despensa 2 Adequado  
EB1 Sobreira Formosa Refeitório 1 Adequado  

Refeitório 1 Adequado  EB1 Moitas Despensa 1 Adequado  
Refeitório 1 Adequado  EB1 Pedra do Altar Despensa 1 Adequado  
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Refeitório 1    

Bufete/bar (alunos e professores) 2   
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 
Espaços de Convívio 
A maioria das escolas não apresenta espaços de convívio destinados a professores e alunos. Os espaços 
destinados ao convívio dos alunos apenas existem na EB1/JI de Proença-a-Nova e na EB1 de Sobreira Formosa.  
 

Quadro nº39 – Espaços de Convívio nas Escolas Concelho de Proença-a-Nova 
 

Estabelecimento Descrição Nº Condição Obs. 
Pré-Escolar 
Rede Solidária 
Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" Convívio professores/Sala professores 1 Adequado  
1º Ciclo 
Rede Pública 
EB1 Sobreira Formosa Convívio professores/Sala professores 1 Adequado  
EB1/JI Proença-a-Nova Sala de Convívio/ Professores 1 Adequado  
EB 2/3, ES 
Rede Particular/Cooperativo 
Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda. Convívio professores/Sala professores 1 Adequado  
 Convívio alunos 1 Adequado  
Rede Pública 
Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Convívio pessoal da cozinha 1   
 Convívio professores/Sala professores 2   
 Convívio alunos 1   

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
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3.2.4.4. Espaços Exteriores do Recinto Escolar 
 
Ensino/ Educação Pré-escolar 
 
Relativamente aos espaços exteriores da rede do pré-escolar sinaliza-se que todos os estabelecimentos possuem 
área de recreio, embora nem todos possuam área de recreio coberta. Relativamente ao tipo de pavimentação do 
recreio, apenas alguns apresentam pavimentações adequadas às actividades das crianças. Os estabelecimentos 
com pavimentos menos adequados são os que se sinalizam a vermelho na tabela abaixo apresentada.  
 
Os espaços de recreio de todos os jardins-de-infância apresentam equipamentos lúdicos. O mobiliário urbano na 
maioria apresenta um estado de conservação razoável. O estado geral de conservação do recreio em alguns 
estabelecimentos, não se encontra em bom estado, nomeadamente no JI O Cortiço e no JI de Moitas, os restantes 
recebem a classificação de razoável e de bom. Por outro lado, nem todos os estabelecimentos estão dotados de 
espaços verdes, embora em alguns os espaços de recreio tenham espaços, em termos de área, bastante 
significativos. Apesar dos problemas enumerados a maioria dos estabelecimentos responderam que o espaço 
exterior é adequado às necessidades das crianças. 
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Quadro nº 40 – Caracterização dos espaços exteriores (Recinto Escolar) dos estabelecimentos do Pré-escolar 

Estabelecimento 
Área 

Recreio 

Área 
Recreio 
Coberto 

/m2 
Área Recreio 
Descoberto 

Tipo de 
Pavimentação 

(recreio) 
Equipamento 

Existente 

Conservação 
mobiliário 

Urbano 
Espaços 
Verdes 

Estado Geral 
Conservação 
Recreio 

Adequação Recreio 
Necessidades 

Rede Solidária          

Creche, Jardim-de-infância e ATL "O 
Cortiço" Sim Não tem N/I  Pavimento 

amortecedor  

“Casinha” de 
Cimento + latada 

com rede de 
sombreamento 

 
 

Não 
 

Bom Adequado 

Rede Pública          

JI de Sobreira Formosa Sim 
 Não tem 

185 

Saibro/areia + 
pavimento de 

borracha 
Parque infantil Razoável Desadequado Bom Adequado 

JI Montes da Senhora Sim Não tem 
125 

Saibro/areia + 
pavimento de 

borracha 
Parque Infantil Razoável  

Adequado Bom Adequado 

JI de Moitas Sim 15 140 
Pavimento de 

borracha 
Parque Infantil+ 

escorrega  Sim Bom Adequado 

JI Pedra do Altar Sim Não tem 
50 

Saibro+Areia + 
Pavimento de 

borracha 
Parque Infantil Bom  Bom Adequado 

JI de Lameira D`Ordem Sim 
23 

N/I  
Terra + 

pavimento de 
borracha 

Parque Infantil  Não Razoável 
 Adequado 

EB1/JI de Proença-a-Nova Sim 710 1650 
Cimento+ 

Calçada + relva 
sintética 

Bancos/Parque 
Infantil 

 
Bom 

 Adequado Bom Adequado 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
Legenda:  

 Merecedor de intervenção imediata/curto prazo. 
  
 Merecedor de intervenção a médio prazo. 
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Ensino Básico – 1º Ciclo 
 
Nos espaços exteriores dos estabelecimentos do 1º ciclo do EB sinaliza-se o seguinte: 
- todas escolas apresentam espaços de recreio cobertos, embora na maioria são espaços relativamente exíguos, 
comparativamente com as áreas de recreio descobertas, que apresentam áreas bastante significativas para o fim a 
que se destinam;  
- todos os estabelecimentos apresentam uma pavimentação desadequada, face às exigências actuais ao nível 
destes espaços, que deveriam ser constituídos por pavimentos amortecedores de quedas e que permitam manter 
condições de higiene adequadas;  
- todas as escolas apresentam equipamento de recreio; 
- em relação à iluminação, nem todas tem o espaço de recreio com iluminação;  
- a maioria tem espaços verdes, embora sejam desadequados;  
- o estado de conservação do recreio deixa muito a desejar na maioria das escolas: a maioria apresenta-se 
razoável.  
Apesar das características apresentadas, o espaço do recinto escolar é considerado adequado por todos os 
estabelecimentos.  
 
Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos Ensino Secundário 
 
Nos 2º e 3º ciclos do EB e secundário a situação do recinto escolar é na maioria dos itens considerado mais ou 
menos aceitável. No entanto, registe-se que nas duas escolas a pavimentação é desadequada e o equipamento 
urbano é restritivo. Os espaços verdes, a iluminação do espaço é considerado adequado. O estado de conservação 
do mobiliário e do recreio é também considerado razoável. 
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Quadro nº 41 – Caracterização dos espaços exteriores (recinto Escolar) dos estabelecimentos do 1º ciclo do EB 

Nome da Escola 

Área 
Recreio 
Coberto 

Área Recreio 
Descoberto 

Área 
Recreio 

Tipo Pavimentação 
Área Recreio 

Equipamento 
Existente 

Conservação 
Mobiliário 

Urbano 
Iluminação 

Espaço 
Espaços 
Verdes 

Estado Geral 
Conservação 

Recreio 

Adequação 
Recreio 

Necessidades Observações 
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Rede Pública            

EB1/JI de Proença-a-Nova 710 1650 Sim Cimento+Calçada+ 
Relva Sintética 

Bancos/Parque 
Infantil Bom Adequado Adequado Bom Adequado  

EB1Pedra do Altar 102 1863 Sim Cimento+Calçada+ 
Areia  Razoável Não Tem Sim Razoável Adequado  

EB1 Montes da Senhora 38 1035 Sim Cimento+areia+pavim
ento de borracha Parque Infantil Razoável Adequado Adequado Bom Adequado  

EB1 Moitas 96 2304 Sim Terra+Borracha Parque Infantil Razoável Não Tem Não tem  Bom  Adequado . 

EB1 Lameira D`Ordem 
 28 1270 Sim Terra+Borracha Parque Infantil Razoável Sim Adequado Bom  Adequado  

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz 
 65 1280 Sim Terra+Cimento+ 

Borracha Parque Infantil Razoável Adequado Desadequado Mau Adequado 

A vedação é 
insuficiente, é 

transponível a cães, 
gatos e até a 

estranhos ao espaço 
EB1 Sobreira Formosa 

 54 1660 Sim Terra+Saibro+Areia+B
orracha 

Bancos + 
parque infantil Bom Não tem  Desadequado Bom Adequado  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
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Quadro nº 42 – Caracterização dos espaços exteriores (recinto Escolar) dos estabelecimentos dos 2º,3º ciclos do EB e Secundário 

Nome da Escola 

Área 
Recreio 
Coberto 

Área Recreio 
Descoberto 

Área 
Recreio 

Tipo Pavimentação 
Área Recreio 

Equipamento 
Existente 

Conservação 
Mobiliário Urbano 

Iluminação 
Espaço 

Espaços 
Verdes 

Estado Geral 
Conservação 

Recreio 

Adequação 
Recreio 

Necessidades 
2º, 3º CICLOS DO EB E SECUNDÁRIO          
Rede Particular/Cooperativo           
Instituto São Tiago-Cooperativa 
de Ensino, Lda. 134 1500  1500 Sim Terra+Calçada Bancos Razoável Adequado Adequado Razoável Adequado 
Rede Pública           
Escola E.B. 2,3/S Pedro da 
Fonseca N/R N/R Sim Asfalto Bancos Razoável Adequado Adequado Razoável Desadequado 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
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3.2.4.5.Caracterização das instalações desportivas 
Neste ponto caracterizam-se as instalações desportivas cobertas e descobertas existentes nos vários subsistemas 
de ensino.  
 
Educação Pré-escolar 
 
Neste subsistema apenas um estabelecimento possui instalações desportivas cobertas, o JI O Cortiço, porque goza 
do privilégio de estar integrado numa infra-estrutura com outras valências. Relativamente às instalações desportivas 
descobertas, encontramo-las em dois estabelecimentos de ensino, o JI de Lameira de Ordem e de Proença-a-Nova. 
Nestes existem campos de jogos, que se encontram, um em estado razoável e outro em estado “bom”.   

 
Quadro nº43 – Características das instalações desportivas cobertas 

Nome da Escola Tipologia Área m2 
Estado 
conservação 

Grau de 
Adequação Problemas Específicos 

Rede Solidária     
Creche, Jardim-de-infância e ATL 

"O Cortiço" 
Ginásio 

  Bom  O chão não é adequado 
 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
Legenda:  

 
Quadro nº.44 – Características das instalações desportivas descobertas 

Estabelecimentos 
Instalação 
Descoberta Área m2 Estado Conservação Grau de Adequação Problemas Específicos 

Rede Pública      
JI de Lameira D`Ordem 

 
Campo de Jogos 

 450 Razoável Adequado  

EB1/JI de Proença-a-Nova 
Campo de Jogos 

 968 Bom Adequado  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 

Legenda:  Merecedor de intervenção a médio prazo. 
 
Ensino Básico – 1º Ciclo 
 
No 1º ciclo as instalações desportivas estão circunscritas aos campos de jogos – oferta que circunscreve ao sector 
público. Estas existem apenas em quatro estabelecimentos.  
 
Relativamente ao estado de conservação apresentam-se, em todos os estabelecimentos em que existem 
instalações desportivas, em bom estado de conservação.  
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Quadro nº 45 Características das instalações desportivas descobertas do 1º ciclo do EB 

Nome da Escola 
Instalação 
Descoberta 

Área  
Equipamento m2 Estado Conservação Qualificação 

Rede Pública     
EB1/JI de Proença-a-Nova Campo de Jogos 968 Bom Adequado 

EB1 Moitas Campo de Jogos  Bom Adequado 
EB1 Lameira D`Ordem 

 Campo de Jogos  Bom Adequado 
EB1 Sobreira Formosa 

 Campo de Jogos  Bom Adequado 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
 

 
Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
As instalações desportivas descobertas neste subsistema de ensino circunscrevem-se aos campos de jogo.  
 
Quanto às instalações cobertas, o sector público não possui qualquer tipo de instalação, não sendo este um factor 
limitativo à prática de actividades desportivas, pois a escola utiliza para esse fim o Pavilhão Municipal e a Piscina 
Municipal. Este tipo de equipamento existe, no entanto, no Estabelecimento da rede privada, especificamente no 
Instituto de São Tiago. 
 

Quadro nº.46 Características das instalações desportivas descobertas do 2º, 3º Ciclos e Secundário 

Nome da Escola 
Instalação Descoberta 

Área 
Equipamento 

m2 Estado Conservação Qualificação 

2º, 3º Ciclos e Secundário 

Rede Particular/Cooperativo     
Instituto São Tiago-Cooperativa de 
Ensino, Lda. 
 

Campo de Jogos 

  

1500 
   

Rede Pública     
Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca 
 Campo de Jogos    
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 
 

Quadro nº.47 Características das instalações desportivas cobertas do 2º, 3º Ciclos e Secundário 

Nome da Escola 
Instalação 
Desportiva 

Área 
Equipamento m2 

Estado 
Conservação Qualificação Problemas Específicos 

2º, 3º Ciclos e Secundário     

Rede Particular/ Cooperativo     
Instituto São Tiago-Cooperativa de 
Ensino, Lda. 
 

Ginásio 
 

1162 
  

Adequado 
  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
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3.2.4.6. Caracterização das Infra-estruturas  
Neste ponto são identificados problemas específicos existentes na rede eléctrica, drenagem de esgotos e 
abastecimento de água.  
 
Educação Pré-escolar 
 
Relativamente às infra-estruturas simplesmente se regista o problema no JI de Moitas, Pedra do Altar e Lameira 
d’Ordem, por não se encontrarem ligados à rede pública de esgotos, embora existam fossas sépticas para as quais 
são encaminhadas as águas residuais domésticas. 
 

Quadro nº 48 Ligações dos estabelecimentos do pré-escolar às redes eléctrica, de abastecimento de águas e de 
drenagem de esgotos 

    
Estabelecimentos Rede 

Eléctrica 
Abastecimento de 
Água (Rede Púbica) 

Drenagem de 
Esgotos (rede 

Pública) 

 
Problemas Específicos 

Rede Solidária     
Creche, Jardim-de-infância e ATL "O 

Cortiço" X X X  

Rede Pública     
JI de Sobreira Formosa X X X  
JI Montes da Senhora X X X  

JI de Moitas X X Fossa séptica  
JI Pedra do Altar X X Fossa séptica  

JI de Lameira D`Ordem X X Fossa séptica  
EB1/JI de Proença-a-Nova X X X  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
 

Ensino Básico – 1º Ciclo 
 

Na rede do 1º ciclo assinalam-se alguns constrangimentos, nomeadamente ligação das casas de banho a fossas 
sépticas, em quatro estabelecimentos como se assinala no quadro seguinte. 
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Quadro nº 49 Ligações dos estabelecimentos do 1º ciclo do EB às redes eléctrica, de abastecimento de águas e de 

drenagem de esgotos 

Estabelecimentos Rede Eléctrica 
Abastecimento 
de Água (Rede 

Pública) 

Drenagem de 
Esgotos (Rede 

Pública) 
Problemas específicos 

1ºCiclo     
Rede Pública     

EB1/JI de Proença-a-Nova X X X  

EB1 Pedra do Altar X X Fossa Séptica  
EB1 Montes da Senhora X X X  
EB1 Moitas X X Fossa Séptica  
EB1 Lameira D`Ordem X X Fossa Séptica  
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz X X Fossa Séptica  
EB1 Sobreira Formosa X X X  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 

Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
Nos estabelecimentos que integram a rede do 2º,3º ciclos e secundário apenas se assinala problemas na rede 
eléctrica que regista pouca estabilidade, provavelmente por falta de capacidade do quadro face às exigências da 
escola.  

 
Quadro nº 50 Ligações, dos estabelecimentos dos 2º,3º ciclos do EB e Secundário, às redes eléctrica, de abastecimento 

de águas e de drenagem de esgotos 

Estabelecimentos Rede 
Eléctrica 

Abastecimento de 
Água (Rede Pública) 

Drenagem de 
Esgotos (Rede 

Pública) 
Problemas específicos 

Rede Particular/Cooperativo     
Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda. X X X  
Rede Pública     

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca X X X 
A rede eléctrica tem  
Pouca estabilidade 

 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
 

3.2.5. Estado de conservação, adequação e segurança dos espaços 
Neste ponto sistematiza-se o estado de conservação dos edifícios e a adequação do espaço escolar e a segurança 
activa e passiva dos espaços da rede escolar.  
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Educação Pré-escolar 
 
A rede de estabelecimentos do pré-escolar globalmente não tem situações, ao nível da conservação dos edifícios, 
preocupantes, mas a maioria apresenta um estado de conservação classificado de “razoável”, o que implica uma 
atenção aos mesmos a curto-médio prazo. Apenas o JI de Altar e a EB1/JI de Proença-a-Nova apresentam um 
estado de conservação “bom”.  
 

Quadro nº 51 Estado de conservação dos estabelecimentos do pré-escolar 

Nome da Escola Estado de Conservação 
Rede Solidária 

Creche, Jardim de Infância e ATL 
"O Cortiço" Razoável 

Rede Pública 
JI de Sobreira Formosa Razoável 
JI Montes da Senhora Razoável 

JI de Moitas Razoável 
JI Pedra do Altar Bom 

JI Atalaia de Estêvão Vaz Razoável 
JI de Lameira D`Ordem Razoável 

EB1/JI de Proença-a-Nova Bom 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de 
Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 

 
Ensino Básico – 1º Ciclo 
 
A rede do 1º ciclo do ensino básico também não oferece grandes preocupações, já que quase todas as escolas 
apresentam um estado de conservação de razoável, excepto a EB1 de Sobreira Formosa, a EB1 das Moitas e a 
EB1 de Pedra do Altar que estão em bom estado de conservação.  

 
Quadro nº.52.Estado de conservação dos estabelecimentos do 1º Ciclo do EB 

 Nome da Escola Estado de Conservação 

Rede Pública 
 EB1/JI de Proença-a-Nova Razoável 
 EB1 Pedra do Altar Bom 
 EB1 Montes da Senhora Razoável 
 EB1 Moitas Bom 
 EB1 Lameira D`Ordem Razoável 
 EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Razoável 
 EB1 Sobreira Formosa Bom 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006.  
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Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
Ambas as escolas apresentam também bom estado de conservação.  

 
Quadro nº 53 Estado de conservação dos estabelecimentos do 2º,3º Ciclo do EB e Secundário de Proença-a-Nova 

 Nome da Escola Estado de Conservação 
Rede Particular/Cooperativo   
 Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda. Bom 
Rede Pública   
 Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Bom 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 
3.2.5.1. Segurança do Meio Envolvente e das Instalações Escolares 
3.2.5.1.1. Segurança do Meio Envolvente Próximo 
Os elementos em análise são os relativo à segurança passiva da envolvente dos estabelecimentos escolares como 
a existência de passeios nas ruas, iluminação, passadeiras, etc. como também a caracterização e avaliação das 
situações de conflito/perigo como, por exemplo, a proximidade de linhas férreas, vias de grande circulação, 
cruzamentos perigosos, etc.  
 
Educação Pré- escolar 
 
O domínio da segurança da envolvente próxima da rede pré-escolar apresenta alguns problemas. As vertentes mais 
importantes face ao contexto de inserção dos estabelecimentos são seguramente a existência de passadeiras, 
lombas de redução de velocidade, saída de escola (resguardo) e sinal de sinalização de escola e passeio nas ruas 
circundantes do estabelecimento. As outras dimensões são menos estruturantes para a segurança da envolvente. 
Todavia a existência de semáforos em estabelecimentos inseridos em zonas de grande circulação também são 
relevantes.  
 
Neste contexto identificam-se os seguintes problemas mais significativos ao nível da segurança das crianças, 
acompanhantes e pessoal docente, bem como dos próprios estabelecimentos:  
 
� inexistência de passeios em todos os estabelecimentos, exceptuando-se no JI O Cortiço e o EB1/JI de 
Proença, cujos passeios são considerados adequados.  
� inexistência de passadeiras em alguns estabelecimentos do pré-escolar, excepto  em três 
estabelecimentos (JI O Cortiço, JI Montes da Senhora e EB1/JI de Proença); 
� inexistência de lombas de redução de redução de velocidade em todas as escolas; 
� inexistência de saída de escola numa parte significativa de estabelecimentos;  
� inexistência de sinal de indicação de escola.  
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Qualquer intervenção nesta área deve ser tida em conta a inserção urbana dos estabelecimentos, bem como 
a intensidade do tráfego existente.  
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Quadro nº54 Caracterização e Avaliação de Segurança Passiva nos Estabelecimentos do Pré-escolar em Proença-a-Nova 

Nome da Escola Passeio nas Ruas  
Iluminação 

 
Passadeiras 

 
Passadeiras com 

semáforos 
Lombas redução de 

Velocidade 
Saída de Escola – 

Resguardo 
Sinal de Indicação de escola 

Rede Solidária        

Creche, Jardim de Infância e ATL "O Cortiço" Adequado Adequado Adequado Não Adequado Não Sim 

Rede Pública        

JI de Sobreira Formosa Não Adequado Não Não Não Sim Sim 

JI Montes da Senhora Não Adequado Adequado Não Adequado Não Sim 

JI de Moitas Não Adequado Não Não Desadequado Não Não 

JI Pedra do Altar Não Adequado Não Não Não Não Não 

JI de Lameira D`Ordem Não Adequado Não Não Não Não Não 

EB1/JI de Proença-a-nova Adequado Adequado Adequado Não Adequado  
Sim Sim 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
 

Merecedor de intervenção mais rápida 
Merecedor de intervenção a curto/médio prazo. 
Adequado. 
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Sinaliza-se ainda a proximidade a vias de grande circulação do JI de Sobreira Formosa e JI de Moitas. Esta última, 
está ainda localizada junto de um cruzamento perigoso não protegido.   
 

Quadro nº.55 Caracterização e avaliação das situações de conflito/perigo na Rede Educativa do Pré-escolar 
 

Estabelecimento 
Linhas-
férreas 

Vias de Grande 
Circulação 

Cruzamentos 
perigosos não 

protegidos 

Linhas de alta 
tensão sobre o 
recinto escolar 

Outras 
situações 

 
Observações 

Rede Solidária 
Creche, Jardim-de-infância e ATL 
"O Cortiço       

Rede Pública       

JI de Sobreira Formosa  X     

JI Montes da Senhora       

JI de Moitas  X X    

JI Pedra do Altar       

JI de Lameira D`Ordem       

EB1/JI de Proença-a-nova       

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006. 

 Merecedor de intervenção mais rápida 
 Merecedor de intervenção a curto/médio prazo.  
 Adequado.  

 
Ensino Básico – 1º Ciclo 
 
Tal como no pré-escolar, o 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Proença-a-Nova apresenta também alguns 
problemas.  
 
Assim, identificam-se os seguintes problemas mais significativos, da rede do 1º ciclo:  
- inexistência de passeios em todas as EB1 excepto na de  Proença-a-Nova 
- iluminação desadequada em alguns estabelecimentos (Pedra do Altar, Lameira D’Ordem e Sobreira Formosa).  
- inexistência de passadeiras na maioria da escolas, excepto na EB1 de Proença e Montes da Senhora;  
- inexistência de lombas de redução de redução de velocidade na maioria das escolas, 
- inexistência de saída de escola na maioria das escolas, excepto na de Proença-a-Nova.  
- inexistência de sinal de indicação de escola apenas também na maioria das escolas.  
 
A acrescer aos problemas sinalizados existem ainda outras situações de conflito/perigo na rede do 1º ciclo do 
ensino básico, tais como:  
- proximidade a vias de grande circulação e cruzamentos perigosos não protegidos: EB1 de Pedra do Altar e 
das Moitas;  
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Quadro nº.56 Caracterização e Avaliação de Segurança Passiva nos Estabelecimentos do 1º Ciclo do EB em Proença-a-

Nova 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizada em 2006. Actualizado em 2006. 
 
 Merecedor de intervenção mais rápida 
 Merecedor de intervenção a curto/médio prazo.  
 Adequado.  
 
 

Quadro nº 57 Caracterização e avaliação das situações de conflito/perigo na Rede Educativa do 1º Ciclo do Ensino 
Básico  

 
Estabelecimento 

 
Linhas-
férreas 

 
Vias de Grande 

Circulação 

Cruzamentos 
perigosos não 

protegidos 

Linhas de alta 
tensão sobre o 
recinto escolar 

Outras 
situações 

Observações 

 
EB1/JI de Proença-a-Nova       
EB1 Pedra do Altar  X X    
EB1 Montes da Senhora       
EB1 Moitas  X X  X  
EB1 Lameira D`Ordem       
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz       
EB1 Sobreira Formosa       

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. 
Actualizado em 2006.  

 Merecedor de intervenção mais rápida 
 Merecedor de intervenção a curto/médio prazo.  
 Adequado.  
 

 
Ensino Básico – 2º, 3º Ciclos e Secundário 
 
Nestes subsistemas (2º,3º ciclos e secundário) verifica-se uma situação melhor ao nível da segurança passiva do 
que os anteriores subsistemas. Com a informação existente apenas se sinaliza na EB 2,3/S Pedro da Fonseca a 
proximidade de uma via de grande circulação sem protecção. 

Nome da Escola Passeio Ruas Iluminação Passadeiras 
Passadeiras 

Com Semáforos 

Lombas 
Redução 

Velocidade 
Saída Escola 
Resguardo 

Sinal Indicação 
Escola 

Rede Pública        

EB1/JI de Proença-a-nova Adequado Adequado Adequado Não Adequado Sim Sim 

EB1 Pedra do Altar Não Desadequado Não Não Não Não Não 

EB1 Montes da Senhora Não Adequado Adequado Não Sim Não Sim 

EB1 Moitas Não Adequado Não Não Não Não Não 

EB1 Lameira D`Ordem Não Desadequado Não Não Não Não Não 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Não Adequado Não Não Não Não Não 

EB1 Sobreira Formosa Não Desadequado Não Não Não Não Sim 
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Quadro nº 58 Caracterização e Avaliação de Segurança Passiva nos Estabelecimentos do 2º,3 Ciclo do EB e Secundário 

em Proença-a-Nova 

Nome da Escola 
Passeio 

Ruas Iluminação Passadeiras 
Passadeiras 

Com Semáforos 

Lombas 
Redução 

Velocidade 
Saída Escola 
Resguardo 

Sinal Indicação 
Escola 

Rede Cooperativa/Particular 
Instituto São 
Tiago-Cooperativa 
de Ensino, Lda 
 

Adequado 
 

Adequado 
 

Adequado 
  Adequado 

 
Sim 

 
Sim 

 

Rede Pública 
Escola E.B. 2,3/S 
Pedro da Fonseca 
 

Adequado 
 

Adequado 
 

Adequado 
 Não  Sim 

 
Sim 

 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006. 

 Merecedor de intervenção mais rápida 
 Merecedor de intervenção a curto/médio prazo.  
 Adequado.  

 
Quadro nº 59 Caracterização e avaliação das situações de conflito/perigo na Rede Educativa dos 2º, 3º Ciclos do Ensino 

Básico e Secundário.  
 

Estabelecimento 
 

Linhas-
férreas 

 
Vias de Grande 

Circulação 

Cruzamentos 
perigosos não 

protegidos 

Linhas de alta 
tensão sobre o 
recinto escolar 

Outras 
situações 

Observações 

Rede Particular/ Cooperativo 
Instituto São Tiago-Cooperativa de 
Ensino, Lda 

 X     

Rede Pública 
Escola E.B. 2,3/S Pedro da 
Fonseca 

      

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006. 

 Merecedor de intervenção mais rápida 
 Merecedor de intervenção a curto/médio prazo.  
 Adequado.  

 

 
3.2.5.1.2. Segurança Activa e Passiva das Instalações Escolares (interiores) 
Neste ponto procede-se à análise da segurança activa e passiva dos estabelecimentos da rede educativa, do pré-
escolar ao secundário. Por segurança passiva entenda-se sistemas e indicadores estáticos como p.e. alarmes, 
extintores, iluminação, plano de emergência, etc. Por segurança activa entenda-se os sistemas que dependem da 
intervenção humana, como o guarda nocturno, alarme ligado à PSP e vigilância por empresa de segurança.  
 
Globalmente, no total da rede, os estabelecimentos dão mais atenção à segurança passiva do à segurança activa. 
O contexto de inserção do concelho permite este tipo de actuação. Os níveis de criminalidade (vandalismo, roubo, 
etc.), permitem às escolas serem menos activas neste sentido.  
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Educação Pré- escolar 
 
No pré-escolar regista-se a inexistência de qualquer dispositivo de segurança activa. Relativamente à segurança 
passiva registe-se a inexistência de iluminação no recreio na maioria dos estabelecimentos e a inexistência de plano 
de emergência.  
 

Quadro nº. 60 Caracterização da segurança passiva e da segurança activa nos estabelecimentos do Pré-escolar 
 Segurança Passiva Segurança Activa 
 
 

Estabelecimentos 

 
Sistema de 

Alarme 
 

 
Extintores 

 

 
Iluminação 

Exterior/ 
Recreio 

 

 
Saída de 

Emergência 
 

 
Plano de 

Emergência 
 

Alarme ligado 
à Vigilância 
activa (PSP, 

GNR, …) 
 

 
Guarda-
nocturno 

 

Vigilância por 
empresa de 
segurança 

Rede Solidária 

Creche, Jardim-de-
infância e ATL "O Cortiço" 

N/T Razoável Razoável Bom Razoável N/T N/T N/T 

Rede Pública 

JI de Sobreira Formosa N/T Bom N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

JI Montes da Senhora N/T Bom N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

JI de Moitas N/T Razoável Razoável N/T Razoável N/T N/T N/T 
JI Pedra do Altar N/T Bom N/T Bom N/T N/T N/T N/T 

JI de Lameira D`Ordem N/T  N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

EB1/JI de Proença-a-nova N/T Bom Razoável N/T Razoável N/T N/T N/T 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. 
Actualizado em 2006. 

 
 

Ensino Básico – 1º Ciclo 
 
A situação da segurança passiva e activa no 1º ciclo do ensino básico é idêntica à situação do pré-escolar. Assinale-
se apenas a inexistência de iluminação no recreio e do plano de emergência. Assinale-se ainda a inexistência de 
qualquer dispositivo de segurança activa.  

 
Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
Quer a segurança passiva quer a segurança activa dos dois estabelecimentos existentes nestes subsistemas pode-
se considerar globalmente adequada face ao seu contexto de inserção. Relativamente a segurança passiva todos 
os dispositivos são considerados em bom estado. No que diz respeito, à segurança activa apenas se assinala a 
existência de um alarme no Instituto de São Tiago.  
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Quadro nº 61 Caracterização da segurança passiva e da segurança activa nos estabelecimentos do EB1 e EB2/3, S  

 Segurança Passiva Segurança Activa 

Estabelecimentos 
Sistema de 
Alarme  Extintores 

Iluminação 
Exterior/Recreio Saída de Emergência Plano de Emergência 

Alarme ligado à 
Vigilância Activa (PSP, 

GNR, …) Guarda-nocturno 

Vigilância por 
Empresas de 
Segurança 

1ºCiclo         
Rede Pública         
EB1/JI de Proença-a-Nova N/T Bom Razoável N/T Razoável N/T N/T N/T 
EB1 Pedra do Altar N/T Bom N/T N/T N/T N/T N/T N/T 

EB1 Montes da Senhora N/T Bom N/T N/T N/T N/T N/T N/T 
EB1 Moitas N/T Bom N/T N/T N/T N/T N/T N/T 
EB1 Lameira D`Ordem N/T S/I N/T N/T N/T N/T N/T N/T 
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz N/T Razoável Razoável N/T N/T N/T N/T N/T 
EB1 Sobreira Formosa N/T Bom N/T N/T N/T N/T N/T N/T 
2, 3 Ciclos do EB e Secundário         
Rede Particular/Cooperativo         
Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, 
Lda Bom Bom Bom Bom Bom Bom S/I S/I 
Rede Pública 
Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Bom Bom Bom Bom S/I S/I S/I N/T 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006. 
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3.2.6. Alterações Detectáveis e Necessidade de Obras 
 

Ensino/Educação Pré-escolar 
 

Como se pode verificar na rede do pré-escolar detectam-se poucas alterações. Verifica-se aumento de área apenas 
no JI da SCM de Proença e de Lameira d’Ordem. O reforço das estruturas verifica-se no JI O Cortiço, JI de Sobreira 
Formosa, JI Pedra do Altar e no JI de Lameira d’Ordem. Relativamente aos espaços exteriores verificam-se 
alterações em mais estabelecimentos.  
 

Quadro nº 62 Principais alterações detectáveis nas instalações na rede do pré-escolar 

Nome da Escola 
Aumento Área 

(%) 
Reforço 

Estrutural Fachada Principal Espaços Exteriores Arranjos 

     

Rede Solidária     

Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" Sim Sim Não Não 

Rede Pública     

JI de Sobreira Formosa 0% Sim Não Sim 

JI Montes da Senhora 0% Não Não Não 

JI de Moitas 0% Não Não Sim 

JI Pedra do Altar 0% Sim Não Sim 

JI de Lameira D`Ordem 10% Sim Não Não 

EB1/JI de Proença-a-nova 50% Sim Não Sim 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
 

Ensino Básico – 1º Ciclo 
 

Relativamente ao 1º ciclo do EB registam-se algumas alterações, sobretudo em espaços exteriores, na maioria dos 
estabelecimentos e de alterações de aumento de área, nomeadamente no JI de Lameira D’Ordem.  
 

Quadro nº 63 Principais alterações detectáveis nas instalações na rede do 1º Ciclo do EB 

Nome da Escola 
Aumento Área 

(%) 
Reforço 

Estrutural 
Fachada 
Principal 

Espaços 
Exteriores 
Arranjos Observações 

Rede Pública      

EB1/JI de Proença-a-Nova Sim Sim Não Sim Sala refeitório e sala polivalente 

EB1 Pedra do Altar Não Sim Não Não 
Construído refeitório, WC Novos 

e melhoramentos gerais 

EB1 Montes da Senhora Não Não Não Sim  

EB1 Moitas Não Sim Não Sim 
Construído refeitório, WC novos e 

melhoramentos gerais 

EB1 Lameira D`Ordem Sim Sim Não Sim 
O pátio foi parcialmente coberto e 

foi construído em refeitório 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Não Não Não Não  

EB1 Sobreira Formosa Não Não Não Sim  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006. 
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Ensino Básico – 2º,3º Ciclos e Secundário 
 
Nestes níveis de ensino apenas se registam também arranjos em espaços exteriores em todos os estabelecimentos, 
nomeadamente no Instituto de São Tiago.  

 
Quadro nº 64 Principais alterações detectáveis nas instalações na rede do 2º,3º e Secundário 

Nome da Escola 
Aumento 
Área (%) 

Reforço 
Estrutural 

Fachada 
Principal 

Espaços 
Exteriores 
Arranjos Histórico Edifício Observações 

Rede Particular e Cooperativo      

Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda Não Não Não Sim  

Rede Pública      

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca S/I S/I S/I S/I  
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
 
3.2.7. Taxa de Ocupação, irradiação e saturação dos espaços 
 
Neste ponto analisa-se a capacidade/saturação dos estabelecimentos escolares a partir da análise dos dados 
referentes ao actual ano lectivo (2006/07). 
 
Educação/Ensino Pré-escolar 
 
Globalmente, a taxa de ocupação do pré-escolar é de aproximadamente de 46%, o que representa uma folga de 
cerca de 54% no pré-escolar. A rede pública apresenta uma taxa de ocupação de 50% já a rede solidária apresenta 
uma taxa de ocupação de 35%. 
 
Todos os estabelecimentos do pré-escolar encontram-se abaixo da sua capacidade efectiva, havendo apenas 2 
estabelecimentos com uma taxa de ocupação superior a 50%, como é o caso dos JI de Proença e de Pedra do 
Altar, respectivamente com 60 e 52%. O estabelecimento com taxa de ocupação mais significativa é o JI de Proença 
com 100%.  
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Quadro nº 65 Capacidade e taxa de ocupação dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

Estabelecimento 
Total salas 
actividade Capacidade 

Total Crianças inscritas  
(2006/2007) 

Tx Ocupação 
% 

Rede Solidária     

Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" 
3 75 26 

 
35 
 

Rede Pública     

JI de Sobreira Formosa 2 50 24 48 

JI Montes da Senhora 1 25 7 28 

JI de Moitas 1 25 11 44 

JI Pedra do Altar 1 25 13 52 

JI de Lameira D`Ordem 1 25 9 36 

EB1/JI de Proença-a-Nova 3 75 60 60 

Total/ Taxa média Global 12 300 150 50 

Total público/taxa média do público 9 225 124 55 

Total /taxa média rede solidária 3 75 26 35 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006. 
 

1º Ciclo do EB 
 

A taxa de ocupação para o ensino básico, 1º ciclo, no ano lectivo em análise é de cerca de 62%, bastante acima 
da taxa de ocupação do pré-escolar (46%).   
 

Não existem estabelecimentos a funcionar acima das suas capacidades. Todos os estabelecimentos encontram-se 
a funcionar abaixo das suas capacidades. Os casos mais preocupantes são os estabelecimentos que apresentam 
menos de 10 alunos, que no conjunto das escolas, representam um número significativo – 2 estabelecimentos. 
Fazem parte deste conjunto, de Atalaia de Estêvão Vaz e de Montes da Senhora. Apenas a EB1 de Proença-a- 
Nova, embora aquém da sua ocupação máxima, apresenta uma taxa de ocupação significativa, 76%. 

 

Quadro nº.66 - Capacidade e taxa de ocupação dos estabelecimentos do 1º Ciclo do EB 

Estabelecimentos 
Salas 
aula - 
EB1 

Capacidade 
(Nº alunos) 

(Nº salas * 25) 
Total alunos 
(2006/2007) 

Taxa de 
Ocupação 

Salas 
Regime 
Duplo 

Nº total 
turmas 

Nº total turmas 
regime normal 

Nº total turmas 
regime duplo 

Rede Pública 

EB1/JI de Proença-a-Nova 9 225 172 76 0 9 9 0 

EB1 Pedra do Altar 1 25 14 56 0 1 1 0 

EB1 Montes da Senhora 1 
 

25 7 28 0 1 1 0 

EB1 Moitas 2 25 19 76 0 2 2 0 

EB1 Lameira D`Ordem 1 25 14 56 0 1 1 0 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz 1 25 7 28 0 1 1 0 

EB1 Sobreira Formosa 3 75 36 48 0 2 2 0 

Concelho Proença-a-Nova 18 425 262 62 0 17 17 0 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
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Ensino Básico – 2º e 3º ciclos e Secundário 
 

O 2º e 3º ciclos e secundário, apresentam no global uma taxa de ocupação acima dos 100%, cerca de 106% 
especificamente. No entanto, o sector público apresenta uma taxa de ocupação superior à sua capacidade (115%), 
enquanto que o sector privado está a 21% para atingir a sua capacidade máxima.  

 
Quadro nº.67 Capacidade de Ocupação e Taxa de ocupação 2º, 3º ciclos do EB e Secundária 

Estabelecimento Salas de aula Capacidade (Nº salas * 24 
alunos) Total alunos (2006/2007) Taxa de Ocupação 

Rede Particular/Cooperativo 
Instituto São Tiago-Cooperativa de 

Ensino, Lda 7 168 133 79 
Rede Pública 

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca 22 528 608 115 
Concelho de Proença-a-Nova 29 696 741 106 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
 
3.2.8. Possibilidade/pertinência de Ampliação de Edifícios 
 

Globalmente, e tendo por referência a taxa de ocupação no pré-escolar (46%), esta questão não apresenta, à 
partida, necessidades prementes, uma vez que a taxa de ocupação apresenta bastante folga. A menos que 
considerem hipóteses de aplicação para concentração de uma maior massa crítica de crianças matriculadas. 
 

Os edifícios escolares deste subsistema de educação não apresentam possibilidade de aumento de área de 
construção quer na vertical (aumento de nº de pisos) quer na horizontal (aumento de área de construção).  
 

Os dados do inquérito às escolas (JI) mostram-nos que os estabelecimentos públicos não apresentam perspectivas 
futuras de reajustamento, excepto na EB1/JI de Proença, no qual já foi construído um anexo polivalente. 
 

Na rede solidária apenas foi indicado a requalificação das instalações, nomeadamente o melhoramento do espaço 
exterior, isto é, no recreio (mudança de pavimento e equipamentos). De referir que as obras supra-mencionadas já 
foram realizadas no Jardim-de-Infância “O Cortiço”. 
 

Os reajustamentos previstos vão ao encontro das taxas de ocupação actuais existentes, que são aquém das 
capacidades existentes.  
 
Apesar da taxa de ocupação actual estar aquém da capacidade instalada, os reajustamentos na rede podem ser 
equacionados com a finalidade de promover uma oferta de estabelecimentos com melhores condições de 
habitabilidade e de condições de trabalho para professores e “alunos”.  
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Quadro nº68 – Caracterização dos estabelecimentos do pré-escolar e 1º ciclo e possibilidade de crescimento (nº de 
pisos e área de implantação) 

Nome da Escola 

Área 
Terreno 

Escola M2 

Área Bruta 
Construção 

m2 Nº Pisos 
Aumento Nº 

pisos Aumento Área Implantação 

Rede Solidária 
Creche, Jardim de Infância e ATL "O Cortiço" 1604  2 Não Não 

Rede Pública 

JI de Sobreira Formosa 660 372 2 Não Não 

JI Montes da Senhora 300 115 1 Não Não 

JI de Moitas 250 140 1 Não Não 

JI Pedra do Altar 320 117 1 Não Não 

JI de Lameira D`Ordem 1269 45 1 Não Não 

EB1/JI de Proença-a-nova 4212 934 2 Não Não 
1º Ciclo do EB      
EB1 Pedra do Altar 1800 360 1 Não Não 

EB1 Montes da Senhora 1120 86 1 Não Não 

EB1 Moitas 2680 280 1 Não Não 
EB1/JI de Proença-a-nova 4212 934 2 Não Não 

EB1 Lameira D`Ordem 1575 100 1 Não Sim 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz 1028 292 1 Não Não 

EB1 Sobreira Formosa 4800 570 2 Não Não 

2º, 3º e Secundário       

EB 2,3/S Pedro da Fonseca 7950 2160 2 Não  Não 

Instituto de São Tiago      
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
 

Relativamente ao 1º ciclo do ensino básico a situação é semelhante, ou seja, as possibilidades de ocupação de nº 
de pisos e de área de implantação também são pouco prováveis, excepto na EB1 de Lameira D’Ordem. Todavia, 
face à taxa de ocupação global, à primeira vista a necessidade de ampliação é pouco provável. Essa necessidade 
poder-se-á equacionar, no entanto, se se optar por um perfil de oferta diferente do existente, mais orientado para 
concentração de alunos e professores e diversificação das valências existentes. 
 

No que diz respeito ao 2º e 3º ciclos e secundário, a taxa de ocupação global actual, excede os 100%, e no sector 
público também ultrapassa os 100%. O que torna indispensável a existência de obras de ampliação do actual 
edifício da EB 2,3/S Pedro da Fonseca ou a “transferência” de alunos para o Instituto de São Tiago. 
 

Estão, no entanto, previstas várias obras na Pedro da Fonseca. Porém, não se perspectivam aumento de salas de 
aulas. As obras previstas são a construção de uma sala para arrecadação, de um anfiteatro, ampliação da sala do 
Conselho Executivo, do espaço de recreio e ampliação da área de lavagem do refeitório. O edifício não permite 
aumento de pisos nem aumento de área de implantação. 
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Quadro nº 69 – Perspectivas futuras de reajustamento para os estabelecimentos da rede escolar do concelho de Proença-a-Nova 

Estabelecimento 
Perspectivas 

Futuras 
Reajustamento 

Requalificação Instalações Novos 
Equipamentos Ampliação Outro Projecto Aprovados 

Futuros Observações 

Pré-Escolar 
Rede Solidária        

Creche, Jardim de Infância e ATL "O Cortiço" Não       

Rede Pública 

JI de Sobreira Formosa Não       

JI Montes da Senhora Não       

JI de Moitas Não       

JI Pedra do Altar Não       

JI de Lameira D`Ordem Não       

EB1/JI de Proença-a-Nova Não       
1ºCiclo 

Rede Pública        

EB1/JI de Proença-a-Nova Não       

EB1 Pedra do Altar Não       

EB1 Montes da Senhora Não       

EB1 Moitas Não       

EB1 Lameira D`Ordem Não       

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Não       

EB1 Sobreira Formosa Não       

EB1 São Pedro Esteval 
Não  
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2, 3 Ciclos e Secundário 

Rede Particular/Cooperativo 
Instituto São Tiago -Cooperativa de Ensino, 
Lda Sim Pavilhão Gimnodesportivo (em 

construção). Área envolvente      

Rede Pública 
Construção de uma 
sala para 
arrecadação / 
manutenção 

-Ampliação da sala do 
Conselho 

Ampliação do espaço de 
recreio 

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Sim 
 Cobertura da ligação ao Bloco E e F 

 Construção de 
Anfiteatro. Ampliação da área de 

lavagem do refeitório 

 Não  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 2005. Actualizado em 2006.  
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3.2.9. Partilha de Instalações entre Instituições 
 
Os estabelecimentos utilizam para a prática de actividades específicas, sobretudo desportivas, as instalações de 
determinadas instituições, como é o caso de piscinas, bibliotecas e polidesportivos, pertencentes na maioria dos 
casos à autarquia. Este tipo de utilização, de equipamentos da autarquia obriga à deslocação das crianças, o que 
pode constituir-se como factor limitador da prática de determinadas actividades de uma forma mais frequente.   
 

Quadro nº 70 Utilização de equipamentos exteriores à escola por nível de ensino-educação 
Nome da Escola Tipo Equipamento Instituição Frequência Utilização 

Pré-Escolar 
Rede solidária 

Polidesportivo 
 CM Sempre que se justifique 

Piscina 
 CM 1 X por semana Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" 

Biblioteca 
 CM Sempre que se justifique 

Rede Pública 

JI de Lameira D`Ordem 

Piscina  
Pavilhão 
Biblioteca 

CM 
Mensal 

EB1/JI de Proença-a-nova 

Piscina  
Pavilhão 
Biblioteca 

CM 
Mensal 

JI de Sobreira Formosa 
Piscina  

Pavilhão 
Biblioteca 

 
CM Mensal 

JI Montes da Senhora 
Piscina  

Pavilhão 
Biblioteca 

CM 
Mensal 

JI de Moitas 
Piscina  

Pavilhão 
Biblioteca 

CM 
Mensal 

JI Pedra do Altar 
Piscina  

Pavilhão 
Biblioteca 

CM 
 Mensal 

1ºCiclo 
Rede Pública 

Polidesportivo CM 
 Semanal EB1/JI de Proença-a-Nova 

Biblioteca CM 
 Raramente 

EB1 Moitas Polidesportivo JF Diária 

Polidesportivo CM 
 Mensal 

Biblioteca CM 
 Periodicamente EB1 Lameira D`Ordem 

Auditório CM 
 Esporadicamente 

Polidesportivo  Mensal 
EB1 Sobreira Formosa Biblioteca Biblioteca Municipal de Sobreira 

Formosa Mensal 
2,3 EB e S 
Rede Particular/Cooperativo 

Polidesportivo CM Ocasional 
Piscina CM Ocasional Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, 

Lda Biblioteca CM Ocasional 
Rede Pública 

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Piscina CM Diária 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
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Para além das escolas recorrerem à utilização de instalações de outras instituições, determinados espaços da rede 
escolar do concelho são também utilizados por algumas instituições locais. Esse uso, que é limitado a algumas 
instituições, faz-se sobretudo ao nível das instalações desportivas (campo de jogos) e do uso de salas pelo ensino 
recorrente.  
 

Quadro nº 71 Utilização de espaços da rede escolar por outras instituições 

Nome da Escola 
Espaço 

Instalações Instituição Finalidade Utilização 
Frequência 
Utilização Observações 

Pré-escolar 

Rede Pública 
EB1/JI de Proença-a-nova Campo de jogos Comunidade Prática desportiva Diariamente  

1ºCiclo 
Rede Pública 

EB1/JI de Proença-a-nova Campo de jogos Comunidade Prática desportiva Diariamente  

EB1 Lameira D`Ordem Sala EB1 Ensino Recorrente Ensino Recorrente 2 X por semana  

EB1 Sobreira Formosa Campo Desportivo Instituto Aulas de Educação 
física Diária  

EB 2/3, ES 

Rede Particular Cooperativa 

Instituto São Tiago-Cooperativa de 
Ensino, Lda Pavilhão 

EB1 Sobreira 
Formosa, EB1 Atalaia 

de Estêvão Vaz, e 
EB1 de Montes da 

Senhora 
 

Actividade de 
enriquecimento 

curricular 
Semanal 

  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
 

 
3.2.10. Serviços de Psicologia e Orientação 
Os serviços de psicologia e orientação são prestados nas escolas da rede pública, na maioria dos estabelecimentos, 
através da responsabilidade do Ministério da Educação. Nem todos os estabelecimentos parecem estar abrangidos 
por este tipo de serviços. A maioria dos estabelecimentos classifica este serviço com “bom” ou “muito bom”.  
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Quadro nº 72 Oferta de Serviços de Psicologia e Orientação 

Estabelecimentos Entidade que 
disponibiliza 

Cobertura Serviços de 
Psicologia Local onde é disponibilizado 

Pré-Escolar 

Rede Pública 

JI Montes da Senhora DRE Boa Na sede do agrupamento 

EB1/JI de Proença-a-nova DRE Boa Na sede do agrupamento 
1ºCiclo 
Rede Pública 
EB1/JI de Proença-a-Nova DRE Boa Na sede de agrupamento 

EB1 Pedra do Altar DRE Aceitável Na sede de agrupamento 

EB1 Montes da Senhora DRE Boa Na sede de agrupamento 

EB1 Moitas Agrupamento de 
Escolas Boa Na sede de agrupamento 

EB1 Lameira D`Ordem DRE + Agrupamento Aceitável Na sede de agrupamento 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz DRE + Agrupamento 
Escolas Aceitável Na sede de agrupamento 

EB1 Sobreira Formosa DRE Boa Na sede de agrupamento 
EB 2,3 e ES 

Rede Particular/Cooperativo 

Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda Escola Muito Boa Na própria escola 

Rede Pública 

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca DRE Muito Boa Na própria escola 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizada em 2006.  
 
 

3.2.11. Movimento Associativo de Encarregados de Educação. 
 
A existência de Associações de Encarregados de Educação, pela leitura das respostas dos inquéritos, não parece 
ser ainda extensível a toda a rede de equipamentos educativos do concelho. Apenas alguns estabelecimentos têm 
associação de pais e encarregados de educação, nomeadamente o JI O Cortiço e a EB2,3/ S Pedro da Fonseca.  
 
Este resultado denota uma fraca participação dos pais e encarregados de educação na dinâmica das escolas 
frequentadas pelos seus educandos. 
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Quadro nº 73 – Participação dos Encarregados de Educação 

Estabelecimentos 
Associação Pais 

Encarregados 
Educação 

Comissão Pais 
Encarregados 

Educação 

Participação Ass. Pais 
Enc. Educação No 

Agrupamento 
Observações 

Pré-Escolar 

Rede Solidária     
Creche, Jardim-de-infância e ATL "O 
Cortiço" Sim Elevada Sim Não 

1ºCiclo 

Rede Pública 

EB1 Pedra do Altar Não Não Não  

EB1 Montes da Senhora Não Não Não  

EB1 Moitas Não Não Sim  

EB1 Lameira D`Ordem Não Não Sim  

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Não Não Não  

EB1 Sobreira Formosa Não    
EB2/3, ES 

Rede Particular/Cooperativo 
Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, 
Lda  Não 

   

Rede Pública 

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca Sim 
 

Não 
 

Não 
  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
 
 

3.2.12. Oferta de formação-educação no concelho por tipologias de cursos e áreas de formação 
3.2.12.1. Cursos Gerais e Tecnológicos (Ensino Regular) 
 
A tabela seguinte dá-nos conta dos cursos ministrados, cursos gerais e tecnológicos, no secundário nas duas 
escolas do concelho. Os dados indiciam a existência de complementaridade ao nível das ofertas entre os dois 
estabelecimentos que ministram o secundário.  
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Quadro nº.74 Cursos Ministrados no Ensino Secundário no ano lectivo de 2004/05 

Estabelecimento Cursos 
Gerais 

Cursos 
Tecnológicos 

Cursos Tecnológicos 
(Portaria nº 550 - A/2004 de 

21 de Maio) 

Cursos 
Científico-Humanísticos 

(Portaria nº 550 - D/2004 de 
21 de Maio 

Ensino Profissional Qualificante 

Es
co

la 
Bá

sic
a 

2º
e 3

º C
icl

os
 

co
m 

En
sin

o 
Se

cu
nd

ár
io 

Pe
dr

o d
a 

Fo
ns

ec
a 

Agrup.1, 3, 
4 

Electrotecnia e 
electrónica; 
Informática 

Informática Ciências e Tecnologias; 
Ciências Humanas Gestão e Administração 

In
st

itu
to

 d
e S

. 
Ti

ag
o 

– 
Co

op
er

at
iva

 d
e 

En
sin

o,
 C

Rl
 

Agrup.1   Ciências e Tecnologias  

Fonte: Ministério da Educação – www.min-edu.pt . Roteiro das Escolas 2004/05.  

 

No lectivo de 2005/06 esteve a funcionar o curso tecnológico de informática (11º ano) com 9 alunos matriculados. 
Em 2006/07 está a funcionar os cursos tecnológicos de Informática (12º ano) e de Acção Social, respectivamente 
com 9 e 29 alunos.  

 
3.2.12.2. Formação Profissional (educação extra-escolar) 
 
No que diz respeito à formação profissional, apenas se identifica a oferta de um curso de educação formação em 
gestão e administração promovido pela EB 2,3/S Pedro da Fonseca.  
 

Quadro nº 75 Oferta de cursos de educação-formação (CEF) em escolas do ensino secundário 

Estabelecimento Ensino Profissional Qualificante 

Instituto de S. Tiago – Cooperativa de Ensino, CRl  

Fonte: Ministério da Educação – www.min-edu.pt . Roteiro das Escolas 2004/05.  

 

Em 2005/06 esteve em funcionamento um CEF de operadores e informática com 14 alunos e no actual ano lectivo 
(2006/2007) estão a funcionar 2 cursos: um de operadores de informática e outro de práticas técnico comerciais.  

 

3.2.13. Actividades de Tempos Livres e Actividades Extra-Curriculares 
 
A oferta de ATL em Proença é pouco significativa. Embora tenha sido proposto em todos os JI da rede o 
funcionamento de ATL, actualmente apenas funcionam ATL no JI “ o Cortiço” da rede Solidária e na EB1/JI de 
Proença-a-Nova e JI Sobreira Formosa da rede Pública.  

Escola Básica 2ºe 3º Ciclos com Ensino Secundário Pedro da 
Fonseca Gestão e Administração 



124

No 1º ciclo, a actual política da “escola a tempo inteiro” obriga as escolas a funcionarem até 17h30m. Assim, 
contando com uma oferta generalizada a todo o 1º ciclo de Inglês, música, actividades físico desportivas, de apoio 
ao estudo, todos os outros tipos de actividades deixam de ter uma presença significativa. 
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Quadro nº76 Rede de oferta de actividades de ocupação de tempos livres em Proença-a-Nova 

ESTABELECIMENTOS  Oferta de ATL 
  SIM NÃO 

EB1/JI de Proença-a-Nova X  

JI Pedra do Altar  X 

JI Montes da Senhora  X 

JI Moitas  X 

JI Lameira D`Ordem  X 

JI Atalaia de Estêvão Vaz  X 

REDE PÚBLICA 
 

JI Sobreira Formosa X X 

REDE SOLIDÁRIA Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço" X  
Fonte: Estabelecimentos de educação-ensino do concelho. 2005. Actualizado em 2006.  

 
 

Actividades Extra-Curriculares 
 
Apesar de a maioria dos estabelecimentos, nomeadamente do pré-escolar e do 1º ciclo do EB da rede pública ter 
algumas limitações de espaços, por se tratarem, sobretudo, de estabelecimentos de tipo “Plano dos Centenários” 
existe uma oferta com algum significado de actividades extra-curriculares a funcionar nos próprios edifícios.  
 
No pré-escolar, particularmente no público, são referenciadas actividades extra-curriculares desenvolvidas no 
âmbito da Educação Musical, da Educação Física e Natação (programa Chapinhar) 
 



126

Quadro nº 77 Oferta de Actividades Extra-Curriculares no Pré-escolar 
Estabelecimentos Actividades Periodicidade Local Suporte custos 

Pré-Escolar     

Rede Solidária     
Música Semanal Dentro da Escola Autarquia 
Natação Semanal Fora da Escola Pais 
Educação física Semanal Dentro da Escola Instituição 
Passeios 3 X por ano Fora da Escola Pais/Instituição 

Creche, Jardim-de-infância e ATL "O 
Cortiço" 

Expressão dramática 
e motora Semanal Dentro da Escola Instituição 

Rede Pública     

JI Sobreira Formosa Música +  
Actividade Física + 
Actividade Física em 
Meio Aquático  

Jardim-de-infância 
Pavilhão Municipal 
Piscina Municipal 
 

JI Montes da Senhora Música +  
Actividade Física + 
Actividade Física em 
Meio Aquático 

Jardim-de-infância 
Pavilhão Municipal 
Piscina Municipal 

JI Moitas 
 

Música +  
Actividade Física + 
Actividade Física em 
Meio Aquático 

Jardim-de-infância 
Pavilhão Municipal 
Piscina Municipal 

JI Pedra do Altar Música +  
Actividade Física + 
Actividade Física em 
Meio Aquático 

Jardim-de-infância 
Pavilhão Municipal 
Piscina Municipal 

EB1/JI Proença-a-Nova Música +  
Actividade Física + 
Actividade Física em 
Meio Aquático 

Mensal 
 

Jardim-de-infância 
Pavilhão Municipal 
Piscina Municipal 

Câmara Municipal 
 

EB1/JI Lameira de Ordem Música +  
Actividade Física + 
Actividade Física em 
Meio Aquático 

 Jardim-de-infância 
Pavilhão Municipal 
Piscina Municipal 

 

 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006 
 
Relativamente ao 1º ciclo do EB apenas três estabelecimentos apresentam uma oferta de actividades extra-
curriculares. As actividades desenvolvidas são no mesmo âmbito das referenciadas no pré-escolar.  

 
Quadro nº78 – Oferta de Actividades Extra-Curriculares no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 Actividades Periocidade Local Suporte Custos 
Rede Pública     
EB1 Sobreira Formosa 
EB1 Montes da Senhora 
EB1 Moitas 
EB1 Pedra do Altar 
EB1/JI Proença-a-Nova 
EB1/JI Lameira de Ordem 

Música +  
Inglês + 
Actividade Física e Desportiva+  
 
 
Apoio ao Estudo 
 

 
 
 
 
Semanal 

Escola EB1 
Escola EB1 
Pavilhão Municipal 
 
 
 
Na Escola EB1 
 
 

Câmara Municipal 
Câmara Municipal 
Câmara Municipal 
 
 
 
Agrupamento Escolas 
 
 
 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006.  

 

 
Os 2º,3º ciclos do EB e secundário apresentam alguma oferta de actividades extra-curriculares. Ambos os 

estabelecimentos oferecem ofertas semelhantes.  
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Quadro nº.79. – Oferta de Actividades Extra-Curriculares no 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário 
Estabelecimentos Actividades Periodicidade Local Suporte custos 

Rede Particular/Cooperativo     

Música Semanal Dentro da escola Escola 

Informática    

Artes    

Instituto São Tiago-Cooperativa de 
Ensino, Lda 

 
Inglês    

Rede Pública     

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca 

Clubes (Música, 
Pequenos Cientistas, 
Informática, Inglês, 
Saúde, Expressão 
Plástica, Desporto 
Escolar) 
Salas de Estudo 

BE/CRE – Oficina de 
Letras 

Semanal Dentro da Escola Escola 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizada em 2006. 

 

 
A reduzida oferta de actividades extra-curriculares na rede educativa do concelho é compensada pela oferta 
existente em outras instituições do concelho a que as crianças e jovens têm naturalmente acesso. Estas permitem 
reforçar as relações escola-comunidade-escola. Todavia, nem todos os estabelecimentos têm ofertas desta 
natureza.  
 
As actividades em que participam os vários níveis de educação/ensino são diferenciadas. O pré-escolar participa em 
actividades que assinalam a comemoração, sinalizadas no calendário anual, de temáticas diversas, como o 
Carnaval, o Dia Mundial da Criança, etc., mas também actividades associadas aos livros (animação de biblioteca) e 
ao teatro. O 1º ciclo do EB participa em actividades de natureza diversa. Nos 2º,3º ciclos e secundário são 
desenvolvidas actividades ao longo do ano lectivo na Escola 2,3/S Pedro da Fonseca (rede pública), bem como 
actividades para ocupação dos alunos durante as interrupções escolares no Instituto de S. Tiago (Rede Particular).  
 
Quanto aos promotores, na maioria das vezes, as actividades são da iniciativa da Câmara Municipal. 
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Quadro nº 80 – Actividades Extra-Curriculares promovidas por outras Instituições 

Estabelecimentos Actividade Periodicidade Instituição Promotora Suporte Custos 

Pré-Escolar 

Rede Solidária 
Festa do natal (lar) 1x por ano Escola 
Festa dia da …. 1x por ano Escola 
Teatro 2x por ano CM/Instituição 

Creche, Jardim-de-infância e ATL 
"O Cortiço" 
 

Psicomotricidade Semanal 

Lar de Idosos 
Câmara Municipal 
Câmara Municipal 
Câmara Municipal Instituição 

Rede Pública 
JI Sobeira Formosa 
 

Biblioteca 
Teatro Ocasionalmente 

JI Montes da Senhora Biblioteca 
Teatro Ocasionalmente 

JI Moitas 
 

Biblioteca 
Teatro Ocasionalmente 

JI Pedra do Altar Biblioteca 
Teatro Ocasionalmente 

EB1/JI Proença-a-Nova 
 

Biblioteca 
Teatro Ocasionalmente 

EB1/JI Lameira de Ordem Biblioteca 
Teatro Ocasionalmente 

Câmara Municipal Câmara Municipal 

1ºCiclo 
Rede Pública 
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Biblioteca 

Teatro Ocasionalmente 
EB1 Sobeira Formosa Biblioteca 

Teatro Ocasionalmente 
EB1 Montes da Senhora Biblioteca 

Teatro Ocasionalmente 
EB1 Moitas Biblioteca 

Teatro Ocasionalmente 
EB1 Pedra do Altar Biblioteca 

Teatro Ocasionalmente 
EB1/JI Proença-a-Nova Biblioteca 

Teatro Ocasionalmente 
EB1/JI Lameira de Ordem Biblioteca 

Teatro Ocasionalmente 

Câmara Municipal Câmara Municipal 

EB 2/3, ES 

Rede Particular/Cooperativo 

Prosepe Regularmente I. S. Tiago Escola 

Desporto Escolar Regularmente CM CAE - D. Escolar 
Instituto São Tiago-Cooperativa de 
Ensino, Lda 

Teatro/Cinema Ocasionalmente CM Autarquia 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizado em 2006.  
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3.2.14. Os Projectos Educativos 
 

De referir que a apreciação dos projectos educativos deveria ser uma competência do Conselho Municipal de 
Educação de Proença. Só assim é possível a integração, nos projectos educativos locais, de um grau de articulação 
e coerência entre projectos e de continuidade entre os diferentes ciclos de ensino.  
 
No concelho existem três projectos educativos, um para os estabelecimentos que fazem parte do agrupamento, 
outro do JI da SCM de Proença e ainda outro do Instituto de São Tiago.  
 

Quanto ao grau de alcance de objectivos as escolas do sector público tem-se pautado por um valor médio. Já o da 
rede solidária, pelo contrário apresenta um valor elevado de consecução de objectivos. A avaliação dos projectos é 
uma prática apenas dos estabelecimentos dos 2º,3º e Secundário.  
 

Quadro nº 81 Projectos Educativos da Rede Escolar e grau de consecução de objectivos 

Estabelecimentos Existe 
Formalizado 

Grau 
Alcance 

Objectivos 

Tem Sofrido 
Alterações 
Conteúdo 

Em Que Domínios 
Existe Avaliação 

Projecto 
Educativo 

Rede Solidária      
Creche, Jardim-de-infância e ATL 
"O Cortiço" Sim Elevada Sim  Não 
Rede Pública 
Agrupamento de Escolas de 
Proença-a-Nova Sim Média Sim – 2006/2007 Novo Projecto Educativo Sim 
Rede Particular/ Cooperativo 

Instituto São Tiago-Cooperativa de 
Ensino, Lda Sim Média Sim A nível dos currículos Sim 

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005. Actualizada em 2006.  
 
 
3.3. Acção Social e Transportes Escolares 
 
Neste ponto analisa-se os transportes e a acção social ao nível das refeições e das medidas de compensação 
sócio-educativa (subsídios para livros e material escolar, bolsas, …).  
 
3.3.1. Acção Social  
 
O apoio social integra as refeições servidas diariamente, subsídios para aquisição de livros e material escolar e 
bolsas.  
 
Diariamente é servido um número bastante significativo de refeições nos estabelecimentos da rede educativa de 
Proença-a-Nova, em estabelecimentos do pré-escolar, 1º ciclo do ensino básico e 2º,3º e secundário. Todavia, nem 
todos os estabelecimentos servem refeições – as crianças deslocam-se para instalações de outras instituições (cf. 
Quadro seguinte).  
 
No geral, o nível de satisfação é bom em todos os níveis de ensino.  
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Quadro nº. 82 Capacidade do refeitório e nº de refeições médias diárias 

Nome da Escola 
Capacidade 
Refeitório 

Média 
Refeições 

Diárias Observações 
Rede Solidária    
Creche, Jardim-de-infância e ATL "O Cortiço"10 84 140  
Rede Pública    
JI de Sobreira Formosa 
 20 18 

Boas. A cozinha só serve para lavar a loiça. As refeições são 
servidas no refeitório mas são fornecidas pelo Centro de Dia. 

JI de Moitas 
 25 8 

As refeições são servidas no refeitório e vêm da EB2,3/ES Pedro da 
Fonseca 

JI Pedra do Altar 
 25 13 

As refeições são servidas no refeitório e vêm do Centro de dia do 
Peral 

JI de Lameira D`Ordem 
 40 15   
JI de Montes da Senhora  6 As Refeições são servidas no Centro de dia anexo ao JI 
EB1/JI de Proença-a-nova 
 130 175 Boas. As refeições vêm da EB2,3 

1ºCiclo 

Rede Pública 
EB1/JI de Proença-a-Nova 240 160 As refeições vêm da EB2,3 Pedro da Fonseca 

EB1 Pedra do Altar  4 As refeições são servidas no refeitório e vêm do centro de dia do 
Peral 

EB1 Montes da Senhora  

8 

As crianças vão almoçar ao Centro Social Cultural e Recreativo 
Montes da Senhora. 
Durante o ano lectivo de 2006/07 a sala de refeitório, em construção, 
estará em pleno funcionamento. Esta sala servirá ainda para 
complementar as actividades de trabalhos manuais ou outras de 
apoio à acção escolar. 

EB1 Moitas  9 As refeições são servidas no refeitório e vêm da EB2,3/ES Pedro da 
Fonseca 

EB1 Lameira D`Ordem 40 14 As refeições são servidas no refeitório e vêm do centro de dia do 
Peral 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz 10 11 As refeições vêm da Santa Casa da Sobreira Formosa 
EB1 Sobreira Formosa 50 45 As refeições vêm da Santa Casa da Sobreira Formosa 

2º, 3º Ciclos e Secundário 
Rede Particular/Cooperativo 

Instituto São Tiago-Cooperativa de Ensino, Lda 50 125 Adequadas 
Rede Pública    

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca 150 600 Boas condições higiénicas 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização 
e Questionários. 2005. Actualizado em 2006.  
 

A maioria das refeições é servida em espaços adaptados para esse fim, já que as escolas não possuem os 

chamados refeitórios.  

10 Neste estabelecimento estão incluídas outras refeições, para além das servidas ao pré-escolar.  
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Quadro nº. 83 - Local de refeições em que são servidas as refeições nos estabelecimentos da rede escolar 
Nome da Escola Local Refeições 

Pré-escolar   
Rede Solidária 
  

Creche, Jardim de Infância e ATL "O Cortiço" No refeitório da escola 
Rede Pública 

  

JI de Sobreira Formosa No refeitório da escola 

JI Montes da Senhora Cantina/refeitório de outra instituição - Centro de Dia 

JI de Moitas Refeitório da Escola 

JI Pedra do Altar Refeitório da Escola 

JI de Lameira d´’Ordem No refeitório da escola 

EB1/JI de Proença-a-Nova No refeitório da escola 

1º Ciclo 
Rede Pública 

EB1/JI de Proença-a-nova Refeitório do próprio estabelecimento 

EB1 Pedra do Altar Refeitório da Escola 

EB1 Montes da Senhora Na cantina do Centro de Dia 

EB1 Moitas Refeitório da Escola 

EB1 Lameira d’Ordem Refeitório do próprio estabelecimento - espaço adaptado 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz Refeitório do próprio estabelecimento - espaço adaptado 

EB1 Sobreira Formosa Refeitório do próprio estabelecimento - espaço adaptado 

EB 2/3, ES 
Rede Particular/Cooperativo 

Instituto São Tiago -Cooperativa de Ensino, Lda. No refeitório da escola 
Rede Pública 

Escola E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca No refeitório da escola 
Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento. 2005. Actualizado em 2006.  

 
 
A análise das medidas sócio-educativas é apenas analisada a partir dos dados dos inquéritos, que correspondem ao 
ano lectivo 2004/05. Uma análise evolutiva seria interessante para se perceber o comportamento, no concelho, 
deste tipo de apoios.   
 
Assim, no pré-escolar, os dados do inquérito em relação ao ano lectivo 2004/05 revelam que todas as candidaturas 
apresentadas para obtenção de apoio a este nível são aprovadas. Os apoios neste nível são apenas para 
alimentação e transporte escolar.  
 
No ensino básico, para do apoio ao nível da alimentação (apoio alimentar), conforme tabela abaixo indicada.  
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Quadro nº 84 – Nº de crianças subsidiadas através de medidas de compensação sócio-educativa no  
Pré-escolar em 2004/05 

Estabelecimentos/ Nº Candidaturas 

Tipo de Apoio Tipologia de apoio Realizadas 
Nº Alunos 

Subsidiados 
Entidade 

financiadora 

Pré-Escolar 

Rede Pública 

JI Montes da Senhora  

Apoio alimentar Monetário   

Transporte escolar Carrinha   Autarquia 

JI de Moitas  

Apoio alimentar    

Transporte escolar    Junta/Câmara 

JI Pedra do Altar  

Apoio alimentar 
13 13 Câmara 

Municipal 

Transporte escolar Subsídio 10 10 Junta de 
Freguesia 

JI de Lameira D`Ordem     

Apoio alimentar 6 6 

Transporte escolar Monetário 4 4 
Câmara 

Municipal 

EB1/JI de Proença-a-Nova     

Apoio alimentar 
13 13 Junta de 

Freguesia 

Transporte escolar  34 34 Câmara 
Municipal 

Total Livros escolares     
Total Material escolar de uso corrente     
Total Apoio alimentar  32 32  
Total Transporte escolar  48 48  

Base de dados Carta Educativa de Proença-a-Nova elaborada pela Quaternaire Portugal através do carregamento das Fichas de Sistematização e Questionários. 
2005.  
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Quadro nº. 85 - Nº de crianças subsidiadas através de medidas de compensação sócio-educativa no 1º ciclo do EB em 
2006/07 

Estabelecimentos/ 
Tipo de Apoio 

Tipologia de 
apoio 

Nº Candidaturas 
Realizadas 

Nº Alunos 
Subsidiados Entidade financiadora 

Rede Pública 
EB1/JI de Proença-a-Nova  

Apoio Alimentar  30 25 Câmara Municipal 

EB1 de Moitas  

Apoio Alimentar  12 8 Câmara Municipal 

EB1 Montes da Senhora  

Apoio Alimentar  6 3 Câmara Municipal 

EB1 Lameira D`Ordem  

Apoio Alimentar  7 2 Câmara Municipal 

EB1 Atalaia de Estêvão Vaz  

Apoio Alimentar  5 3 Câmara Municipal 

EB1 Sobreira Formosa  

Apoio Alimentar  15 7 Câmara Municipal 

EB1 Pedra do Altar  

Apoio Alimentar  10 3 Câmara Municipal 
 
Total Livros escolares  
Total Material escolar de uso corrente  
Total Apoio alimentar 51 
Total Transporte escolar  
Câmara Municipal de Proença-a-Nova. 2006.  
 
 
3.3.2. Transportes Escolares 
 
O Decreto-lei nº 299/84 de 5 de Setembro, assegura a disponibilização do serviço de transporte entre o local de 
residência e os estabelecimentos de ensino a todos os alunos do Ensino Básico (1º,2º e 3º Ciclos) e ensino 
secundário, quando residam a mais de, respectivamente, a mais de 3 ou 4 Km dos estabelecimentos de ensino. 
Este será gratuito para os alunos sujeitos à escolaridade obrigatória. Para os do secundário o transporte será 
comparticipado.  
 
O Conselho Municipal de Educação de Proença deveria integrar nas suas funções um grupo de trabalho para os 
transportes, e em paralelo, um para a acção social, com o objectivo de introduzir maior eficácia e eficiência na 
gestão destes dois domínios. A criação destes grupos de trabalho justifica-se pela revogação dos conselhos 
consultivos (DL 7/2003 de 15 de Janeiro) para as duas áreas, passando as competências nestes domínios para os 
Conselhos Municipais de Educação. 
 
Para análise dos transportes escolares são necessários dados sobre as tipologias de transportes utilizadas pela 
Câmara, sobre o número de crianças transportadas por escolas e por subsistemas de ensino, bem como os custos 
dos transportes. A identificação dos principais constrangimentos (articulação das carreiras públicas aos horários de 
entrada e saída dos alunos, situações de conflito entre os alunos, problemas de vandalismo, etc.) ao nível do 
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transporte é uma informação também relevante para a análise do transporte escolar, sobretudo para a 
caracterização da eficácia dos mesmos.  
 
No quadro seguinte identifica-se a tipologia de transporte utilizada nos vários subsistemas e estabelecimentos.  
 
 

Quadro nº 86 - Rede Apoio de transportes escolares para o ano lectivo 2006/2007 
 Escola N.º Alunos Tipologia de Transporte Custos 

JI Moitas 1 Ligeiro C.M 

JI Proença 1+4 Ligeiro/C.M e Pesado 
aluguer 

JI Sobreira formosa 5+2 Pesado C.M.; idem R.N. 

JI Pedra do Altar 6 Aluguer ligeira 

JI Montes da Senhora 6 Pesada da C.M. 

Pr
é-

Es
co

lar
 

JI Lameira de Ordem 7 Aluguer ligeira 

EB1 Proença 4+11+17 Ligeiro C.M/Aluguer 
Pesada/ Pesada R.N. 

EB1 Moitas 10 Ligeiro C.M 

EB1 Sobreira Formosa 10+17+3 Pesado C.M/ Pesado R.N./ 
aluguer pesada 

EB1 Atalaia Estêvão Vaz 0 -------- 

EB1 Pedra do Altar 12 Ligeiro aluguer 

EB1 Montes da Senhora 7 Pesado C.M 

EB
1 

EB1 Lameira de Ordem 8 Ligeiro aluguer 

Escola Dr. Pedro da Fonseca 192 Pesada R.N. 

EB
2,3

/
ES

 

Instituto de S. Tiago 23+74 Pesada aluguer/Pesada 
R.N. 

 
173 445,30* 

Câmara Municipal de Proença-a-Nova 
*Este montante foi apurado para o ano lectivo 2005/2006, e não inclui o transporte efectuado com as viaturas da Câmara. 
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4. A PROCURA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NO CONCELHO DE PROENÇA-A-NOVA 
 
4.1. Enquadramento geral 
 
Tendo em conta a evolução demográfica recente do nosso país, é possível afirmar que a procura de educação e 
formação tem evoluído favoravelmente no Continente, como corolário da Lei de Bases do Sistema Educativo 
aprovada em 1986, que tornou obrigatória a escolaridade de 9 anos para os alunos que se matriculassem pela 
primeira vez no ano de lectivo de 1987/88 e seguintes. No Ensino Básico, apesar de uma tendência generalizada 
do prosseguimento dos estudos, pelo menos até ao 9º ano, a procura em cada um dos seus ciclos de estudo, em 
números absolutos, tem, todavia, vindo a diminuir, acompanhando a quebra da natalidade entretanto verificada. A 
Região Centro segue idêntica tendência, figurando a NUT III Pinhal Interior Sul e, neste contexto, o concelho de 
Proença-a-Nova, como unidades territoriais particularmente afectadas pelo declínio populacional e, 
consequentemente, pelo decréscimo da população escolar neste nível de ensino. 
 
Com efeito, nos últimos anos lectivos (entre 1998/99 e 2005/2006 – dados preliminares), o número de alunos no 
Ensino Básico diminui genericamente no Continente (9,33%), registando-se no entanto um acréscimo no Centro 
(15,73%)11 – valor a confirmar com os dados definitivos que ainda não se encontram disponíveis - , diminuindo de 
forma particularmente acentuada no Pinhal Interior Sul (25%) e no concelho de Proença-a-Nova (23%). O 
decréscimo do número de alunos no Continente e na Região Centro (2004/05)12 afigura-se relativamente mais 
intenso no 3º ciclo (13,7% e 15,2%, respectivamente), embora tenha também significado nos casos do 2º Ciclo 
(4,6% e 5,5%) e 1º Ciclo (5,4% e 8%). No Pinhal Interior Sul e no concelho de Proença-a-Nova, a situação é ainda 
mais aguda, rondando o decréscimo do número de alunos os 22,55% no caso do 3º Ciclo do Ensino Básico; no 2º 
Ciclo, esse decréscimo é de 16% e 18,66%, respectivamente, sendo também muito acentuado no 1º Ciclo: 1,3% e 
39,48%, respectivamente. Tal situação reflecte de forma bem vincada o padrão de evolução demográfica destes 
territórios, caracterizado por um persistente e continuado decréscimo e envelhecimento populacional ao longo das 
últimas décadas (cf. quadros em anexo).  
 
Na linha do que acontece no Ensino Básico, o número de jovens matriculados no Ensino Secundário diminui 
também de forma significativa nos últimos oito anos, tanto no Continente (18,7%), como no Centro (14,9%)13 e no 
Pinhal Interior Sul (20,3%). No concelho de Proença-a-Nova, essa diminuição é menos acentuada: 12,5%. A 
acrescentar a estes dados, vale a pena referir que, ao nível do Ensino Secundário, as taxas de escolarização são 
ainda relativamente reduzidas, assim como as taxas de conclusão do 12º ano de escolaridade para o grupo etário 
dos 25 aos 29 anos.  

11 A variação 1998/99 e 2004/05 é de menos 10%.  
12 Faz-se referência a 2004/05 porque “desconfia-se” que os valores para a região Centro (2005/06) não parecem estar correctos.  
13 Idem.  
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Já a Educação Pré-Escolar (crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos), embora ainda facultativa, 
teve um impulso muito significativo a partir de 1997/98, com a implementação de legislação específica14 e a 
consciencialização por parte das famílias e autarquias locais em torno da importância do acesso precoce das 
crianças ao sistema formal de ensino. O número de crianças matriculadas tem vindo a crescer de forma sustentada 
desde então. No Continente, a taxa de pré-escolarização aumentou 12,5% entre 1991 e 2001, passando a situar-se, 
neste último ano, na casa dos 60%. Na NUT III Pinhal Interior Sul e no concelho de Proença-a-Nova, esse 
crescimento foi ainda mais significativo: entre 1991 e 2001, as taxas de pré-escolarização cresceram 29,4% e 
39,5%, respectivamente, situando-se, no ano do último recenseamento geral da população, acima dos 70%, um 
valor consideravelmente superior ao registado para o Continente (dados dos Censos).   
 
Entre 1998/99 e 2005/2006 (neste ultimo ano, dados preliminares), a variação relativa do número de crianças 
matriculadas no pré-escolar foi muito significativa no Continente (cerca de 17,8%), tendo sido também bastante 
considerável na Região Centro (cerca de 8%15). Já no Pinhal Interior Sul e no concelho de Proença-a-Nova, os 
níveis de frequência do Pré-Escolar mantiveram-se mais ou menos estáveis ao longo do período em análise, o que 
se traduziu na das taxas de pré-escolarização respectivas, uma vez que estamos perante territórios marcados de 
forma indelével pelo declínio demográfico e por taxas de natalidade muito baixas, existem menos crianças em idade 
de frequentar o pré-escolar, mas é maior a percentagem daquelas que acedem a este nível de ensino. 

Gráfico nº 28 - Continente - Alunos Matriculados
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14 Designadamente através da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei 5/97) e do Regime Jurídico da rede nacional de educação pré-escolar 
(DL 147/97). 
15 Faz-se referência a 2004/05 porque “desconfia-se” que os valores para a região Centro (2005/06) não parecem estar correctos.  
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Gráfico nº 29 - Centro - Alunos Matriculados
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Gráfico nº 30 - Pinhal Interior Sul - Alunos Matriculados

0

500

1000

1500

2000

2500

19
98

/19
99

19
99

/20
00

20
00

/20
01

20
01

/20
02

20
02

/20
03

20
03

/20
04

20
04

/20
05

*

20
05

/20
06

*

Ano Lectivo

N
º d

e 
A

lu
no

s

Educação Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário

  
 



138

Gráfico nº31 - Proença-a-Nova - Alunos Matriculados

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

19
98

/19
99

19
99

/20
00

20
00

/20
01

20
01

/20
02

20
02

/20
03

20
03

/20
04

20
04

/20
05

20
05

/20
06

*

Ano Lectivo

N
º d

e 
A

lu
no

s

Educação Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário

 
Feito o enquadramento dos grandes números, procuraremos traçar, de seguida, uma análise simultaneamente 
retrospectiva e prospectiva da procura de ensino e formação no concelho de Proença-a-Nova, no sentido de avaliar 
os níveis de escolarização actuais, a sua evolução recente e as suas aparentes tendências de evolução futura. A 
análise reportar-se-á ao período compreendido entre os anos lectivos de 1998/1999 e de 2004/200516 e abarcará as 
diversas modalidades e níveis de ensino. Por um lado, a análise visa produzir um diagnóstico do quadro educativo 
do concelho de Proença-a-Nova no que concerne aos níveis de frequência escolar da sua população; por outro 
lado, visa apoiar a elaboração de um cenário prospectivo da população a escolarizar até 2011 que permita lançar as 
bases do debate em torno do reordenamento da rede educativa do concelho.  
 
As informações relativas a frequências escolares foram obtidas junto do Ministério da Educação, através do 
Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE). Em alguns casos, fez-se apelo aos dados do 
INE relativos ao Recenseamento Geral da População de 2001 e a dados provenientes de outras fontes 
referenciadas em capítulos precedentes da presente Carta Educativa. A leitura de tais dados permite traçar uma 
panorâmica geral do comportamento recente do sistema educativo local, abarcando a educação pré-escolar, a 
educação escolar (nos seus diferentes níveis e modalidades) e a educação extra-escolar. 
 
Antes, porém, de avançarmos para uma análise mais pormenorizada da evolução da procura de ensino e formação 
no concelho de Proença-a-Nova, importa referir que nos encontramos perante um cenário caracterizado por uma 

16 A equipa resolveu manter a análise ao nível do ano de 2004/05 porque nos parece que os dados de 2005/06 ainda não se encontram estáveis.  
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quebra acentuada do número de alunos da rede educativa local no período compreendido entre o ano lectivo de 
1998/1999 e o ano lectivo de 2004/2005, como teremos oportunidade de conferir mais à frente na análise de cada 
um dos níveis e modalidades de ensino. Tal fenómeno não é certamente alheio à evolução demográfica a que 
Proença-a-Nova tem assistido nas últimas décadas17, caracterizada por um saldo fisiológico muito negativo e por 
taxas médias de decréscimo da população residente na casa dos 10% por década.  
 
Face ao cenário de evolução demográfica que aqui brevemente esboçámos, o grande desafio colocado ao sistema 
educativo local passa certamente pelo reordenamento da actual rede de estabelecimentos de ensino, no sentido da 
rentabilização dos recursos materiais e humanos existentes e da elevação dos seus patamares de excelência, tendo 
como grandes metas a aproximação aos 100% das taxas de escolarização para os diversos níveis de ensino e a 
melhoria da qualidade do ensino ministrado em geral, metas essas que não poderão descurar o investimento no 
combate ao abandono e insucesso escolar e na promoção de uma relação mais próxima e individualizada com os 
frequentadores do sistema educativo local. Perante uma procura que, salvo modificações inesperadas na dinâmica 
demográfica do concelho (elevação “anormal” das taxas de natalidade e/ou dos níveis de imigração “jovem”), 
tenderá a continuar o seu processo de quebra, a readequação e reordenamento da oferta escolar desempenharão 
certamente um papel decisivo no cumprimento destes objectivos. 

 
4.2. Educação Pré-Escolar 
 
Conforme foi já referido no capítulo da Carta Educativa que analisa a oferta de educação e formação, o concelho de 
Proença-a-Nova é servido actualmente por 7 estabelecimentos de educação pré-escolar, distribuídos por 5 das 6 
freguesias do concelho. Destes, apenas 1 não pertence à rede pública: falamos do Jardim-de-Infância da Santa 
Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, localizado na freguesia sede do concelho.  
 
A única freguesia que não é servida por qualquer jardim-de-infância é Alvito da Beira, de resto a freguesia com 
menor efectivo populacional e menor número de nascimentos anuais. Este dado não impede que destaquemos o 
amplo grau de cobertura das necessidades existentes proporcionado pela rede de jardins-de-infância do concelho, 
tendo em conta precisamente o fraco dinamismo demográfico de Proença-a-Nova. Nalguns casos, aliás, os recursos 
existentes encontram-se subaproveitados, como acontece nos JI de Lameira de Ordem (S. Pedro de Esteval) e de 
Montes da Senhora, que registavam, em 2005/2006, níveis de frequência de apenas 9 e 7 crianças, 
respectivamente. Tratam-se, de resto, de estabelecimentos de ensino localizados em freguesias onde existem 
outros jardins-de-infância, o que permite alguma margem de manobra na reflexão em torno do reordenamento da 
rede concelhia do pré-escolar e da necessária rentabilização dos recursos disponíveis.  
 

17 Cf. o capítulo da Carta Educativa dedicado à análise demográfica do concelho de Proença-a-Nova. 
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O amplo grau de cobertura da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar do concelho de Proença-a-Nova 
ajuda certamente a explicar a espectacular elevação da taxa de pré-escolarização concelhia entre 1991 e 2001 (de 
31,4% para 70,9%), elevação que, como tivemos já oportunidade de referir, levou a que Proença-a-Nova 
ultrapassasse claramente, no que a este indicador diz respeito, os valores registados para o Continente18.  
 
Em traços gerais, e tendo em conta os dados das frequências da educação pré-escolar referentes ao período 
compreendido entre 1998/1999 e 2006/2007, parece ser possível afirmar que estamos perante uma realidade 
caracterizada por uma certa tendência para a diminuição da procura deste nível de ensino, como pode ser 
confirmado pela análise do Gráfico e do Quadro 119. À medida que a taxa de pré-escolarização do concelho se for 
aproximando dos 100% – e tendo em conta que o número de crianças em idade de frequentar a educação pré-
escolar continuará a decrescer nos próximos anos –, os níveis de frequência deste nível de ensino deverão 
lentamente começar a baixar, o que não deixa de ser um dado importante a integrar na reflexão sobre o 
reordenamento da rede de estabelecimentos deste nível de ensino.  
 
No ano lectivo (2005/06), frequentavam o pré-escolar no concelho de Proença-a-Nova 171 crianças, menos 7,6% do 
que no ano lectivo anterior, mas menos 18 do que em 1998/1999 Destas 171 crianças, 114 (67%) estavam 
integradas na rede pública (Agrupamento Vertical de Escolas de Proença-a-Nova, com sede na EB 2,3/S Pedro 
Fonseca), ao passo que 57 (33%) frequentavam a rede solidária, concretamente o JI da Santa Casa da 
Misericórdia. Destaque para este estabelecimento de ensino que, todos os anos, acolhe em média, por si só, cerca 
de 80 crianças, 40% do total dos alunos do pré-escolar do concelho. Os jardins-de-infância da rede pública têm 
índices de frequência mais baixos: em 2005/2006 eram frequentados, em média, por 19 crianças, com os níveis de 
frequência a variarem entre as 7 crianças do JI de Montes da Senhora e as 50 crianças da EB1/JI de Proença-a-
Nova.  
 
No actual ano lectivo (2006/07) verifica-se um total de 147 crianças, sendo que 112 frequentam a rede pública. O 
que significa, em relação ao ano anterior, um decréscimo de 14%.  

18 Dados do INE, Recenseamentos Gerais da População de 2001. 
19 Para uma análise retrospectiva pormenorizada da evolução da frequência da educação pré-escolar no concelho de Proença-a-Nova, por 
idades e jardim-de-infância, cf. o Quadro 1 do Anexo A. 
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Gráfico nº 32 - Evolução da frequência do Pré-Escolar no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 2006/2007 

(valores totais, rede pública e rede privada/solidária) 
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Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007 
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Quadro nº 87 

Evolução da frequência do Pré-Escolar no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 2006/2007 
(valores totais e por jardim-de-infância) 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 1) 2006/2007 2)

Jardim-de-infância Freguesia Alunos
VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) 

JI Montes da 
Senhora

Montes da 
Senhora

13 - 13 0,0 13 0,0 10 -23,1 8 -20,0 8 0,0 10 25,0 7 -30,0 7 0,0

JI Pedra do 
Altar Peral 

23 - 17 -26,1 12 -29,4 9 -25,0 12 33,3 12 0,0 14 16,7 13 -7,1 9 -30,8

JI Lameira de 
Ordem

Proença-
a-Nova

0 - 12 - 13 8,3 11 -15,4 10 -9,1 6 -40,0 6 0,0 9 50,0 9 0,0

JI Moitas 
Proença-
a-Nova

13 - 16 23,1 8 -50,0 12 50,0 15 25,0 13 -13,3 14 7,7 11 -21,4 10 -9,1

EB1/JI
Proença-a-

Nova
Proença-
a-Nova

42 - 50 19,0 50 0,0 50 0,0 45 -10,0 40 -11,1 40 0,0 50 25,0 60 20,0

R
ed

e 
Pú

b.
 

JI Sobreira 
Formosa

Sobreira
Formosa

23 - 22 -4,3 23 4,5 25 8,7 17 -32,0 17 0,0 20 17,6 24 20,0 27 12,5

Total Rede Pública 114 - 130 14,0 119 -8,5 117 -1,7 107 -8,5 96 -10,3 104 8,3 114 9,6 112 -1,8

Pr
.

JI SCM 
Proença-a-

Nova/ O 
Cortiço

Proença-
a-Nova 75 - 80 6,7 68 -15,0 86 26,5 97 12,8 73 -24,7 81 11,0 57 -29,6 26 -54,4

Total Rede Privada/Solidária 75 - 80 6,7 68 -15,0 86 26,5 97 12,8 73 -24,7 81 11,0 57 -29,6 26 -54,4

Total 
Geral 

189 - 210 11,1 187 -11,0 203 8,6 204 0,5 169 -17,2 185 9,5 171 -7,6 148 -13,5

Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:  
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Estes dados têm como fonte a CM de Proença.  
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O facto de, não obstante o declínio demográfico do concelho, os níveis de frequência do pré-escolar se terem 
mantido mais ou menos estáveis ao longo dos últimos anos, elevando assim as taxas de pré-escolarização, reflecte 
a aposta (ganha) neste nível de ensino e, eventualmente, significa uma progressiva consciencialização das famílias 
para a importância do acesso precoce das crianças ao sistema formal de ensino, em consequência também da 
complexificação das relações entre a vida familiar e a vida profissional, que obriga a que, cada vez mais, as famílias 
sejam obrigadas a colocar as suas crianças sob a guarda destes estabelecimentos. 
 
Tendo em conta as projecções demográficas anteriormente apresentadas, que prevêem o prosseguimento da 
tendência de decréscimo do número de crianças em idade de frequentar o pré-escolar (3 a 5 anos), a introdução de 
alguns ajustamentos na rede concelhia de estabelecimentos de educação pré-escolar será indispensável para a 
referida rentabilização dos recursos materiais e humanos existentes, sem que isso tenha de significar um 
decréscimo da qualidade do ensino ministrado ou a negligência do objectivo fundamental de aproximação aos 100% 
da taxa de pré-escolarização concelhia. 

 

4.3. Ensino Básico 

1º Ciclo 

No ano lectivo de 2006/2007, encontravam-se em funcionamento no concelho de Proença-a-Nova 7 
estabelecimentos de ensino leccionando o 1º Ciclo do Ensino Básico, todos da rede pública (Agrupamento Vertical 
de Escolas de Proença-a-Nova, com sede na EB 2,3/S Pedro Fonseca). Apenas a freguesia de Alvito da Beira não 
possuía qualquer EB1, o que se explica pelo facto de se tratar da freguesia que apresenta menor efectivo 
populacional e taxa de natalidade nula.  
 
O número total de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (305 em 2005/2006, menos, 26% do que no ano lectivo 
transacto) tem vindo a diminuir de uma forma acentuado. O presente ano lectivo, 2006/07, apresenta 269 crianças, 
facto que está associado ao fraco dinamismo demográfico registado no concelho de Proença-a-Nova ao longo das 
últimas décadas e que, como tivemos oportunidade de sublinhar anteriormente, se traduziu num decréscimo 
bastante acentuado do número de alunos em idade de frequentar este nível do ensino básico (de 503 crianças entre 
os 6 e os 9 anos de idade em 1991 para 301 crianças em 2001)20. A variação entre 2005/2006 e 2006/07 é de 
menos 4,3%.  

 

20 Para uma análise retrospectiva pormenorizada da evolução da frequência do 1º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova, por 
escola e ano frequentado, cf. o Quadro 2 do Anexo A. 
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Gráfico nº 33 - Evolução da frequência do 1º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova 
entre 1998/1999 e 2006/2007 (valores totais) 
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Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:  
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007 
 

Uma análise mais fina (2006/07), escola a escola, revela-nos que apenas a EB1 de Pedra de Altar viu o seu nível de 
frequência aumentar, provavelmente beneficiando do acolhimento de alunos provenientes das escolas entretanto 
suspensas. Em relação a esta questão, refira-se que, entre 1998/1999 e 2006/2007, foram suspensas 10 escolas, 
todas elas por força do reduzido número de alunos existente21. Em 2006/2007, duas das sete EB1 do concelho têm 
10 ou menos alunos, o que significa que poderá estar iminente a sua suspensão, tendo em conta as actuais 
directrizes do Ministério da Educação, que apontam para o encerramento, até 2007, das EB1 com menos de 10 
alunos. A EB1 do Peral e a EB1 de Catraia Cimeira (Montes da Senhora) foram, aliás, suspensas no corrente ano 
lectivo, podendo as restantes escolas vir a conhecer o mesmo destino a curto prazo. A solução passará certamente 
pela readequação da oferta, através da centralização dos alunos em escolas que apresentem melhores condições 
materiais e de centralidade e pela aposta no reforço na rede de transportes escolares concelhia.  

21 Pelo que é possível concluir dos dados recolhidos, ao encerramento da EB1 n.º 2 de Palhota (S. Pedro do Esteval), no final do ano lectivo de 
2001/2002, seguiu-se a entrada em funcionamento, no ano lectivo seguinte, da EB1 de Lameira de Ordem (situada na mesma freguesia), escola 
que veio também a acolher os alunos da EB1 do Esteval, encerrada em 2002/2003. 
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Quadro nº88 
Evolução da frequência do 1º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova  

entre 1998/1999 e 2006/2007 (valores totais e por escola) 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Escola Freguesia Alunos VA (pp) Alunos 
VA 
(pp) Alunos VA (pp) Alunos VA (pp) Alunos  VA (pp) Alunos VA (pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos VA (pp) Alunos 

VA 
(pp) 

EB1 
Catraia 
Cimeira 

Montes da 
Senhora 4 - 6 50,0 7 16,7 8 14,3 8 0,0 5 -37,5 6 20,0 6 0,0  -   -  

EB1 
Montes 

da 
Senhora 

Montes da 
Senhora 17 - 19 11,8 13 -31,6 10 -23,1 10 0,0 11 10,0 10 -9,1 8 -20,0 7 -12,5 

EB1 
Pedra do 

Altar Peral 20 - 17 
-

15,0 17 0,0 18 5,9 17 -5,6 15 -11,8 7 
-

53,3 6 -14,3 14 133,3 
EB1 
Peral Peral 12 - 10 

-
16,7 11 10,0 11 0,0 9 -18,2 7 -22,2 7 0,0 8 14,28571429  -   

EB1 
Corgas 

Proença-
a-Nova 5 - 8 60,0 7 -12,5 8 14,3 7 -12,5 3 -57,1 - -  -     -   

EB1 
Atalaia 

de 
Estevão 

Vaz                               10 -6,010893103 7 -30,0 
EB1 

Malhadal 
Proença-
a-Nova 7 - 8 14,3 8 0,0 9 12,5 8 -11,1 5 -37,5 4 

-
20,0  -     -   -  

EB1 
Moitas 

Proença-
a-Nova 17 - 18 5,9 22 22,2 20 -9,1 20 0,0 21 5,0 22 4,8 20 -9,090909091 19  -  

EB1 
Pergulho 
do Meio 

Proença-
a-Nova 7 - 5 

-
28,6 7 40,0 4 -42,9 - - - - - -  -  -   -   -  

EB1/JI 
Proença-
a-Nova 

Proença-
a-Nova 169 - 146 

-
13,6 164 12,3 179 9,1 183 2,2 187 2,2 181 -3,2 184 1,657458564 172 -6,5 

EB1 
Vale de 
Água 

Proença-
a-Nova 10 - 6 

-
40,0 - - - - - - - - - -  -   -   -   -  

EB1 
Esteval 

São Pedro 
do Esteval 8 - 8 0,0 8 0,0 6 -25,0 4 -33,3 - - - -  -   -   -   -  

Re
de

 P
úb

lic
a 

EB1 
Lameira 

de 

São Pedro 
do Esteval 

- - - - - - - - 15 - 19 26,7 19 0,0 16 -15,78947368 14 -12,5 
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Ordem 

EB1 n.º 
2 

Palhota 
São Pedro 
do Esteval 13 - 5 

-
61,5 9 80,0 13 44,4 - - - - - -  -     -    

EB1 n.º 
3 

Palhota 
São Pedro 
do Esteval 5 - 4 

-
20,0 4 0,0 - - - - - - - -  -     -    

EB1 
Atalaia 
Santo 

Estevão 
Sobreira 
Formosa 18 - 16 

-
11,1 11 -31,3 9 -18,2 7 -22,2 4 -42,9 6 50,0  -     -    

EB1 
Fórneas 

Sobreira 
Formosa 5 - 5 0,0 6 20,0 6 0,0 4 -33,3 4 0,0 - -  -     -    

 

EB1 
Sobreira 
Formosa 

Sobreira 
Formosa 51 - 53 3,9 42 -20,8 43 2,4 54 25,6 44 -18,5 49 11,4 47 -4,081632653 36 -23,4 

Notas:
Total 
Geral 368 - 334 

-
9,2 336 0,6 344 2,4 346 0,6 325 -6,1 311 

-
4,3 305 -1,92926 269 

-
11,8 

Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:  
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte a Câmara Municipal de Proença-a-Nova.  
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As escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Proença-a-Nova apresentam uma frequência 
média de 38 alunos, sendo que este valor está longe de reflectir as discrepâncias verificadas entre as 
várias escolas do concelho (discrepâncias essas que, por seu turno, tendem a reflectir as disparidades 
de ocupação territorial intraconcelhias). A EB1/JI de Proença-a-Nova, localizada na sede do concelho, 
acolhe, por si só, quase 64% do total de alunos do concelho, sendo que as escolas localizadas nas 
freguesias mais excêntricas não chegam, na maior parte dos casos, sequer à dezena de alunos. 
 
Tendo em conta as projecções demográficas anteriormente apresentadas, que apontam para o 
prosseguimento da quebra do número de crianças em idade de frequentar este nível de ensino, será de 
repensar a actual oferta concelhia do 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo como pano de fundo o objectivo 
de optimização dos recursos materiais e humanos existentes e a elevação da qualidade de ensino no 
concelho.  
 
2º Ciclo 

O 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos de escolaridade) é leccionado na EB 2,3 Pedro Fonseca, 
escola pública situada na freguesia sede do concelho (e sede do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Proença-a-Nova), e no Instituto S. Tiago, instituição de ensino da rede privada cujas instalações se 
situam na freguesia de Sobreira Formosa. Em 2006/2007, frequentavam este ciclo do Ensino Básico 169 
alunos, dos quais 146 na EB 2,3/S Pedro Fonseca (86% do total) e 23 no Instituto S. Tiago (14% do 
total). Estes números são o corolário de um processo de quebra geral do número de alunos do 2º Ciclo 
do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova, quebra que se fez sentir particularmente entre 
1999/2000 e 2002/2003 (decréscimo de 24% no número de alunos) e que apenas foi contrariada nos 
últimos dois anos lectivos, por força da recuperação do número de alunos do 2º Ciclo na EB 2,3/S Pedro 
Fonseca (cf. Gráfico 34 e Quadro 89)22.  
 
O ano lectivo actual (2006/07) já apresenta uma ligeira subida (177 alunos no total), sendo que 80% 
deste valor correspondente a alunos da EB2,3 ES Pedro da Fonseca. 

 

22 Para uma análise retrospectiva pormenorizada da evolução da frequência do 2º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-
a-Nova, por escola e ano frequentado, cf. o Quadro 3 do Anexo A. 
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Gráfico nº 34 
Evolução da frequência do 2º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova  

entre 1998/1999 e 2006/2007 (valores totais e por escola) 
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Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte 
a CM de Proença-a-Nova.  
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Quadro nº 89 
Evolução da frequência do 2º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova  

entre 1998/1999 e 2006/2007 (valores totais e por escola) 
 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 1) 2006/2007 2)

Escola Freguesia Alunos 
VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos  

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp) Alunos

VA 
(pp)

Pú
b. EB 2,3/S 

Pedro
Fonseca

Proença-
a-Nova 162 - 183 13,0 172 -6,0 140 -

18,6 139 -0,7 144 -0,7 156 8,3
146 -6,4 143 -2,1

Pr
. Instituto

S. Tiago
Sobreira
Formosa 47 - 48 2,1 41 -

14,6 39 -4,9 40 2,6 41 2,5 35 -
14,6 23

-
34,3 34 47,8

Notas:  Totais 209 - 231 10,5 213 -7,8 179
-

16,0 179 0,0 185 3,4 191 3,2 169
-

11,5 177 4,7
Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:  
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte a CM de Proença-a-Nova.
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Apesar da recuperação dos níveis de frequência verificada nos dois últimos anos lectivos, é de esperar o 
prosseguimento da tendência de quebra do número de alunos deste ciclo do Ensino Básico, 
acompanhando a evolução demográfica prevista para o concelho de Proença-a-Nova. De acordo com as 
projecções demográficas efectuadas, o número de jovens em idade de frequentar o 2º Ciclo do Ensino 
Básico (10 e 11 anos de idade) continuará a diminuir até 2011, o que justifica o que viemos de afirmar. 
 
Uma referência ainda para as questões do abandono e do insucesso escolar. De acordo com o INE 
(dados dos Censos 2001), o concelho de Proença-a-Nova apresenta taxas de abandono do Ensino 
Básico e de saída antecipada do sistema formal de ensino relativamente baixas (0,9% e 15,4%, 
respectivamente, contra 2,7% e 24% no Continente e 1,4% e 21,1% no Pinhal Interior Sul). O mesmo 
acontece no caso dos níveis de retenção: 9,3% no concelho de Proença-a-Nova contra 13% no 
Continente e 10,2% no Pinhal Interior Sul, facto que merece ser realçado. Uma análise fina dos dados, 
por escola, ano lectivo e ano frequentado (cf. Quadro 3 do Anexo A), mostra-nos que o número de 
alunos que frequentam, em dois anos consecutivos, o 5º e o 6º anos de escolaridade, é bastante 
semelhante, o que vai de encontro aos dados do INE. 
 
Face à procura actual e potencial, parece ser de manter o actual volume de oferta neste nível de ensino, 
apostando decisivamente nos aspectos eminentemente imateriais associados ao objectivo de melhoria 
da qualidade de ensino. 
 
 
3º Ciclo 

O 3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade) é leccionado, juntamente com o 2º Ciclo 
do mesmo nível de ensino e com o Ensino Secundário, na EB 2,3/S Pedro Fonseca e no Instituto S. 
Tiago. Em 2006/2007, estão inscritos nos dois estabelecimentos de ensino 296 alunos do 3º Ciclo do 
Ensino Básico: 245 na EB 2,3/S Pedro Fonseca (83% do total) e 51 no Instituto S. Tiago (17% do total). 
Tal como acontece no 2º Ciclo, o número de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico que frequentam a rede 
privada é reduzido. Estes valores representam um decréscimo significativo no número de alunos face a 
1998/1999. A tendência até 2004/05 tem sido um declínio acentuado da procura neste nível de ensino, 
declínio que se tem feito sentir tanto na EB 2,3/S Pedro Fonseca como no Instituto S. Tiago e que 
reflecte a evolução demográfica recente do concelho de Proença-a-Nova (cf. Gráfico 35 e Quadro 90)23. 
Todavia, a partir de 2005/06 verifica-se uma ligeira tendência de crescimento (269 em 2005/06 e 296 em 
2006/07).  

 

23 Para uma análise retrospectiva pormenorizada da evolução da frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-
a-Nova, por escola e ano frequentado, cf. o Quadro 4 do Anexo A. 
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Gráfico nº 35 
Evolução da frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova  

entre 1998/1999 e 2006/2007(valores totais e por escola) 
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Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte 
a CM de Proença.  
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Quadro nº 90 

Evolução da frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Proença-a-Nova 
entre 1998/1999 e 2006/2007 (valores totais) 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Escola Freguesia Alunos VA 
(pp) Alunos VA 

(pp) Alunos VA 
(pp) Alunos VA 

(pp) Alunos VA 
(pp) Alunos VA 

(pp) Alunos VA 
(pp) Alunos VA 

(pp) Alunos VA (pp) 

Pú
b.

 

EB 2,3/S Pedro 
Fonseca Proença-a-Nova 300 - 283 -5,7 259 -8,5 259 0,0 260 0,4 216 -16,9 213 -1,4 213 0,0 245 15,0 

Pr
. 

Instituto S. Tiago Sobreira 
Formosa 109 - 82 - 72 - 67 -6,9 68 1,5 62 -8,8 52 -16,1 56 7,7 51 -8,9 

 Totais 409 - 365 -10,8 331 -9,3 326 -1,5 328 0,6 278 -15,2 265 -4,7 269 1,5 296 10,0 

Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:  
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte a CM de Proença.  
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A ligeira tendência para de crescimento do número de alunos verificada ao longo dos últimos anos não deverá 
continuar nos próximos anos, a julgar pelas projecções demográficas apresentadas anteriormente, que revelam que 
o grupo dos jovens em idade de frequentar o 3º Ciclo do Ensino Básico (12 a 14 anos) deverá prosseguir a 
tendência de queda verificada durante a última década, continuando a perder peso na estrutura etária da população 
residente até 2011, ainda que a um ritmo mais suave.  
 
Com o alargamento previsto da escolaridade obrigatória para 12 anos, o 3º Ciclo do Ensino Básico deve assumir-se, 
cada vez mais, como sector de aposta fundamental, na medida em que passará a constituir uma catapulta para o 
Ensino Secundário. 
 

 

4.4. Ensino Secundário 
 
No concelho de Proença-a-Nova, o Ensino Secundário é leccionado, à semelhança do que acontece com os 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico, em duas escolas: na EB 2,3/S Pedro Fonseca (pública) e no Instituto S. Tiago (privado).  
 
Em 2005/2006, as duas escolas congregavam um total de 235 alunos, menos 85 alunos do que em 1998/1999 
(decréscimo de 27% no número de alunos). A EB 2,3/S Pedro Fonseca congregava um total de 181 alunos (77% 
dos alunos do Ensino Secundário do concelho) e o Instituto S. Tiago congregava um total de 54 alunos (23% desses 
mesmos alunos). A tendência global para o período considerado tem sido, pois, a de um decréscimo assinalável dos 
níveis de frequência do Ensino Secundário no concelho, decréscimo que apenas não se fez sentir entre 2002/2003 
e 2003/2004, altura em que se assistiu a uma ligeira inflexão desta tendência (cf. Gráfico 36 e Quadro 90)24.  
 
Os dados de 2006/07 apresenta apenas 200 alunos matriculados neste nível de ensino, ou seja, menos 35 alunos 
que no ano anterior, continuando a verificar-se uma tendência de decréscimo de alunos neste subsistema de 
ensino.  

 

24 Para uma análise retrospectiva pormenorizada da evolução da frequência do Ensino Secundário no concelho de Proença-a-Nova, por escola e 
ano frequentado, cf. o Quadro 5 do Anexo A. 
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Gráfico nº 36 
Evolução da frequência do Ensino Secundário no concelho de Proença-a-Nova 

entre 1998/1999 e 2006/2007 (valores totais e por escola) 
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2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte a CM de Proença  

Quadro nº 91 - Evolução da frequência do Ensino Secundário no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 
2006/2007 (valores totais e por escola) / 

 

  1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 1) 2006/20072) 

  Freguesia Alunos 
VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos  

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) 

EB 
2,3/S 
Pedro 

Fonseca 

Proença-
a-Nova 242 - 234 -3,3 222 -5,1 205 -7,7 179 -

12,7 192 7,3 193 0,5 
181 -6,2 152 

-
16,0 

Instituto 
S. Tiago 

Sobreira 
Formosa 78 - 104 33,3 94 -9,6 86 -8,5 70 -

18,6 68 -2,9 56 -
17,6 54 -3,6 48 

-
11,1 

  Totais 320 - 338 5,6 316 -6,5 291 -7,9 249 
-

14,4 260 4,4 249 -4,2 235 -5,6 200 
-

14,9 
Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:  
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte a CM de Proença.  
 
 
De acordo com as projecções demográficas anteriormente apresentadas, o número de jovens do concelho de 
Proença-a-Nova com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos continuará a perder peso na estrutura da 
população residente até 2011, o que significa que a tendência para a diminuição dos níveis de frequência registada 
entre 1998/1999 e 2006/2007 prosseguirá nos próximos anos.  
 
No que toca ao abandono e insucesso escolares, é possível afirmar que estamos perante um contexto relativamente 
positivo. De acordo com os dados do INE (Censos 2001), a taxa de saída precoce do Ensino Secundário é, no 
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concelho de Proença-a-Nova, relativamente baixa face aos valores do Continente ou do Pinhal Interior Sul: 36,1% 
contra 44% e 44,1%, respectivamente. A taxa de aproveitamento no Ensino Secundário é também superior: 68,4% 
contra 63% no Continente e 64% no Pinhal Interior Sul. Estes dados não devem, contudo, fazer esquecer a 
importância do investimento continuado no combate a estes dois fenómenos, sobretudo se pensarmos nos desafios 
decorrentes de um eventual alargamento da escolaridade obrigatória de 9 para 12 anos e na importância para a 
estrutura económica e ocupacional do concelho de Proença-a-Nova da elevação dos níveis de qualificação escolar 
e profissional da sua força de trabalho.  
 
 

4.5. Ensino Profissional 
 
O Ensino Profissional ocupa um lugar residual na estrutura de ensino do concelho de Proença-a-Nova. 
Em 2004/05, o Ensino profissional – ministrado exclusivamente na EB2,3/S Pedro da Fonseca – congregava apenas 
16 alunos, ou seja, uma turma de um curso de educação-formação (CEF) ao nível do 3º CEB. No ano lectivo 
anterior o nº de alunos era semelhante: 18. Antes desta data, não há registo de alunos inscritos no Ensino 
Profissional no concelho de Proença-a-Nova (cf. Quadro 92).  
 

Quadro nº 92 – Evolução da frequência do Ensino Profissional no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 

2004/2005 (valores totais, por tipo de curso e nível de ensino)25 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Escola Freguesia Alunos 
VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos  

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos VA (pp)

EB 2,3/S 
Pedro 

Fonseca 
Proença-a-Nova 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 18 - 16 -11,1

CEF - Ensino Básico - - - - - - - - - - 18 - 16 -11,1

CEF - Ensino Secundário - - - - - - - - - - - - - -

10º Ano Profissionalizante - - - - - - - - - - - - - -

CET - Ensino Secundário - - - - - - - - - - - - - -
Nota: VA (pp) - Variação Absoluta (em pontos percentuais) face ao ano transacto. 
Fonte: GIASE – Ministério da Educação. 

 
A estes números devem ser acrescentados os dos alunos residentes no concelho de Proença-a-Nova que 
frequentam o Ensino Profissional fora do concelho. Os dados recolhidos dizem respeito aos alunos de Proença-a-
Nova inscritos no Instituto Profissional da Sertã, o estabelecimento de ensino profissional mais próximo. Em 
2004/2005, frequentavam esta escola 21 alunos residentes em Proença-a-Nova, 13 em cursos de Nível III e 8 em 
cursos de Nível IV (cf. Quadro 92).  
 
Nos anos lectivos seguintes verifica-se uma quebra acentuada de alunos, respectivamente 4 e 5 (cf. Quadro nº92).  

25 Não existem dados disponíveis mais actualizados.  
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Quadro nº 93 

Alunos residentes no concelho de Proença-a-Nova inscritos no Instituto Profissional da Sertã em 2004/2005 a 2006/07  
(valores totais, por nível e tipo de curso) 

Ano 2004/2005 
2005/2006 2006/2007 

Escola 
Instituto Profissional da Sertã 

Alunos 
Proença-a-Nova 

Téc. Informática/Gestão 6 - - 

Téc. Secretariado 4 - - 

Cursos Nível III 

Téc. Construção 
Civil/Especificações 3 

- 
- 

Condução de Obra 1 - - 
Desenv. Produtos 
Multimédia 4 

- 
- 

Cursos Nível IV 

Instal. e Manut. de 
Redes e Sistemas 
Informáticos 3 

- 

- 

Total 21 
4 (1) 5 (1) 

Fonte: Instituto Profissional da Sertã. 
(1) Desconhecem-se a designação dos cursos.  

 
No concelho, nomeadamente na Escola Básica 2,3/S Pedro da Fonseca, existe ainda uma oferta de cursos de 
educação-formação. Nos anos lectivos 2005/06 e 2006/07, respectivamente identificam-se, 14 e 21 alunos 
matriculados, em dois cursos operadores de informática e práticas técnico-comerciais (fonte: C.M. de Proença).  

 
Apesar de os níveis de frequência desta modalidade de ensino serem residuais, vale a pena sublinhar que a procura 
de Ensino Profissional está em larga medida dependente da estrutura da oferta. O facto de nos encontrarmos 
perante uma oferta limitada tanto do ponto de vista qualitativo (número e tipo de cursos) como do ponto de vista 
quantitativo (número de vagas) – note-se, por exemplo, que não existe no concelho de Proença-a-Nova qualquer 
escola exclusivamente vocacionada para o Ensino Profissional – poderá contribuir para explicar por que razão é tão 
reduzido o número de alunos desta modalidade de ensino no concelho. 
 
A aposta no Ensino Profissional – aposta essa que necessariamente teria de ser acompanhada de um estudo das 
necessidades de formação e qualificação profissional do concelho de Proença-a-Nova e das preferências dos 
frequentadores potenciais desta modalidade de ensino – poderia desempenhar dois papéis fundamentais: por um 
lado, contribuiria para combater o insucesso e o abandono escolar, tanto ao nível do Ensino Básico como, e 
sobretudo, ao nível do Ensino Secundário; por outro lado, contribuiria para elevar os níveis de gerais de 
escolarização e para formar e qualificar a força de trabalho concelhia, elevando a produtividade e competitividade da 
economia local em sectores potencialmente estratégicos como, por exemplo, o turismo (rural, de aventura, de 
natureza), sector que precisa de se renovar continuamente com mão de obra cada vez mais qualificada. 
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4.6. Ensino Recorrente 
 
O Ensino Recorrente constitui uma modalidade de ensino destinada aos indivíduos que já não se encontram em 
idade normal de frequência dos ensinos básicos e secundário ou que não tiveram oportunidade de se enquadrar no 
sistema de educação escolar na idade normal de formação, tendo como especial objectivo a eliminação do 
analfabetismo e a elevação dos níveis gerais de escolarização das populações. Ao nível do ensino básico, têm 
acesso a esta modalidade de ensino os indivíduos a partir dos 15 anos. 
 
Trata-se de uma modalidade de ensino que aparece como um mecanismo importante para a elevação das taxas de 
escolarização, na medida em que concede uma segunda oportunidade a quem se viu impedido de aceder ou a 
quem foi precocemente arredado do sistema escolar. O ensino recorrente pode ser ministrado dentro da rede 
escolar ou fora desta. 
 
Em 2005/2006, o Ensino Recorrente era ministrado na EB 2,3/S Pedro Fonseca, ocupando um lugar bastante 
residual na estrutura de ensino do concelho. Apenas 45 alunos frequentavam esta modalidade de ensino, 6 no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e 39 no Ensino Secundário. No período em análise, o número de alunos do Ensino 
Recorrente variou entre um mínimo de 10 (1998/1999) e um máximo de 68 (2006/2007).  
 
 
O ano lectivo de 2006/07 apresenta um total de 68 alunos, sendo que 63 se encontram matriculados no ensino 
secundário e os restantes no básico. O que apresenta um acréscimo face ao ano anterior de 23 alunos.  
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Quadro nº 94 

Evolução da frequência do Ensino Recorrente no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 2006/2007 (valores totais, por escola e por nível de ensino) 
Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 1) 2006/2007 2) 

Escola Freguesia Alunos 
VA 
(pp) Alunos VA (pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos  

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos 

VA 
(pp) Alunos VA (pp) Alunos 

VA 
(pp) 

EB 2,3/S 
Pedro 

Fonseca 
Proença-a-Nova 

10 - 43 330,0 48 11,6 67 39,6 53 -20,9 88 66,0 51 -42,0 45 -11,8 51,1 51,1 
Recorrente - 3º Ciclo do Ensino 

Básico - - - - - - - - - - 26 - 3 -88,5 6 100,0 5 -16,7

Recorrente - Ensino Secundário 10 - 43 330,0 48 11,6 67 39,6 53 -20,9 62 17,0 48 -22,6 39 -18,8 63 61,5
Fonte: Giase e Câmara Municipal de Proença-a-Nova em 2006/2007 
Nota:  
1) 2005/2006 – Dados Preliminares 
2) Não existem ainda dados oficiais (Giase) do ano lectivo 2006/2007. Os dados utilizados têm como fonte a CM de Proença.  
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Tendo em conta a permanência de situações de abandono escolar, parece ser importante investir no Ensino 
Recorrente, alargando a oferta e aprofundando o processo de canalização para esta modalidade de ensino dos 
indivíduos que abandonaram precocemente o sistema regular de ensino ou que se encontram em risco de terem de 
o abandonar. A aposta deve também orientar-se para a alfabetização de adultos, uma vez que o concelho de 
Proença-a-Nova regista uma taxa de analfabetismo de 20,5%, muito acima dos 9% registados para o Continente 
(dados do INE, Censos 2001). 
 
 

4.7. Educação Especial 
 

A Educação Especial constitui uma das modalidades da educação escolar e visa a recuperação e integração sócio-
educativas dos alunos com necessidades educativas específicas devidas a deficiências físicas ou mentais. 
 

Os dados a que tivemos acesso, obtidos junto da Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Sertã 
(Coordenação Educativa de Castelo Branco, DREC), referem-se ao número de alunos da Educação Pré-Escolar, do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário com necessidades educativas especiais, por escola, entre 1998/1999 e 
2006/200726. Em termos genéricos, e ressalvando o facto de estarmos a englobar sob a mesma categoria 
necessidades educativas especiais muito distintas e níveis de funcionamento que vão desde as limitações 
profundas às dificuldades de aprendizagem mais ligeiras, parece ser correcto afirmar que estamos perante uma 
realidade com algum significado no concelho de Proença-a-Nova. 
 

 Em 2006/2007, eram alvo de apoio educativo 111 alunos, relativamente ao pré-escolar, básico e secundário.  
 

Entre 1998/1999 e 2004/2005, a média de alunos com necessidades educativas especiais foi, na Educação Pré-
Escolar, de 27, correspondente a um valor médio de 12% do total de alunos deste nível de ensino. Os mesmos 
valores sobem para uma média de 50 alunos (15% do total) no caso do 1º Ciclo do Ensino Básico, descendo para 
26 alunos (13% do total) e 25 alunos (8,7% do total) nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico (público), respectivamente. 
No Ensino Secundário, o número médio de alunos com necessidades educativas especiais no período em análise 
desce radicalmente para 4 (2% do total), algo que não é certamente alheio ao facto de se tratar de um nível de 
ensino situado para lá do limite da escolaridade obrigatória (cf. Quadros 95 a 99)27.  
 
Entre 1998/99 e 2006/07 a média absoluta de alunos com necessidades educativas especiais no pré-escolar é de 9, 
o que significa um número bastante inferior face ao intervalo considerado anteriormente. 

26 Por uma questão de coerência e uniformização da informação recolhida acerca deste tema, decidimo-nos pela utilização exclusiva dos dados 
da Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Sertã. Os dados fornecidos pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Proença-a-Nova, 
relativos apenas ao ano lectivo de 2004/2005 apresentam valores ligeiramente diferentes, ainda que não muito significativos do ponto de vista 
estatístico. 
27 Ao número total de alunos com necessidades educativas especiais dos diferentes níveis e estabelecimentos de ensino do concelho deve ser 
acrescentado, para cada ano, o número de alunos apoiados em domicílios: 1998/1999 – 2; 1999/2000 – 3; 2000/2001 – 4; 2001/2002 – 8; 
2002/2003 – 7; 2003/2004 – 5; 2004/2005 – 4. 
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Quadro nº 95 

Evolução da frequência do número de alunos do Pré-Escolar com Necessidades Educativas Especiais no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 2006/07 
(valores totais, por escola e percentagem face ao total de alunos) 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Jardim de Infância Freguesia 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

JI Montes da 
Senhora 

Montes da 
Senhora 2 15,4 2 15,4 1 7,7                         

JI Pedra do 
Altar Peral     2 11,8 1 8,3 1 11,1 2 16,7 1 8,3 1 7,1         

JI Lameira de 
Ordem 

Proença-a-
Nova                                     

JI Moitas 
Proença-a-

Nova 4 30,8 1 6,3                 1 7,1         

EB1/JI 
Proença-a-

Nova 
Proença-a-

Nova 6 14,3 7 14 6 12 4 8 5 11,1 7 17,5 4 10 1 2 2 3,3 

JI Atalaia 
Estevão Vaz 

Sobreira 
Formosa             1 14,3 1 14,3                 

Re
de

 P
úb

. 

JI Sobreira 
Formosa 

Sobreira 
Formosa 3 13 2 9,1 2 8,7 3 12 3 17,6 2 11,8 3 15 2 8,3     

Total Rede Pública 15 12,5 14 10,6 10 8,1 9 7,3 11 9,6 10 9,9 9 8,4 3 2,63 2 1,35 

Pr
. JI SCM 

Proença-a-
Nova 

Proença-a-
Nova 14 18,7 1 1,3 13 19,1 13 15,1 7 7,2 12 16,4 20 24,7 6 10,52 4 1,63 

Total Rede Privada/Solidária 14 18,7 1 1,3 13 19,1 13 15,1 7 7,2 12 16,4 20 24,7 6 10,52 4 15,4 

   Total Geral 29 14,9 15 7,1 23 12 22 10,5 18 8,5 22 12,6 29 15,4 9 6,29 6 4,34 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Sertã/Coordenação Educativa de Castelo Branco – DREC e CM Proença-a-Nova para 2006/2007.     
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Quadro nº 96 

Evolução da frequência do número de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico com Necessidades Educativas Especiais no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 
2006/2007 (valores totais, por escola e percentagem face ao total de alunos) 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Escola Freguesia 
Alunos 

com NEE 
% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

EB1 Catraia 
Cimeira 

Montes da 
Senhora                     1 20 1 16,7 1       

EB1 
Montes da 
Senhora 

Montes da 
Senhora 2 11,8 6 31,6 1 7,7         3 27,3 3 30 1       

EB1 Pedra 
do Altar Peral 3 15 3 17,8 2 11,8     4 23,5             1   

EB1 Peral Peral 4 33,3 1 10 2 18,2 1 9,1 1 11,1     2 28,6 1       

EB1 Corgas 
Proença-a-

Nova 1 20                 1 33,3             
EB1 

Malhadal 
Proença-a-

Nova                     2 40 1 25         
EB1 

Moutas 
Proença-a-

Nova 1 5,8 4 22,2 3 13,6 4 20 4 20 5 23,8     2   2   
EB1 

Pergulho do 
Meio 

Proença-a-
Nova                                     

EB1/JI 
Proença-a-

Nova 
Proença-a-

Nova 25 14,8 23 15,8 24 14,6 18 10,1 27 14,8 27 14,4 30 16,6 18   19   
EB1 Vale 
de Água 

Proença-a-
Nova                                     

EB1 
Esteval 

São Pedro do 
Esteval 3 37,5 4 50 2 25                         

EB1 
Lameira de 

Ordem 
São Pedro do 

Esteval                 2 13,3 7 36,8 4 21 3       
EB1 n.º 2 
Palhota 

São Pedro do 
Esteval     3 60 1 11,1 1 7,7                     

EB1 n.º 3 
Palhota 

São Pedro do 
Esteval                                     

Re
de

 P
úb

lic
a 

EB1 Atalaia 
Estevão  

 
Vaz 

Sobreira 
Formosa 5 27,8 5 31,3 3 27,3                         
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EB1 

Fórneas 
Sobreira 
Formosa                                     

 

EB1 
Sobreira 
Formosa 

Sobreira 
Formosa 14 27,5 16 30,2 17 40,5     14 25,9 7 15,9 8 16,3 6   2   

  Total Geral 58 15,8 65 19,5 55 16,4 24 7 52 15 53 16,3 49 15,8 32   24   

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Sertã/Coordenação Educativa de Castelo Branco – DRECe CM de Proença-a-Nova para 2006/2007     
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Quadro nº 97 
Evolução da frequência do número de alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico com Necessidades Educativas Especiais no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 2006/2007 

(valores totais, por escola e percentagem face ao total de alunos) 
Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Escola Freguesia 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Pú
b.

 

EB 2,3/S Pedro 
Fonseca 

Proença-a-
Nova 16 9,9 19 10,4 25 14,5 22 15,7 21 15,1 13 9 22 14,1 15 9,9 24 16,8 

Pr
. Instituto S. 

Tiago 
Sobreira 
Formosa 8 17 10 28,8 5 12,2 4 10,3 6 15 8 19,5 6 17,1 6 26 8 23,5 

    Totais 24 11,5 29 12,6 30 14,1 26 14,5 27 15,1 21 11,4 28 14,7 21 12,35 32 18,07 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Sertã/Coordenação Educativa de Castelo Branco – DREC e CM de Proença-a-Nova para dados de 2006/2007     
 
 

Quadro nº 98 
Evolução da frequência do número de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico com Necessidades Educativas Especiais no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 2006/2007  

(valores totais, por escola e percentagem face ao total de alunos) 
 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Escola Freguesia 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com 
NEE 

% do 
Total 

Pú
b.

 

EB 2,3/S 
Pedro Fonseca 

Proença-a-
Nova 33 11 33 11,7 32 12,4 33 12,7 33 12,7 21 9,7 18 8,5 10 4,7 27 11 

Pr
. Instituto S. 

Tiago 
Sobreira 
Formosa 12 11 12 14,6 14 19,4 13 19,4 14 20,6 22 35,5 10 19,2 14 25 13 25,49 

  Totais 45 11 45 12,3 46 13,9 46 14,1 47 14,3 43 15,5 28 10,6 24 8,9 40 13,69 
Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Sertã/Coordenação Educativa de Castelo Branco – DREC e CM de Proença-a-Nova para dados de 2006/2007 
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Quadro nº 99 
Evolução da frequência do número de alunos do Ensino Secundário com Necessidades Educativas Especiais no concelho de Proença-a-Nova entre 1998/1999 e 2006/2007  

(valores totais, por escola e percentagem face ao total de alunos) 
 

Ano 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2006/2006 2006/2007 

Escola Freguesia Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Alunos 
com NEE 

% do 
Total 

Pú
b.

 EB 2,3/S 
Pedro 

Fonseca 
Proença-a-Nova 3 1,2 3 1,3 5 2,3 7 3,4 5 2,8 6 3,1 5 2,6 4 2,2 2 1,3 

Pr
. Instituto S. 

Tiago 
Sobreira 
Formosa Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  4 8 4 7 

  Totais Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd Nd 8 3,4 6 3 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Sertã/Coordenação Educativa de Castelo Branco – DREC e CM de Proença-a-Nova para dados de 2006/2007.
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Sendo estes valores merecedores de reflexão e análise aprofundadas, vale a pena reforçar a ideia de que eles 
reflectem situações tão díspares como os problemas auditivos, visuais ou motores e problemas considerados de 
carácter temporário como são as dificuldades de aprendizagem. A ausência de informação capaz de possibilitar 
uma análise mais fina destes dados impede-nos de aprofundar de forma mais consistente a reflexão sobre a 
problemática do ensino especial no concelho. 
 
Por outro lado, há que integrar na análise a possibilidade de os números aqui apontados estarem sub-
representados: é frequente que crianças nesta situação recorram ao apoio de profissionais por via privada ou 
estejam mesmo fora do sistema, devido a práticas familiares contrárias à inserção escolar de crianças portadoras de 
deficiência. Neste sentido, será certamente indispensável continuar o trabalho de aprofundamento do conhecimento 
desta realidade educativa específica. 
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DA SITUAÇÃO DA REDE EDUCATIVA DE PROENÇA-A-
NOVA 
 
Neste capítulo, que encerra este relatório, identifica-se, numa primeira etapa, um conjunto de elementos que 
constituem a síntese estratégica deste diagnóstico que decorre dos capítulos anteriores, e, em segundo lugar, um 
conjunto de elementos que deverão nortear o (re)ordenamento da rede educativa do concelho de Proença-a-Nova.   
 
 

5.1. Síntese Estratégica 
 
No contexto delineado anteriormente, assinalam-se os seguintes elementos de síntese que sobressaem do 
diagnóstico da situação educativa do concelho, mas também de outras dimensões complementares, que ajudam a 
enquadrar e a identificar as problemáticas educativas do concelho.  
 
 
5.1.1. Projecções da população 
 
� O cenário adoptado como cenário “base”, porque se acredita ser o mais plausível para a evolução a médio prazo 
da população residente no concelho, é o seguinte:  
 

Processo de decréscimo demográfico a menores ritmos 
- a população do concelho seguirá a tendência verificada em anteriores décadas, de decréscimo demográfico 
- a população tende a decrescer cerca de 5% entre 2001 e 2006, aumentado este ritmo de decréscimo até 2011 para 6,4%.  

 

No horizonte das projecções efectuadas e do cenário base considerado (Cenário 2):  
 
Distribuição Espacial dos Efectivos populacionais estimados para o concelho 
� Todas as freguesias tendem a perder população, acentuadamente, até 2011, com excepção da freguesia sede de 
concelho e Peral.  
 
Evolução provável da população em idade escolar (2006 e 2011) 
Pré-escolar (3 a 5 anos)
� Tendência de decréscimo verificada na última década, devendo atingir valores em torno das 170 crianças em 
2011, que representará apenas cerca de 2% da população residente em Proença-a-Nova;  
1º Ciclo do EB (6-9 anos) 
� Cairá até 2011 para valores em torno das 220 crianças, o que levará a um decréscimo de peso deste grupo etário 
na população total; não obstante, o ritmo de diminuição tende a ser menor do que o verificado na última década;  
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2º Ciclo do EB (10-11 anos) 
� decréscimo ao longo da década de 90, tenderá a perder mais efectivos até 2011 para valores na vizinhança dos 
125 jovens, o que fará corresponder a um peso de cerca de 1.5% da população residente total
3º Ciclo do EB (12-14 anos) 
� tenderá também a prosseguir a tendência de perda verificada durante a última década, continuando até 2011 a 
perder peso na estrutura etária da população residente, apesar de a ritmos mais suaves face à última década; 
estima-se que até 2011 este grupo etário seja composto por cerca de 189 jovens (face a um valor de 280 em 2001)
Secundário (15-17 anos) 
� perderá igualmente peso na estrutura da população residente, sendo que em 2011 o valor para os efectivos 
populacionais contidos neste grupo etário tenderá a ser próximo de a 240 jovens (em 2001 cifrava-se em quase 365 
residentes). 
 
 
5.1.2. Caracterização e evolução do sistema educativo 
 
Taxas de pré-escolarização 
� O concelho de Proença-a-Nova posicionava-se, em 2001, acima das taxas médias verificadas no continente e 
Pinhal Interior sul – respectivamente cerca de 70,9 (Proença), 58 e 70,5% –, sendo que cerca de 29 em cada 100 
crianças existentes no concelho não frequentavam o pré-escolar;  

Taxas específicas28 de escolarização nos grupos etários entre os 10 e os 23 anos 

 
Taxa específica de escolarização do grupo etário entre os 10 e os 11 anos 
� Proença em 2001 apresenta uma taxa de escolarização próxima dos 100%, o que representa uma taxa de 
escolarização próxima dos valores observados no continente e Pinhal Interior sul, respectivamente, 99,4 (Proença), 
99,3 e 99,5%).  

28 Expressa a relação entre o número de indivíduos de um determinado grupo etário que frequenta qualquer nível de escolaridade e o número 
total de indivíduos residentes desde grupo etário. Medem no fundo, a permanência/abandono da escola independentemente do nível 
frequentado no momento censitário.  
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Taxa específica de escolarização do grupo etário entre os 12 e os 14 anos 
� Proença em 2001 apresenta uma taxa de escolarização próxima dos 100%, o que representa uma taxa de 
escolarização, no entanto, ligeiramente inferior ao Pinhal Inferior e superior ao Continente, respectivamente, 98,2 
(Proença), 98,5 e 97,5%).  
Taxa específica de escolarização do grupo etário entre os 15 e os 17 anos 
� Proença apresenta em 2011 uma posição relativamente superior ao continente e à região do Pinhal interior sul – 
respectivamente 91,2, 81 e 88,6% –, que é o mesmo que dizer que cerca de 91% dos residentes entre os 15 e os 17 
anos frequentavam o sistema de ensino;  

Taxa de específica de escolarização do grupo etário 18-23 anos 

� O concelho de Proença apresenta também neste caso uma taxa de escolarização superior ao continente e ao 
Pinhal Interior sul, respectivamente 55,1, 44,3 e 45,1% 
 
Taxas líquidas29 de escolarização nos grupos etários entre os 10 e os 23 anos 
 
Taxa líquida de escolarização no 2º ciclo do EB 
� No Concelho de Proença-a-Nova, que em 1991 apresentava valores para este indicador já superiores à média da 
sua NUTIII (Pinhal Interior sul) de referência, revelou ao longo da década uma melhoria superior a 15 p.p., 
aumentando a disparidade face às duas unidades geográficas de referência, mas a seu favor. Neste Concelho, 
cerca de 73% dos jovens em idade de frequentar o 2º ciclo do ensino básico frequentavam-no efectivamente, em 
2001.  
Taxa líquida de escolarização no 3º ciclo do EB 
� Em Proença-a-Nova cerca de 73% dos residentes neste grupo etário frequenta o nível de ensino correspondente; 
Proença, à semelhança da região do Pinhal Interior sul, apresentou grandes melhorias neste indicador ao longo da 
década (em Proença passa-se de 57% para 73%).  
Taxa líquida de escolarização no ensino secundário 
� O Município de Proença situava-se em 2001 acima da média da região Pinhal Interior sul e do Continente, 
respectivamente 60,8, 55,0 e 53% neste indicador; sendo que mais de 60% dos residentes entre os 15 e os 17 anos 
frequentam o ensino secundário;   
Taxa líquida de escolarização no ensino superior 
� a evolução do Concelho de Proença ao longo da década é bastante assinalável – em 1991 apresentava 9,4% e 
em 2001 32,3%; comparativamente às outras regiões, continente e Pinhal Interior sul, apresenta valores superiores 
em 2001, quando em 1999 encontrava-se atrás destas regiões – 22% para o Pinhal Interior sul e 26% para o 
Continente (2001).  
 

29 Expressa a relação entre nº de indivíduos de um determinado grupo etário que frequenta o nível de escolaridade correspondente e o nº 
total de indivíduos residentes desse grupo etário.  
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Relativamente às taxas de conclusão, que mede a evolução do cumprimento da escolaridade de 6, 9 e 12 anos, 
identifica-se os seguintes elementos de síntese:   
 
Taxa de conclusão do 6ºano de escolaridade nos grupos etários e 15-19, 20-24 e 25-29 anos (2001)  
� no intervalo 15-19 anos, o concelho apresenta taxas de conclusão ligeiramente superiores ao Pinhal Interior sul e 
ao Continente, reciprocamente cerca de 95,94,92% 
� no intervalo 20-24 anos, o concelho também apresenta taxas de conclusão ligeiramente superiores ao Pinhal 
Interior Sul e ao Continente, reciprocamente cerca de 94, 91, 91% 
� no intervalo 25-29 anos, Proença apenas regista valores de conclusão superiores ao Pinhal Interior sul; regista-se 
os seguintes valores, para as três unidades geográficas: continente cerca de 85%, Pinhal Interior Sul 80% e 
Proença cerca de 83%, em 2001.  
 
O concelho também apresenta taxas de conclusão ligeiramente superiores ao Pinhal Interior sul e ao Continente, 
reciprocamente cerca de 94, 91, 91% 
 
Taxas de conclusão do 9º ano, do 12º ano e do ensino superior no grupo etário 25-29 anos 
� O Concelho de Proença-a-Nova encontra-se, para todos os níveis de Ensino e face ao Continente, ligeiramente 
abaixo da média no que toca às taxas de conclusão (apesar de ligeiramente acima da NUT III); este fenómeno pode 
acarretar consequências ao nível das qualificações da actual mão-de-obra concelhia, nomeadamente neste grupo 
etário, que constitui uma parcela importante da população activa residente. 
 
Abandono, saída antecipada e saída precoce  
� Relativamente ao indicador Saída Antecipada no Concelho de Proença-a-Nova, pouco mais de 15% dos jovens 
(18-23 anos) abandonavam a escola sem concluir o ensino básico – valor inferior aos apresentados no Continente e 
no Pinhal Interior Sul, respectivamente 24 e 21%.  
� No que diz respeito ao Abandono Escolar, consubstanciado na saída da escola antes de concluído o básico, a 
região de Pinhal Interior Sul (1,4%) volta a apresentar um valor ligeiramente inferior à média para o Continente 
(2,7%), assim como o concelho de Proença (0,9%%). 
� Relativamente à Saída Precoce do ensino secundário, o concelho encontra-se também melhor posicionado do 
que as unidades geográficas Continente e Pinhal Interior Sul – apresentam respectivamente uma taxa de saída 
precoce de 36, 44 e 44,1%.  
 
Retenção no Ensino Básico e Aproveitamento no Secundário 
� Ao nível do indicador de Retenção no Ensino Básico, constatam-se posições relativamente favoráveis do Pinhal 
Interior Sul e Proença-a-Nova face às médias para o Continente; para Proença-a-Nova, temos que no ano lectivo de 
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1999/2000, menos de 10% dos alunos que frequentavam o ensino básico ficaram retidos, havendo todavia ainda 
bastante margem de manobra para melhorias ao nível do aproveitamento para estes efectivos escolares.  
� No que concerne ao indicador de Aproveitamento no Ensino Secundário, regista-se resultados relativamente 
favoráveis face ao contexto nacional para o Pinhal Interior Sul e para Proença, apesar de tais valores apontarem 
ainda para uma percentagem elevada de alunos retidos neste nível de ensino, na casa dos 30% para Proença e dos 
36% para o Pinhal Interior Sul.  
 
 
5.1.3. A oferta de educação-ensino no Concelho de Proença-a-Nova 
 
Agrupamentos de Escolas 
� Existência de um agrupamento vertical que integra todas as escolas públicas em funcionamento no concelho, cuja 
sede se situa na EB2,3/S Pedro da Fonseca. Apesar do secundário não integrar os agrupamentos, quando este 
nível de ensino funciona autonomamente, Proença goza da vantagem do secundário estar integrado no mesmo 
estabelecimento com o 2º e 3º do EB.  
 
Estabelecimentos Suspensos 
� Número bastante significativo de estabelecimentos suspensos (28) na rede educativa de Proença, estando a 
alguns sem qualquer utilização e em mau estado de conservação. A não intervenção nestes edifícios tem 
implicações, negativas, para o património e a memória do povo do concelho de Proença. No presente ano lectivo, 
2006/2007, foram suspensos mais duas escolas básicas do 1º ciclo. 
 
Tipologia e localização do parque educativo 
 
Pré-escolar e Ensino Básico (1º,2º e 3º ciclos) 
� Predominância do modelo de escola “centenário”, na rede pública, que pode limitar, na maioria dos casos, uma 
resposta em conformidade com as novas exigências educativas, por relativa dificuldade de adaptação dos edifícios 
a essas novas exigências;  
 
� Presença mais significativa de estabelecimentos da rede pública relativamente ao pré-escolar e 1º ciclo do ensino 
básico, limitando, de alguma forma, a capacidade de opção dos pais e encarregados de educação, sobretudo no 1º 
ciclo do EB, por não existir oferta privada. 
 
� Razoável cobertura geográfica, por freguesia, da rede de JI e de EB, apenas a freguesia de Alvito da Beira não 
possui qualquer estabelecimento de ensino.  
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� Concentração da maioria dos estabelecimentos na freguesia sede de concelho – Proença-a-Nova, seguida da 
freguesia de Sobreira Formosa;  
 
Secundário 
� Existência de apenas uma tipologia de escola que ministram o ensino secundário e os 2º e 3º ciclos: uma de 
natureza privada e outra pública, sedeadas nas freguesias que integram maior número de estabelecimentos da rede 
educativa do concelho – Proença e Sobreira Formosa. 
 
Caracterização das Instalações e Espaços Escolares 
Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 
� Existência de maior número de salas do pré-escolar de oferta da rede pública, embora o único estabelecimento da 
rede privada tenha três salas disponíveis.  
 
� Maior concentração de número de salas do pré-escolar na freguesia sede de concelho (3 da rede solidária e 4 da 
rede pública, de apenas 2 estabelecimentos). 
 
� Limitações dos estabelecimentos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, sobretudo da rede pública, de 
espaços para o desenvolvimento de actividades específicas no 1º ciclo, pelo limitado número de salas específicas.  
 
� Limitações ao nível da adequação do mobiliário às necessidades ergonómicas e educativas nos estabelecimentos 
da rede educativa do concelho, particularmente no pré-escolar e 1º ciclo do ensino, havendo no entanto, maiores 
problemas, no 1º ciclo do ensino básico. O que pode levantar problemas de concentração, problemas ergonómicos 
e de impacte visual, de que resulta uma imagem mais caótica e menos acolhedora do ambiente da sala de aula. 
 
� Existência no pré-escolar de adequação das instalações sanitárias, no geral, embora sinalizando-se, problemas 
específicos em estabelecimentos, quer no âmbito do seu estado de conservação, quer por falta de algum 
equipamento destinado a crianças com problemas específicos; No 1º ciclo do EB existem alguns problemas 
(insuficiência face às necessidades, desadequação e mau estado de conservação). 
 
� Inexistência de espaços, cobertos, de convívio de alunos, nas escolas de 1º ciclo, fortemente limitador para os 
alunos nos tempos de pausa, sobretudo, em dias mais chuvosos e frios.  
 
� Desadequação dos pavimentos do recreio de alguns estabelecimentos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico, nomeadamente os que são constituídos por terra, que se enlameiam em dias de chuva, por calçada e 
cimento, que apresentam limitações no amortecimento das quedas;  

* 
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� Grandes limitações na prática de exercício físico ou de actividades desportivas quer no pré-escolar quer na rede 
de 1º ciclo do EB, sobretudo na rede pública; os espaços descobertos limitam-se aos campos de jogos.  
 
2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
� Existência de um número de salas específicas bastante significativo. 

 
� Bom estado de conservação do mobiliário interior destas escolas; 

 
� Adequação das instalações sanitárias; 

 
� Adequação de todos os espaços de confecção e de servir refeições e de apoio a esses espaços.  

 
� Adequação da maioria dos espaços de convívio alunos, professores, etc. 
 
� Existência de área de recreio com áreas bastante significativas, nos estabelecimentos que ministram os 2º,3º 
ciclos e secundário; Estes espaços são considerados adequados às necessidades. Assinala-se contudo alguma 
desadequação ao nível do pavimento e do mobiliário urbano que é escasso.  
� Instalações descobertas constituídas basicamente por campo de jogos, que são considerados adequados.  
 

 
Estado de conservação, adequação e segurança dos espaços 
 
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 
� Estado de conversação razoável da maioria dos estabelecimentos do pré-escolar e do 1º ciclo do EB: apenas são 
sinalizados alguns problemas que implicam a atenção da autarquia a curto e médio prazo.  
 
� Alguns problemas de segurança passiva na envolvente de alguns estabelecimentos, por inexistência de 
passadeiras, lombas de redução de velocidade, passeios, etc., a que se acresce a existência de cruzamentos 
perigosos não protegidos.  

 
 

� Os estabelecimentos destes dois níveis de ensino não têm preocupações ao nível da segurança activa ao nível da 
protecção do próprio edifício: não existe qualquer dispositivo direccionado para este tipo de segurança. Ao nível da 
segurança passiva regista-se alguns problemas em alguns estabelecimentos, pela proximidade a vias de grande 
circulação e a cruzamentos não protegidos, pela inexistência de lombas de redução de velocidade e de “saídas” de 
escola.  
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2º e 3º Ciclos e Secundário 

* 
� Alguns problemas, embora menos significativos que no pré-escolar e 1º ciclo do EB, de segurança passiva na 
envolvente dos estabelecimentos que ministram o 2º e 3º ciclos do ensino básico.  

* 
� Maior atenção à segurança passiva do que à segurança activa, embora se possa considerar que existe 
adequação dos dispositivos existentes.  
 

Taxas de ocupação, irradiação e saturação dos espaços escolares (2004/05) 
 

Pré-escolar  
� A taxa de ocupação global do pré-escolar está bastante aquém da sua capacidade máxima; representa apenas, 
no total, 46%. A taxa de ocupação na rede pública é de 50% enquanto a rede solidária tem uma taxa de ocupação 
de 35%.  
 

� A maioria estabelecimentos do público apresenta taxas inferiores a 50%, excepto os JI de Pedra do Altar e 
Proença-a-Nova.  
 

1º Ciclo do EB; 
� A taxa de ocupação do 1º ciclo do EB é diferente da taxa de ocupação do pré-escolar; ronda os 62%, bastante 
aquém, portanto, da sua capacidade máxima.  
 

� Existência de estabelecimentos de dois estabelecimentos com menos de 10 alunos (EB1 Montes da Senhora e 
Atalaia de Estêvão Vaz), e portanto com taxas de ocupação de 28%. Também a escola de Lameira d’Ordem 
apresenta uma tendência para um decréscimo acentuado de alunos, não se enquadrando nas actuais orientações 
do Ministério da Educação. 
 

2º e 3º Ciclos e Secundário 
� Sobrelotação nas escolas do 2º e 3º ciclos e secundário, com uma taxa de ocupação superior aos 100% (cerca de 
106%); as taxas específicas por escola também mostram uma situação de sobrelotação apenas na escola pública, 
de 115%, enquanto o sector privado apresenta uma taxa de ocupação de 79%.  
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Possibilidade/pertinência de ampliação dos edifícios 
� Limitações relativamente à possibilidade de ampliação dos actuais edifícios do pré-escolar e 1º ciclo do ensino 
básico, porque a maior parte dos edifícios são de plano centenário. A oferta de outras valências nestes dois níveis 
de ensino, dificilmente poderá passar por ajustamentos dos edifícios existentes. No 2º,3º e secundário, ao nível da 
Pedro da Fonseca, colocam-se as mesmas dificuldades de ampliação dos edifícios existentes. O ajustamento da 
capacidade de ocupação e da diversificação das ofertas de actividades, a curto prazo, terá que passar por maior 
articulação com o Instituto São Tiago.  
 

Partilha de instalações entre instituições 
� Existência de relações institucionais entre estabelecimentos da rede educativa e instituições de outra natureza 
(escola-meio-escola), centradas sobretudo na utilização de espaços destinados ao desenvolvimento de algumas 
actividades.  
 
Serviços de Orientação e Psicologia 
� Existência desta tipologia de serviços disponibilizados pelo Ministério da Educação para o pré-escolar e 1º, 2º e 3º 
ciclos do ensino básico e secundário, para a rede pública.  
 
Movimento associativo de encarregados de educação 
� Fragilidades na participação e na organização de pais e encarregados de educação do concelho, denotando uma 
fraca capacidade participativa dos pais e encarregados de educação na defesa dos interesses dos seus educandos.  
 
Oferta de educação-formação relativamente aos cursos existentes 
� Complementaridade da oferta de cursos gerais e tecnológicos entre as duas escolas secundárias; Pouca 
significativa a oferta de formação profissional desenvolvida nos estabelecimentos do 3º e secundário do concelho.  
 
Actividades de tempos livres e Actividades extra-curriculares 
 
� Oferta de actividades extra-curriculares nos estabelecimentos de 1º e 2º e 3º ciclos do EB e secundário. É de 
referir a existência de perfis diferenciados de actividades extra-curriculares desenvolvidos pelos estabelecimentos: o 
pré-escolar, está orientado sobretudo para actividades lúdicas e de lazer, o 1º ciclo actividades orientado para a 
aprendizagem do inglês, informática. A partir do 2º ciclo, a oferta está mais orientada, sobretudo, para as actividades 
desportivas e de desenvolvimento de clubes temáticos;  
 
� Participação de crianças e alunos em actividades desenvolvidas pela comunidade envolvente da rede educativa.  
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Acção social e Transportes Escolares 
� Existência de um número significativo de subsídios às chamadas medidas de compensação sócio-educativa.   
 
Relativamente às Actividades de Enriquecimento Curricular todas as escolas do primeiro ciclo estão abrangidas no 
programa com Inglês, Música e Actividades Físicas e Desportivas. No pré-escolar todos os alunos têm música e 
actividades físicas e actividade física em Meio Aquático (programa Chapinhar promovido pela Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova nas piscinas municipais. 
Projectos Educativos 
� Existência de três projectos educativos autónomos, portanto não articulados, um para o agrupamento e mais dois 
pertencentes a cada um dos estabelecimentos da rede privada.  
 
 
5.1.4. A procura de educação-ensino no Concelho de Proença-a-Nova 
 
Educação Pré-Escolar 
� Taxa de pré-escolarização de 70,9%, superior à do Continente em 12,5 pontos percentuais, fruto de um 

crescimento muito considerável entre 1991 e 2001: 39,5%; 
� Cobertura significativa, em termos geográficos, da rede de estabelecimentos do pré-escolar;  
� Relativa estabilização da procura, mas com tendência para o decréscimo (tendo em conta as projecções 

demográficas e à medida que a taxa de pré-escolarização se for aproximando dos 100%); 
� Sub-aproveitamento dos recursos existentes, com a capacidade existente a exceder, a procura; 
� Suspensão, a partir de 2005/2006, do JI da Atalaia de Estevão Vaz, em virtude dos baixíssimos níveis de 

frequência; o encerramento deste jardim-de-infância reforça a necessidade de repensar a estrutura da oferta 
existente, tendo em conta a evolução demográfica prevista e a necessidade de rentabilização de recursos e 
de melhoria permanente da qualidade do ensino ministrado. 

 
1º Ciclo do EB 
� Decréscimo significativo da procura neste nível de ensino ao longo dos últimos anos (entre 2006/2006 

e 1998/1999), acompanhando o declínio demográfico do concelho;  
� Encerramento de nove escolas entre 1998/1999 e 2005/2006, por força da redução do número de alunos; 

no presente ano lectivo – 2006/2007 – foram suspensas de mais duas escolas, a EB1 de Catraia Cimeira 
(Montes de Senhora) e a EB1 do Peral. 

� Rede de estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico com capacidade excessiva face à procura 
efectivamente existente (2 escolas com menos de 10 alunos e 2 com menos de 15 alunos); 

� Tendência para o prosseguimento do decréscimo da procura deste nível de ensino até 2011, 
acompanhando a tendência demográfica prevista para o grupo etário correspondente; 
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� Existência em algumas freguesias de dois estabelecimentos de EB1, o que abre portas a uma 
reorganização da rede escolar que permita combinar a optimização dos recursos existentes com a 
manutenção da relação de proximidade face aos locais de residência dos alunos.  

 
2º e 3º Ciclos do EB 
� Ligeiro acréscimo da procura do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico nos últimos anos lectivos, embora a 

evolução da situação sócio-demográfica registada no concelho demonstre o contrário; 
� Taxas de abandono do Ensino Básico, de saída antecipada do sistema de ensino e de retenção 

relativamente baixas (valores sempre inferiores aos registados para o Continente e para a NUT III Pinhal 
Interior Sul);  

� Tendência para o prosseguimento do decréscimo da procura nestes níveis de ensino até 2011, 
acompanhando a tendência prevista de decréscimo do número de jovens em idade de frequentar os 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico. 

 
Ensino Secundário 
� Decréscimo considerável do número de alunos (a um ritmo médio anual de cerca de 3% no período 

considerado); 
� Permanência de algum insucesso e abandono escolar (sobretudo na transição do 10º para o 11º ano de 

escolaridade), mas com uma taxa de aproveitamento no Ensino Secundário superior à do Continente e uma 
taxa de saída precoce deste nível de ensino inferior à daquela unidade territorial; 

� Tendência para que o decréscimo da procura neste nível de ensino continue até 2011, acompanhando o 
decréscimo do número de jovens do concelho em idade de frequentar este nível de ensino. 

 
Ensino Profissional 
� Número muito reduzido de alunos a frequentar o Ensino Profissional no concelho  
� Oferta limitada de cursos de Ensino Profissional 
Ensino Recorrente 
� Número reduzido de alunos a frequentar o Ensino Recorrente no concelho;  
� Necessidade de reforço da aposta nesta modalidade de ensino, como forma de combater os fenómenos 

do insucesso e do abandono escolar e do analfabetismo, este último muito acentuado no concelho de 
Proença-a-Nova. 
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5.2. Desafios que se colocam no âmbito do (re)ordenamento da rede educativa do 
Concelho de Proença-a-Nova  
 
Neste ponto identificam-se algumas questões ou domínios de questão que deverão nortear o exercício de 
reordenamento da rede educativa do concelho de Proença-a-Nova, bem como a aplicação das exigências da 
política educativa nacional e as modalidades da sua implementação no concelho.  
 
Este exercício não tem a pretensão de esgotar todas as questões que deverão nortear a produção de resultados ao 
nível do reordenamento da rede educativa do concelho, mas sim o objectivo de identificar algumas questões para 
alimentar a reflexão e o momento de trabalho com o Conselho Municipal de Educação, no sentido da definição de 
uma rede educativa para o concelho, com responsabilidades partilhadas, entre a equipa técnica e o Concelho 
Municipal de Educação, e devidamente enquadrada ao contexto local e regional.  
 
Neste contexto, identificam-se as seguintes questões:  
Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico  
A rede de pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico é a que tem maior necessidade, a curto e médio prazo, de uma 
intervenção estruturante e integrada do ponto de vista da melhoria da resposta às necessidades educativas destes 
níveis de ensino.  
 
Esta intervenção tem que ver não só com a necessidade de reordenamento, mas também com a necessidade de 
requalificação de alguns espaços, quer do ponto do melhoramento quer da ampliação dos estabelecimentos, tendo 
em conta o estado de conservação de alguns estabelecimentos, como também a inexistência de espaços essenciais 
e indispensáveis a uma resposta educativa adequada, como sendo refeitórios/cantinas, bibliotecas e espaços 
polivalentes, por exemplo.  
 
Ao nível do reordenamento da rede educativa do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico identificam-se as 
seguintes questões: 
 
1. Reavaliação/ REORDENAMENTO da rede educativa do pré-escolar do 1º ciclo do Ensino Básico, face às 

baixas taxas de ocupação nestes dois ciclos de educação-ensino, e particularmente à existência de alguns 
estabelecimentos com taxas de frequência abaixo de cerca de 40% – o equivalente a menos de 10 alunos e 
estabelecimentos com taxas de frequência abaixo de cerca de 60% - o equivalente a menos de 15 alunos e 
com uma forte tendência de decréscimo nos próximos anos.. A que se acresce a perda de população em idade 
escolar, para os vários subsistemas, conforme cenarização realizada em capítulo anterior.  
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Face a este contexto, nestes dois ciclos de educação, particularmente no primeiro ciclo do ensino básico poder-se-á 
colocar dois cenários:  
 

a) o primeiro, redistribuição dos alunos do 1º ciclo do EB, por forma a não existirem estabelecimentos 
com menos de 10 ou menos de 15 alunos e com uma forte tendência de decréscimo nos próximos anos, o 
que implica, por um lado, o encerramento de alguns estabelecimentos e a requalificação e a ampliação de 
outros, de modo a oferecer melhores condições de “habitabilidade” e de prática de valências 
diversificadas, como actualmente é exigido, incluindo actividades de ocupação de tempos livres. A 
implementação deste cenário requer a selecção criteriosa e objectiva dos estabelecimentos para 
suspensão temporária ou definitivamente 

Este cenário, poderá ser o mais plausível, a implementar a curto prazo.  
 

b) o segundo, construção de centros escolares, que integre o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico. Face às taxas de ocupação actuais e a perspectiva de diminuição da população em idade escolar, 
a opção por este cenário poderá passar pela construção de um ou dois centros escolares.  

 
A construção de centros escolares está associada a uma oferta para o pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico mais 
qualificada e mais vantajosa para alunos e professores, bem como uma intervenção mais qualificada ao nível da 
educação especial, na medida que origina a existência de espaços para o desenvolvimento de actividades 
diversificadas, como a prática desportiva, a expressão plástica e dramática, actividades e equipamento adequada às 
crianças integradas na educação especial, informática, línguas estrangeiras, etc.  
 
Este cenário, está associada a uma opção de médio prazo, ao contrário do primeiro cenário, e tem implicações ao 
nível dos custos de transporte das crianças de lugares mais periféricos à localização do(s) centro(s) escolar(es).  
 
Refira-se, no entanto, que estes dois cenários podem não se excluir um ao outro. Podem estar articulados, na 
medida em que um está orientado para uma resposta a mais curto prazo e outro para uma resposta mais a médio-
longo prazo.  
 
Ao nível das políticas e das estratégias locais no campo da educação, assinala-se o seguinte:  
- necessidade de crescimento das taxas de pré-escolarização, para valores cada vez mais próximos dos 100%, 
isto é, para universalidade das taxas de escolarização da população entre os 3 e os 5 anos, que é preconizado pela 
política educativa nacional.  
- reforço do acesso das crianças a outras valências importantes para o seu desenvolvimento (espaços de 
recreio equipados, espaços para a prática de diversas actividades, tais como desportivas, expressão plástica e 
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dramática, ocupação de tempos livres, etc.., como a existência de condições de trabalho para os educadores e 
professores). 
 
2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário 
Os desafios que se colocam nestes dois níveis são os seguintes:  
 
� Resolução dos estrangulamentos existentes da rede, actualmente com uma taxa ocupação superior a 100% 
(taxa global e do público), que poderá passar pelas seguintes alternativas:  
- maior articulação entre o público e o privado, já que o privado tem uma ocupação inferior à capacidade 
instalada (cerca de 85%);  
- ampliação da escola existente do sector público, opção limitada pela sua restritiva capacidade de ampliação.  
 
A opção mais plausível passa à primeira vista por uma maior articulação entre a Pedro da Fonseca e o Instituto de 
São Tiago. Menciona-se, contudo, qualquer decisão neste âmbito deverá ter em conta as taxas de ocupação actual, 
as taxas de ocupação nos próximos anos lectivos, que está associada à evolução da população do concelho – o 
processo de cenarização indica uma evolução negativa, face à situação de 2001 –, a perspectiva de alargamento da 
escolaridade obrigatória para os 12 anos e a necessidade do alargamento de ofertas curriculares alternativas – 
cursos de natureza mais profissionalizante.  
 
De seguida apresenta-se um quadro que servirá de apoio quer a equipa técnica quer ao Conselho Municipal de 
Educação, a reflectir sobre o tipo de opções a tomar, a curto e médio-longo prazo, ao nível do reordenamento da 
rede educativa do concelho. 
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Quadro nº 100  

Carta Educativa Proença-a-Nova – Quadro orientador para a tomada de decisão ao nível do reordenamento da rede educativa do concelho 
Ciclos de 

Educação- 
ensino 

Nº de crianças/jovens 
segundo cenário definido 

Nº de salas necessárias/ face ao 
nº de crianças entre os 3-5 anos 

(cenário) 

Nº de Salas Existentes em 
2006/07 

 

Nº de Salas actualmente 
excedentárias em 2006/07 face às 

necessidades actuais 
 
 

 
Níveis de eficácia da Rede Educativa de Proença-a-Nova 

 
 

(taxas de abandono, retenção, saída precoce, etc.) 
Pré-Escolar 

 
 

[3-5 anos] 

170  
8,5 

 
12 (total) 

 
9 (públicas) 

 
 

3 SALAS (em relação ao número total, 
tendo por referência o limiar mínimo 

de 20 crianças por sala)  
 

 

Pré-escolar 
- Taxa de pré-escolarização – cerca de 71% (2001), o que 
equivale dizer que 29 crianças entre os 3-5 anos, em cada 
100 não frequentavam o pré-escolar – valor que 
naturalmente terá evoluído passados 4 anos dos últimos 
censos realizados. 

1º Ciclo do EB 
[6-9 anos] 

 
220 

 
11 

 
18 

 
7 SALAS (em relação ao nº. total, 
tendo por referência o limiar mínimo 
de 20 crianças por sala) 
 

 

2º Ciclo do EB 
[10-11 anos] 

125 

3º Ciclo do EB 
 
 

[12-14 anos] 

189 

 
 

22 

 
 

29 (total) 
 
 

22 (público) 

 
 

7 SALAS (em relação ao nº total, 
tendo por referência o limiar mínimo 

de 25 alunos por sala) 

Ensino básico  
- taxa de abandono escolar (saída da escola antes de 
concluir o ensino básico) = (0,9%) (censos de 2001) 

 
- taxa de saída antecipada (jovens entre os18 e os 23 
anos, que não concluíram o ensino básico = 15% (censos 
de 2001) 
-taxa de retenção no EB = cerca de 10% (referenciado ao 
ano lectivo 1999/2000, ME) 
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Secundário 
 
 
 

[15-17anos] 

240    Ensino Secundário  
 

- taxa de saída precoce do ensino secundário = 36% 
(censos de 2001). 
- taxa de aproveitamento do secundário = cerca de 70%, 
o que significa que 30% ficaram retidos (referenciado ao 
ano lectivo 1999/2000, ME).  

Total 2º,3º Ciclos 
e Secundário 

[10-17 anos] 

 
554 

 
38,68 

 
- 

 
- 

 
- 
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Educação/Ensino Recorrente 
A expressão residual do ensino recorrente na estrutura da procura do concelho leva-nos a dizer que Proença deverá 
equacionar a concepção de um projecto educativo para este tipo de oferta, dotada de grande flexibilidade para 
captar jovens e adultos, para melhorar os níveis de escolarização do concelho.  
A articulação com as entidades que promovem formação profissional e que procedem ao reconhecimento, validação 
e certificação de competências é fundamental. 
 
Ensino Profissional 
A expressão também pouco significativa da oferta de carácter profissional, confinada à EB2,3/ S Pedro da Fonseca, 
no concelho e ao Instituto Profissional da Sertã, escola mais próxima do concelho, leva-nos a levantar a questão da 
necessidade de expansão, no concelho, deste tipo de oferta, através das escolas existentes (EB2,3/S Pedro da 
Fonseca e Instituto São Tiago). A articulação com concelhos limítrofes, deverá ser equacionada para que se possa 
constituir uma procura mais significativa para este tipo de ensino.  
 
As ofertas de carácter profissionalizante poderão ter um papel fundamental na elevação dos níveis de escolaridade 
e de qualificação do concelho, através de cursos de dupla certificação.  

 
Projectos Educativos 
O contexto actual dos projectos educativos, três projectos educativos, um destinado às escolas dos agrupamentos, 
outro destinado aos alunos do Instituto de São Tiago, e um terceiro ao JI da SCM de Proença, autónomos e 
distintos, não nos parece favorável, face aos desafios que se vão colocando ao nível da educação (alargamento da 
escolaridade obrigatório, introdução de novas valências nas escolas, etc.), ao peso do concelho em termos de 
número de alunos e à transferência de alunos público-privado-público.  
 
A articulação entre projectos ou a constituição de um projecto único para concelho, integrando público e privado, é 
mais favorável à continuidade das suas aprendizagens, de ano escolar para ano escolar e de ciclo para ciclo, e ao 
seu acompanhamento e avaliação quer por uma equipa técnica específica quer pelo Conselho Municipal de 
Educação de Proença.  
 
Este deverá ter associado um processo de monitorização e avaliação periódico de modo a serem introduzidas as 
alterações necessárias para a consecução dos objectivos definidos. Por outro lado, o envolvimento da comunidade 
e o incremento da sua importância para o processo educativo, deverão ser princípios orientadores de um projecto 
dessa natureza.  
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Movimento associativo de pais e encarregados de educação 
Face à tendência de organização das escolas urge às associações de pais e encarregados de educação 
orientarem-se por um novo modelo de organização que se pretende integrado por vários níveis de ensino, 
ultrapassando a organização dos pais e encarregados de educação por escola/estabelecimento. Um modelo mais 
agregado poderá potenciar participações mais estruturantes, relevantes e amplas para melhorar a capacidade de 
resposta local.  
 
Em jeito de nota final, é de destacar, pela natureza diversa e complexa dos problemas que se colocam ao nível da 
educação-formação do concelho, a necessidade de determinação de um plano educativo concertado, ou seja, 
um plano estratégico para a educação-formação. Esta abrangência/amplitude é difícil de integrar num instrumento 
que visa responder ao reordenamento da rede educativa, mas é naturalmente um ponto de partida para uma acção 
desta natureza.  
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PARTE II – PROPOSTAS PARA O REORDENAMENTO DA REDE EDUCATIVA DO 
CONCELHO DE PROENÇA-A-NOVA 
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1. ELEMENTOS/ CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE REORDENAMENTO 
DA REDE EDUCATIVA 
 
Este ponto, que dá início ao exercício de reordenamento da rede educativa do concelho de Proença, integra alguns 
aspectos centrais de referência, que resultam do exercício anterior – o diagnóstico da situação actual da rede 
educativa do concelho.  

 
Taxas de cobertura oficiais e taxas de cobertura adoptadas 
 
A tabela seguinte apresenta as taxas de cobertura oficiais a atingir no horizonte de 2010. Estas têm preocupações 
ao nível da diminuição das taxas de repetência e de abandono escolares, em conformidade com os objectivos de 
desenvolvimento da política educativa definidas a nível nacional e que são as seguintes: 

Taxas de Cobertura oficiais 
 

Taxas de Cobertura (número mínimo de alunos) 
Taxas de cobertura 

adoptadas (número máximo 
de alunos) 

Pré-Escolar 90 % da população de 3 a 5 anos 100% 
EB1 Ensino Obrigatório, 100 % indivíduos 6-9 anos 110% 
EB2 Ensino Obrigatório, 100 % indivíduos 10-11 anos  110% 
EB3 Ensino Obrigatório, 100 % indivíduos 12-14 anos 110% 
E Secundário 75% a 80% indivíduos de 15 a 17 anos 100% 
 
 
Taxas de Repetência e Taxas de Abandono 
 
No que diz respeito à diminuição das taxas de repetência e de abandono escolares, em conformidade com os 
objectivos da política educativa definidas, a nível nacional as metas para 2010 são os seguintes:  
 Taxa de Repetência Taxas de Abandono 
 2000 2010 2000 2010 

1º Ano --- --- 0 0 
2º Ano 14 10 0 0 
3º Ano 11 7 0 0 
4º Ano 13 10 0 0 
5º Ano 9 8 3 0 
6º Ano 9 8 1 0 
7º Ano 12 10 8 0 
8º Ano 10 8 8 0 
9º Ano 8 8 3 3 

10º Ano 17 12 20 5 
11º Ano 12 12 7 5 
12º Ano 24 15 --- --- 

Fonte: DAPP “O Futuro da Educação em Portugal” 
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Previsão da Evolução do Nº de Alunos no Concelho de Proença-a-Nova 
 
Tendo por referência o cenário mais plausível (Cenário 2, cf. Página 24 do Relatório de Diagnóstico) para o 
concelho que é o seguinte - “processo de decréscimo demográfico a menores ritmos”, em que a população do 
concelho seguirá a tendência verificada em anteriores décadas, de decréscimo demográfico.  

 
Neste cenário para evolução a médio prazo da população residente no concelho considera-se que Proença-a-Nova 
consegue atenuar ainda que ligeiramente os ritmos de decréscimo da última década. A população tende a decrescer 
cerca de 5% entre 2001 e 2006, aumentado este ritmo de decréscimo até 2011 para 6,4%. Todas as freguesias 
tendem a perder população, até 2011, com excepção das freguesias de Proença e do Peral.  

 
 

JI 
 

 
1º CEB 

 
2º CEB 

 
3º CEB 

 
E Secundário 

 
2006* 

 
2011* 

 
2006* 

 
2011* 

 
2006* 

 
2011* 

 
2006* 

 
2011* 

 
2006* 

 
2011* 

 
172 

 
174 

 
254 

 
228 

 
159 

 
125 

 
231 

 
189 

 
249 

 
241 

 
Nº de 
alunos 

148  269  177  275  200  
Nota: cf. Formas de cálculo na Parte I – Diagnóstico da Realidade Sócio-educativa.  
*Valores projectados da população escolar. 1 (2006 e 2007) 
 Alunos matriculados em 2006/07 
 
 

Em termos mais específicos serão de esperar os seguintes fenómenos:  
� Tendência de decréscimo verificada na última década para as crianças em idade de frequentar o ensino 

pré-escolar2 (3 a 5 anos), devendo atingir cerca de 174 crianças em 2011;  
� Tendência de decréscimo de crianças a frequentar o 1º CEB (6 a 9 anos), embora a um ritmo menor do que 
na última década – o número de crianças em idade de frequentar este ciclo cairá para 228 alunos;  
� Tendência de perda de efectivos até 2011 de jovens a frequentar o 2ºCEB (10 e 11 anos) para cerca de 125 
crianças;   
� Tendência de perda de efectivos até 2011 de jovens a frequentar o 3ºCEB (12 a 14 anos), embora com menor 
peso que na última década, atingindo valores próximos dos 189 jovens.  
� Perda no peso na estrutura da população residente de jovens entre os 15 e os 17 anos, centrando em 2011 
em cerca de 241 jovens a frequentar o secundário.  

1 Para cálculo das necessidades em termos futuros acrescer-se-á aos valores projectados uma taxa de repetência.  
2 Tendo por referência os dados dos Censos 1991 (299 crianças) e 2001 (220 crianças) – Cf.quadro 06 da página 33 da I Parte (Diagnostico).  
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Limiar mínimo de alunos por escola no 1º Ciclo do Ensino Básico 
 
Para efeitos de reordenamento da rede educativa é importante ter em conta os limiares mínimos de alunos por 
escola no 1º ciclo do ensino básico.  
 
Neste contexto, o Ministério de Educação (ME), através das Direcções Regionais de Educação (DRE), tendo por 
referência o documento, “Acordo relativo a cartas educativas e rede escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico”, com data 
de 25 de Outubro de 2005, no quadro das medidas legislativas tomadas no âmbito da política educacional, 
comprometeu-se a encontrar soluções para a suspensão estabelecimentos escolares com menos de 20 alunos e 
com taxas de aproveitamento inferiores à média nacional. Nesse documento o ME comprometia-se a encontrar 
soluções até Janeiro de 2006 e a assegurar condições de suspensão para as escolas nas condições referidas até o 
início do ano lectivo de 2006/07.  

 
Segundo o mesmo documento, o ME comprometia-se ainda a colaborar com os municípios na definição de um 
plano de qualificação que dêem prioridade à resolução de situações de escolas que têm horário duplo e de escolas 
com menos de 10 alunos, até Maio de 2006.  
 
Assim a preocupação a curto prazo, ao nível da requalificação do 1º ciclo do EB tenderá a centrar-se 
prioritariamente na identificação de soluções para os estabelecimentos com um número reduzido de alunos.  

 
Assim, o limiar mínimo a curto prazo para o 1º ciclo do EB devia pautar-se por:  
- suspensão dos estabelecimentos com menos de 10 alunos até ao ano lectivo de 2006/07, embora as 
indicações do Ministério de Educação façam referência a Maio de 2006, conforme indicação acima 
referenciada.  
- suspensão de estabelecimentos com menos de 20 alunos e que apresentem um decréscimo acentuado do 
número de alunos até 2007/08.  
 
O que efectivamente só aconteceu com alguns estabelecimentos no concelho. Este ano lectivo (2006/07) estão em 
funcionamento dois estabelecimentos com menos de 10 alunos matriculados, nomeadamente a EB1 de Montes da 
Senhora e a EB1 de Atalaia Estêvão, ambos com 7 alunos.  
 
Contudo, o processo de suspensão de estabelecimentos escolares requerer que estejam asseguradas as condições 
para a sua suspensão, cabendo à autarquia decidir se essas estão ou não criadas.  
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Regime de Funcionamento para os estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 
Neste aspecto, como vimos, o documento alerta para a necessidade de reorganização da rede escolar de modo a 
não existirem escolas, problema que não se coloca em Proença-a-Nova.  
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2. PROPOSTAS – REDE EDUCATIVA PARA O CONCELHO DE PROENÇA-A-NOVA 
 
2.1. Objectivos e Princípios de Intervenção 
 
Neste ponto assinala-se um conjunto de pressupostos pelos quais se deve pautar o reordenamento da rede 
educativa em geral, e do concelho de Proença-a-Nova em particular (cf. Esquema seguinte):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do esquema traduz-se no seguinte: na base da pirâmide a necessidade de garantir qualidade funcional (espaços e 
equipamentos), arquitectónica e ambiental e diversidade de espaços para várias valências dos estabelecimentos de 
educação e ensino, factores indispensáveis para alcançar sucesso educativo.  
 
A Progressiva generalização do ensino secundário da população portuguesa, que é o horizonte ao nível das 
políticas educativas, tendo por referência o 12º ano como o nível de escolaridade obrigatória, quer através do ensino 
regular, quer através do ensino profissional, quer ainda por processos de validação de competências ao nível do 
secundário (ainda em fase de arranque). Este horizonte consubstancia uma estratégia de educação, qualificação e 
emprego.  
 
O alcance da generalização do secundário passa, como é lógico, para além da qualidade funcional, espacial, 
equipamentos e garantia de processos de sociabilidades e socialização mínima, pela consolidação efectiva do 

QQuuaalliiddaaddee ffuunncciioonnaall,, aarrqquuiitteeccttóónniiccaa ee aammbbiieennttaall
ddooss eessttaabbeelleecciimmeennttooss ddee eedduuccaaççããoo ee eennssiinnoo

FFrreeqquuêênncciiaa ccoomm
ssuucceessssoo ddoo EEBB//
DDiimmiinnuuiiççããoo ttaaxxaass
SSaaííddaa AAnntteecciippaaddaa
ee ddee RReetteennççããoo

AAcceessssoo
ggeenneerraalliizzaaddoo àà
EEdduuccaaççããoo PPrréé
eessccoollaarr

TTaaxxaa ddee pprréé
eessccoollaarriizzaaççããoo
ddee 110000%%

GENERALIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIOGENERALIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO

--

--
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acesso de todas as crianças entre os 3 e os 5 anos à educação pré-escolar, tendo como meta uma taxa de pré-
escolarização de 100%. As teses ao nível da educação apontam para a necessidade de uma boa base de educação 
ao nível da educação pré-escolar.  
 
Por fim, é importante para alcançar a generalização do ensino secundário a consolidação da frequência com 
sucesso do ensino básico, tendo como meta a diminuição das taxas de saída antecipada e das taxas de retenção no 
ensino básico, que ainda são significativas no nosso país em geral e em particular no concelho de Proença-a-Nova.  
 
Neste contexto, assinala-se alguns objectivos pelos quais se deve primar o reordenamento da rede educativa e os 
princípios da política educativa local: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do ponto de vista físico:  
� Requalificação do parque, melhorando as condições físicas e materiais em todo o parque escolar, de modo a 
assegurar não só a igualdade de oportunidades para todas as crianças e jovens, bem como garantir as novas 
exigências educativas e condições de sociabilidade desde o pré-escolar ao secundário (espaços com valências 
diversificadas: refeitório, biblioteca e espaços abertos e fechados de convívio para alunos e professores);  
� Integração física, tendencialmente, entre o pré-escolar e 1º ciclo do EB, de modo a diminuir o isolamento de 
estabelecimentos, o que potencia a existência de “espaços/momentos” de socialização e sociabilidade mais 
saudáveis e potenciadores do sucesso educativo, de professores e educadores e alunos;  

 

RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo FFííssiiccaa

RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo
OOrrggaanniizzaacciioonnaall

OOffeerrttaa EEdduuccaaççããoo--FFoorrmmaaççããoo
EE AAccttiivviiddaaddeess llúúddiiccoo--ddiiddaaccttiiccaass
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Do ponto de vista organizativo:  
� Integração através de agrupamentos de escolas, entre o pré-escolar e os vários subsistemas do ensino básico e 
secundário;  
� Racionalização e rentabilização dos meios e recursos materiais e humanos disponíveis no concelho no 
ensino básico e secundário;  
 � Potenciar as articulações e complementaridades no secundário ao nível intermunicipal, porque não existe 
massa crítica no concelho para opções autónomas, em matéria de alargamento da oferta cursos tecnológicos, 
artísticos e profissionais, ensino recorrente/educação de adultos e de validação de competências ao nível do básico 
e secundário;  
� Potenciar a interacção entre os níveis pré-escolar e básico (3º ciclo) e secundário, de uma forma presencial 
e/ou virtual.  
� Racionalização nos custos dos transportes escolares, públicos e da autarquia, de modo a servir de forma 
adequada a população escolar;   

Do ponto de vista da oferta educação-formação e lúdico didáctico 

� Diversificação das ofertas educativas, com valorização das componentes de natureza técnica, tecnológica no 3º 
ciclo do EB e do secundário em geral (regular e profissional), associada a acções de sensibilização das famílias e 
alunos para o potencial das áreas com uma vertente mais técnica e tecnológica.  
 
� Aumento da rede ATL/ acesso generalizado das crianças e jovens a este tipo de actividades, potenciando a 
sua oferta dentro ou fora dos estabelecimentos de ensino, e potenciando os equipamentos que possam existir no 
concelho (bibliotecas, ludotecas, equipamentos desportivos, etc.) de forma a facilitar o apoio às famílias;  

� Mobilização dos equipamentos educativos não apenas como pólos de dinamismo educativo, mas também 
social e cívico, não esquecendo os estabelecimentos que estão suspensos, transformando-os em espaços de 
socialização e de sociabilidades de natureza diversa, aprofundando a relação profunda a escola-comunidade.  
 
Não menos importante, acrescenta-se objectivos ao nível da acção social escolar e apoio pedagógico às crianças e 
alunos e respectivas famílias, no sentido de combater o insucesso e abandono escolar no Ensino Básico e na 
transição para o Secundário. 
 
Estes objectivos na maioria encontram-se já a ser cumpridos, embora exista ainda um espaço de crescimento ao 
nível da melhoria do reordenamento da rede e da política educativa local.  
 
Identificados e caracterizados os objectivos de uma forma geral para o concelho de Proença-a-Nova, que 
consubstanciam o reordenamento da rede educativa, importa identificar os critérios e os conceitos de planeamento 



192

do Ministério da Educação (DAPP 2000), de modo a contextualizá-los no âmbito dos quadros de referência do 
Ministério da Educação:  
 
De uma forma sintética são os seguintes:  

 
� Integralidade entre o pré-escolar e o 1º Ciclo do EB. – os estabelecimentos escolares deverão, 

tendencialmente, conjugar o desenvolvimento do percurso entre o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico; 

� Articulação entre as Comunidade Escolar e as Comunidades Locais; 
� Adequação e modernização na organização dos recursos existentes, segundo uma lógica de rede; 

� Conforto e Segurança – os novos estabelecimentos e Jardins-de-infância remodelados deverão 
obedecer a critérios de qualidade exigentes em matérias de conforto, bem-estar, higiene, segurança, 
condições de acessibilidade e de inserção urbana; 

� Tecnologias da informação e comunicação (TIC) – os novos estabelecimentos deverão dispor no seu 
ambiente de trabalho de acesso generalizado às TIC, enquanto ferramentas essenciais para a integração 
na sociedade do conhecimento. 

 
 
2.2. Medidas de Intervenção Específica por sub-sistema de Ensino para o concelho de Proença-a-
Nova 
 
As referências de planeamento que se propõem, no âmbito deste exercício, para os vários subsistemas de 
educação – formação, decorrem dos Critérios de Reordenamento da Rede Educativa (ME-DAPP, 2000), com 
pequenas alterações e no Acordo relativo a cartas educativas e rede escolar do 1º ciclo estabelecido entre o ME e a 
ANMP.  

 
2.2.1. Educação Pré-Escolar 
 
Situação de Partida: Rede Actual 
 
O quadro que se apresenta de seguida caracteriza a rede educativa actual no concelho de Proença-a-Nova. A oferta 
integra apenas duas tipologias: rede solidária e rede pública. É a rede pública que assume maior expressão no que 
diz respeito ao número de estabelecimentos e de salas.  
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Rede Educativa actual do Pré-escolar no concelho de Proença-a-Nova (2006/2007) 
 
Rede Solidária 
 
Creche, Jardim-de-infância e ATL "O 
Cortiço" = 3 salas 
 

 
Rede Particular e Cooperativo 

 
Não existe.  

 
 
 

 

 
Rede Pública 
 
EB1/JI de Proença-a-Nova = 3 salas (Proença-a-Nova) 
JI de Moitas = 1 sala (Proença-a-Nova) 
 
JI de Sobreira Formosa = 2 salas (Sobreira Formosa)  
  
JI Montes da Senhora = 1 sala (Montes da Senhora) 
 
JI Pedra do Altar = 1 sala (Peral) 
 
JI de Lameira D´ Ordem = 1 sala (São Pedro do Esteval) 
 

Total = 3 Salas Total = 0 Salas  Total =  9 salas 
� Capacidade actual total instalada em número de salas = 12 Salas  
� Capacidade actual instalada na rede pública (nº de crianças) = 180 crianças (9x20 crianças) 
� Capacidade actual instalada na rede privada (nº de crianças) = 72 crianças (3x24 crianças) 
� Capacidade total actual instalada em número de crianças = 252Crianças 
� Número total de crianças matriculadas em 2006/07 = 148 crianças 
 
� Procura manifesta no actual ano lectivo (2006/07), um total de 148 crianças, é inferior à capacidade instalada.  
 
Em jeito de síntese, a rede educativa do pré-escolar actual, face às necessidades actuais, em termos de número de 
salas é excedentário: a rede apresenta uma capacidade para 252 crianças e encontram-se matriculadas no actual 
ano lectivo, 2006/07, apenas 148 crianças, o que representa 104 lugares vagos.  
 
No que diz respeito, às necessidades no horizonte de 2011, e tendo por referência uma taxa de pré-escolarização 
de 100% e a capacidade instalada actualmente, o número de salas é excedentário. 

 
Proposta de Rede de Jardins-de-Infância para o concelho de Proença-a-Nova no horizonte de 2011 
 
Antes da identificação das propostas de reordenamento da rede do pré-escolar no concelho em estudo é importante 
sinalizar um conjunto de critérios mínimos, ou seja, importa identificar os pressupostos de partida que estão por 
detrás das hipóteses equacionadas.  
 
O ponto de partida deverá tendencialmente salvaguardar o limiar mínimo de 20 crianças por estabelecimento e por 
educadora, assim como a melhoria significativa das instalações, equipamentos e condições de funcionamento, 
incluindo cantina, centros de recursos, parque infantil - instalações de recreio e prolongamento de horários. É 
estruturante para uma boa qualidade educativa no concelho que os estabelecimentos do pré-escolar deverão 
tendencialmente contar no mínimo com 2 educadores, o que corresponde a 40 crianças (capacidade instalada e 
ocupação efectiva), bem como outros critérios que podem ser lidos no quadro seguinte.  
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Limiar Mínimo a considerar para o reordenamento da rede do pré-escolar/ Critérios mínimos para 
reordenamento da Rede 

 
Tipologia 

 
Limiar Mínimo 

 
Irradiação 

 
JI (3-5 anos) 
 
 

 
Taxa de cobertura pré-escolar de 100% 
 
 
10 Crianças por sala no público – tendencialmente 
para 20 crianças no mínimo (meta a atingir).  
 
Os novos JI eventualmente a criar ou a reestruturar 
deverão ter tendencialmente no mínimo 2 salas (2 
educadores), correspondendo entre 40 a 50 de 
crianças. 
 

 
A pé: preferencial até 15 minutos; 
 
 
 
Em Transp. Público: máximo aceitável até 
20 minutos  

 
Necessidades no horizonte de 2011 (9 salas – 174/20), tendo em conta os seguintes critérios: taxa de pré-escolarização de 
100%, 20 crianças em média por sala = 9 salas 174/20) 
 
O exercício de reordenamento da rede pré-escolar, de jardins-de-infância, pauta-se por tendencialmente não colocar 
em causa a oferta de carácter privado. É relevante para o concelho garantir, neste sub-sistema, as duas tipologias, 
sector público e privado, para que os pais e encarregados de educação possam ter opções de escolha.  

 
Por outro lado, dada a impossibilidade de manutenção de um estabelecimento de educação pré-escolar por 
freguesia devido à ausência de alunos suficientes os cenários que se irão propor mais adiante procuram garantir 
alguns pólos, em vez de, como se tem feito em alguns concelhos, concentrar toda a oferta em apenas na freguesia 
central.  
 
Os cenários apresentados procuram ainda racionalizar os estabelecimentos existentes, embora aumentado a sua 
massa crítica em termos de frequência. Acredita-se num futuro pós 2011 – período de revisão da Carta Educativa - 
as opções para o concelho de Proença poderão ou deverão no sentido na criação de centros escolares 
estrategicamente localizados em função das acessibilidades.  
 
Neste contexto, tendencialmente a oferta do concelho deverá equacionar dois centros escolares que integram o pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico, sendo que um dos centros escolares deverá ser, definitivamente, na freguesia 
sede do concelho.  
 
Para a rede educativa do pré-escolar as propostas de reordenamento apontam para a existência de dois cenários, 
tendo por referência o horizonte de 2011, período em que sairão novos dados dos Censos, INE que permitirão 
refazer o exercício prospectivo de evolução da população para os dez anos seguintes.  
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O Cenário 1 apresenta-se mais de acordo com a situação actual, ou seja, a manutenção de todos os JI em 
funcionamento este ano lectivo. Contudo, tendencialmente, em função da procura, dever-se-á ir suspendendo os 
estabelecimentos que apresentem um número inferior 10 crianças. Encontram-se, no presente ano lectivo, com 
menos 10 crianças matriculadas os JI de Montes da Senhora, Pedra do Altar e Lameira d´Ordem. O JI das 
Moitas tem em 2006/07 dez crianças matriculadas. Portanto, o potencial da procura para o próximo ano lectivo 
deverá ser alvo de acompanhamento cuidado. Escapam a esta realidade os JI de Proença (EB1/JI) e de Sobreira 
Formosa.  
 
Refira-se que o limiar mínimo aceitável é de no mínimo 20 crianças por sala e estabelecimentos com o mínimo de 
duas salas e dois educadores. Quarenta crianças e dois educadores já representam uma massa crítica para um 
estabelecimento escolar. 
 
O processo de monitorização permitirá avaliar esta situação com a devida antecedência. Aconselha-se desde já a 
equipa que ficará responsável pela monitorização da Carta Educativa fazer o levantamento da procura potencial de 
crianças em idade de frequentar o pré-escolar, bem como inquirir os pais e encarregados de educação sobre a sua 
intencionalidade de vir ou não matricular as crianças no ensino pré-escolar.  
 
Aconselha-se ainda a autarquia a fazer uma campanha de sensibilização da população para a importância da 
frequência da educação pré-escolar ao nível do desenvolvimento e sucesso durante o percurso escolar. Este tipo de 
iniciativa poder-se-á mostrar eficaz para se conseguir atingir uma taxa de pré-escolarização de 100%, atalhando 
caminho para uma pré-escolarização de carácter obrigatório, pelo menos para as crianças com 5 anos de idade.  
 
Este cenário, como vimos não corresponde totalmente aos pressupostos de partida (critérios de reordenamento 
definidos pelo Ministério da Educação). Apenas os JI da Sobreira Formosa, na freguesia com o mesmo nome, e o JI 
integrado na EB1/JI de Proença-a-Nova, na freguesia de Proença cumprem rigorosamente os critérios de 
planeamento da rede educativa.  
 
Refira-se que, face ao pressuposto da existência da implementação de um processo de monitorização da Carta 
Educativa, as propostas não são fechadas – o processo deve ser dinâmico; a orientação mais para um cenário do 
que para outro dependerá dos resultados do processo de monitorização da Carta.  
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Deste modo, o primeiro cenário é o que apresentamos no quadro seguinte: 
 

Rede Educativa do Pré-escolar face ao horizonte de 2011 – Cenário 1  
 

Rede Solidária 
Creche, Jardim-de-infância e ATL “O 
Cortiço” = 3 salas 
 

 

 
Rede Particular e Cooperativa 

 
-  

 
 
 

 
Rede Pública 

JI de Sobreira Formosa = 2 salas 
(Sobreira Formosa)  
  
JI Montes da Senhora = 1 sala (Montes da 
Senhora) 
 
JI Pedra do Altar = 1 sala (Peral) 
 
JI de Lameira D´ Ordem = 1 sala (Peral) 
 
JI de Moitas = 1 sala (Proença) 
 
EB1/JI de Proença-a-Nova =  3 salas 
(Proença-a-Nova) 

Total = 3 3 Total = 04 
 

Total = 9 salas 

Total rede pré-escolar = 12 Salas  
Total rede privada = 3 salas 
Total rede pública = 9 salas 

Necessidades no horizonte de 2011 (9 salas – 174/20), tendo em conta os seguintes critérios: taxa de pré-escolarização de 
100%, 20 crianças em média por sala = 9 salas 174/20) 
 
� Face às necessidades futuras (174 crianças, em 2011) a capacidade instalada corresponde excede as necessidades 
projectadas para 2011 (mais 3 salas) 

 
 
Estando, no caso do pré-escolar, perante dois cenários importa assinalar suas vantagens e desvantagens. Deste 
modo, para o cenário 1 identifica-se o seguinte:  

 
Vantagens 
� Menor dispersão da rede em termos geográficos, facilitando o transporte das crianças no percurso entre casa-
estabelecimento de educação pré-escolar-casa;  
� Menores custos na requalificação física da rede educativa do pré-escolar 
� Menores custos no transporte das crianças, caso a autarquia assuma o transporte das crianças matriculadas  
� Evita a existência de eventuais tensões sociais da população, professores e educadores e pessoal discente e do 
poder local (juntas de freguesia), com a suspensão de estabelecimentos, e por sua vez evita a necessidade de 
mobilização de recursos para gestão destes conflitos 
Desvantagens:  
� Menor equidade na oferta em termos de qualidade e dimensão do estabelecimento: existem diferenças 
significativas entre os JI de maior dimensão (EB1/JI de Proença) e integrados com o 1º CEB e os restantes jardins-
de-infância;  

3 A manter-se o actual cenário.  
4 A menos que surja algum JI no concelho de natureza particular e cooperativa.  
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� Menores níveis de sociabilidades quer para os educadores quer para as crianças;  
� Maiores custos de manutenção e de funcionamento da rede de estabelecimentos.  
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O cenário 2, que se formaliza no quadro seguinte, é um cenário que vai mais ao encontro dos critérios de partida 
identificados anteriormente. Este integra apenas três estabelecimentos de educação pré-escolar. Um na freguesia 
de Proença, a EB1/JI de Proença-a-Nova, o JI de Sobreira Formosa, na freguesia com o mesmo nome, o JI de 
Pedra de Altar (Peral).  
 
Este cenário implica a construção de mais uma sala ou duas salas, conforme o potencial da procura a identificar 
com o sistema de monitorização. Caso o estabelecimento de Pedra de Altar não disponha de condições para serem 
ampliados, ter-se-á que equacionar a construção de um novo JI. Neste contexto, a rede pré-escolar ficaria com um 
total de 7 ou 8 salas no sector público.  
 
Este cenário implica a suspensão do JI Montes da Senhora, JI de Pedra do Altar (caso não disponha condições 
para ampliação), de Lameira d´Ordem e do JI das Moitas.   

 
 

Rede Educativa do Pré-escolar face o horizonte de 2011 – Cenário 2  
 

Rede Solidária 
Creche, Jardim-de-infância e ATL “O 
Cortiço” = 3 salas 
 

 

 
Rede Particular e Cooperativa 

 
-  

 
 
 

 
Rede Pública 

JI de Sobreira Formosa = 2 salas 
(Sobreira Formosa)  
  
JI de Pedra do Altar = 1 sala (Peral) 
(construção de mais 1 sala)  
 
EB1/JI de Proença-a-Nova = 3 salas 
(Proença-a-Nova)  
 

Total = 3 Salas Total = 0 Salas Total = 7 
Total de salas = 10 ou 11 

Total rede pública = 7 ou 8 salas 
Total rede privada = 3 Salas 

Estabelecimentos que tendencialmente devem ser suspensos 
JI Montes da Senhora = 1 sala (Montes da Senhora) 
JI Pedra do Altar = 1 sala (Peral) (São Pedro do Esteval), caso não disponha de condições para ampliação, o que implica a construção de um 
novo JI.  
JI de Moitas = 1 sala (Proença) 
 
Necessidades no horizonte de 2011 (9 salas – 174/20), tendo em conta os seguintes critérios: taxa de pré-escolarização de 
100%, 20 crianças em média por sala = 9 salas 174/20) 
 
� Face às necessidades futuras (174 crianças, em 2011) a capacidade instalada corresponde excede ligeiramente as 
necessidades projectadas para 2011 (mais 1 ou 2 salas) 
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A centragem da rede educativa do pré-escolar em apenas 3 estabelecimentos implica a deslocação/transporte das 
crianças de outras de freguesias em que não existe qualquer estabelecimento. O movimento das crianças poderá 
ser semelhante ao que se propõe nos esquemas que se apresentam anteriormente.   
 
Esta proposta de reordenamento implica a construção de mais uma sala no JI de Pedra do Altar ou no JI de Lameira 
d´Ordem conforme a opção que se tomar.  
 
De seguida apresentam-se as vantagens e as desvantagens deste cenário 2:  
 
Vantagens 
� Menores custos de manutenção e funcionamento da rede do pré-escolar, resultante da concentração; 
� Garantia de níveis de socialização e de sociabilidades e de condições de trabalho mais aceitáveis face às 
exigências educativas actuais para crianças e professores;  
� Maior equidade na oferta do concelho ao nível do público, desde que associada um esforço na melhoria das 
condições físicas dos estabelecimentos;  
� Garantia de procura no estabelecimento de natureza privada;  
 
Desvantagens  
� Reforço das deslocações das crianças que não residem na freguesia de implantação dos estabelecimentos, o que 
pode implicar maiores custos da autarquia nos transportes das crianças, associada a maiores custos de transportes, 
se estes forem garantidos pela autarquia;  
� Existência de algumas tensões sociais que podem ser geradas com a suspensão dos JI previstos.  
 
Em termos de conclusão qualquer dos cenários, um ou dois, apresentam um excedente de salas face as 
necessidades em relação ao horizonte 2011. Folga que permitirá assegurar a utilização das salas para actividades 
diferenciadas.  
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2.2.2. Ensino Básico - 1º. Ciclo 
 
- 
Situação de Partida: Rede Actual 

 
A tabela que se segue mostra-nos a rede actual do 1ºCEB no concelho de Proença-a-Nova, em que prevalece, 
também a rede pública em detrimento do particular e cooperativo, em que não existe como vimos qualquer oferta 
desta natureza.  

 
Rede Actual de estabelecimentos do 1º CEB no concelho de Proença-a-Nova 

Rede Pública 
 

EB1/JI Proença-a-Nova (Proença) = 9 Salas 
 
EB1 Sobreira Formosa (Sobreira Formosa) = 35salas 
 
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz (Sobreira Formosa) = 16 Salas 
 
EB1 das Moitas (Proença) = 2 Salas 
 
EB1 Montes da Senhora (Montes da Senhora) = 1 Sala 
 
EB1 Pedra do Altar (Peral) = 27 Salas 
 
EB1 Lameira de Ordem (São Pedro do Esteval) = 1 Sala 

Rede Privada 
 

Não existe oferta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total = 19 Salas* Total = 0  
 

 
� Capacidade instalada actual em número de salas = 19 Salas (2006/2007) 
� Capacidade instalada actual em número de alunos = 380 Alunos  
 
� Face aos alunos inscritos em 2006/07 no 1ºCEB (269) a rede excede as necessidades actuais e futuras.  
* 2 Salas encontram-se desocupadas.  

 
A rede educativa do Concelho excede as necessidades actuais para o 1º CEB. Existem alguns estabelecimentos a 
funcionar com menos de 10 alunos, nomeadamente EB1 de Montes da Senhora (Montes da Senhora) e de EB1 de 
Atalaia Estêvão Vaz (Sobreira Formosa), ambos com 7 alunos. Estas escolas, como vimos anteriormente, pelos 
critérios emanados pelo ME deveriam ter sido suspendidas no actual ano lectivo (2006/07). No próximo lectivo, 
2007/08, a EB1 de Montes da Senhora poderá ficar com apenas 8 alunos matriculados, sendo que 3 são os que 
frequentam o 2º e o 3º ano de escolaridade e 5 podem provir do JI de Montes de Senhora que têm actualmente 5 
anos. Para a EB1 Atalaia Estêvão Vaz, não havendo um JI corresponde contará com os 7 alunos actuais, que 

5 Uma das salas encontra-se desocupada.  
6 A segunda sala deste estabelecimento foi convertida em pólo da Biblioteca de Sobreira Formosa, deixando assim de ser considerada 
sala de aula. 
7 Uma das aulas encontra-se desocupada.  
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frequentam o 2º e o 3º ano de escolaridade e mais alguns que frequentam o JI de Sobreira Formosa, uma vez que 
ambos os estabelecimentos pertencem à mesma freguesia.  
 
A EB1 de Lameira de Ordem que terá uma procura de cerca de 11 alunos (8 que frequentam actualmente (2006/07) 
o 1º,2º e 3º anos de escolaridade e mais 3 crianças que têm actualmente 5 anos e que frequentam o JI de Lameira 
de Ordem) enquadra-se nos recentes critérios emanados pelo ME de suspensão de estabelecimentos com menos 
de 20 alunos e com tendência para decréscimo.  
 
Os restantes estabelecimentos têm actualmente e no próximo ano lectivo uma massa crítica mais significativa.  
 
 
Propostas de Rede Educativa do 1º Ciclo do Ensino Básico no horizonte de 2011 
 
Como se fez no pré-escolar, antes da apresentação da proposta de reordenamento da rede educativa para o 
1º.CEB, importa referir quais os critérios que estão subjacentes, baseados nos critérios, sistematizados nos 
documentos anteriormente referidos. Estes encontram-se sinalizados na tabela seguinte.  
 
Estas propostas têm em conta o horizonte de 2011, o que significa que as opções que a autarquia for tomando ano 
após ano (lectivo) devem ir ao encontro das propostas apresentadas num ou noutro cenário, conforme a opção 
seguida – isto caso se mantenham os mesmos indicadores e os mesmos critérios de reordenamento A 
monitorização de determinados indicadores permitem inflectir as apostas preconizadas.  

 
Limiar Mínimo a considerar para o reordenamento da rede do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Tipologia Limiar Mínimo  Irradiação 
 
EB1 (6-9 anos) 
 
 

 
Taxa de cobertura de entre de 110% (10% taxa de repetência) 
 
20 Crianças por sala 
 
Regime Normal 
 
As novas EB1 eventualmente a criar ou a reestruturar deverão 
tendencialmente ter no mínimo 3 ou 4 salas (3 ou 4 professores), 
correspondendo a cerca 60/80 de crianças. 
 
Adopta-se como referência em 2011 metade daquele limiar 
(2008/09) – tendencialmente nenhuma EB1 deverá funcionar com 
menos de 2 professores (2 turmas) e mínimo de 40 alunos.  
 
Turmas constituídas, tendencialmente, apenas por alunos do 
mesmo ano.  
 
Integração de espaço com função de refeitório e de biblioteca.  
 
Igualdade de oportunidades (pedagógicas e de sociabilidades e de 
socialização.  

 
Em Transp. Público: máximo 
aceitável até 30 minutos  
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Tendo por referência os critérios subjacentes ao reordenamento da rede educativa emanados, apraz-nos apresentar 
dois cenários, que nos parecem mais adequados para a rede educativa do 1º ciclo para o concelho de Proença-a-
Nova (cf. tabelas seguintes).  
 
Rede Educativa do 1º CEB face ao horizonte de 2011 – Cenário 1 (a curto prazo) 
 
Estabelecimentos da rede pública  
 
EB1/JI Proença-a-Nova (Proença) = 9 Salas 
 
EB1 Sobreira Formosa (Sobreira Formosa) = 3 Salas 
 
EB1 das Moitas (Proença) = 2 Salas 
 
EB1 Pedra do Altar (Peral) = 2 Salas 

 
Total = 16 Salas 

 
Estabelecimentos da rede privada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total = 0 Salas 
 

Total de Salas = 16 Salas (todas da rede pública) 
Escolas que tendencialmente deverão ser suspensas 
 
EB1 Montes da Senhora (Montes da Senhora) = 1 Sala (apresenta em 2006/07 apenas 7 alunos matriculados) 
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz (Sobreira Formosa) = 1 Sala (apresenta em 2006/07 apenas 7 alunos matriculados) 
EB1 Lameira de Ordem (São Pedro do Esteval) = 1 Sala (apresenta em 2006/07 14 alunos e um decréscimo acentuado nos 
próximos anos) 
EB1 Pedra do Altar (Peral) = 2 Sala (caso o nº de alunos for inferior a 20 e apresentar um decréscimo acentuado nos 
próximos anos) 
 
Total de Salas a suspender = 5 Salas 
Estimativa e projecção da população em idade escolar em Proença-a-Nova = 228 alunos + cerca de 23 alunos (taxa de 
repetência de 10%) = aproximadamente 251 alunos  
Capacidade a instalar no horizonte de 2011 = 13 Salas, o que pode integrar 251 alunos em regime normal 
 
O Cenário 1 não corresponde na totalidade ao limiar mínimo antes caracterizado. Este integra duas escolas que não 
correspondem aos critérios, nomeadamente EB1 das Moitas (Proença) e EB1 Lameira de Ordem (São Pedro do 
Esteval), respectivamente com 2 e 1 salas.  
 
Para além destes estabelecimentos este cenário integra as EB1 de Proença e de Sobreira Formosa, 
respectivamente com 9 e 3 salas. Assim sendo este cenário é constituído por 15 salas, todas pertencentes à rede 
pública.  
 
Todavia, este cenário coloca a hipótese de encerramento da EB1 de Lameira de Ordem, que tem apenas uma sala, 
e que este ano lectivo tem 14 alunos matriculados e para o próximo ano lectivo representa uma procura potencial de 
11 alunos, dos 8 frequentam actualmente o 1º,2º e 3º anos de escolaridade e os restantes frequentam o JI de 
infância de Lameira de Ordem. O que significa que a prazo este cenário poderá apenas ser constituído pelas EB1 
de Proença, Sobreira Formosa e Moitas, com a previsão de encerramento da EB1 de Lameira de Ordem, com a 
redução potencial da procura para este estabelecimento. Este, é seguramente, um estabelecimento, cuja evolução 
terá que ser seguida mais atentamente.  
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Este cenário prevê o encerramento das EB1 Montes da Senhora, da Atalaia de Estêvão Vaz, de Lameira de Ordem 
e previsivelmente a de Pedra de Altar, como se pode observar na matriz anterior. Todos estes estabelecimentos 
apresentam apenas uma sala. Os alunos da Atalaia e Montes da Senhora poderão transitar para a EB1 de Sobreira 
Formosa – registe-se que uma das salas está desocupada.  
 
Quanto ao número de alunos matriculados as EB1 de Montes da Senhora e Atalaia Estêvão Vaz são apenas 7 
alunos; estas escolas já deveriam ter sido encerradas no presente ano lectivo pelo seu número de alunos ser inferior 
a 10 alunos. De seguida apresenta-se a de Pedra de Altar e Lameira de Ordem com 14 alunos. Sobreira Formosa 
integra 36, Moitas 19 e Proença 172 alunos. Todos os estabelecimentos têm uma taxa de ocupação inferior à sua 
capacidade.  
 
Neste cenário face à procura aproximada em 2011 (251 alunos (228 resultante da projecção demográfica, mais 23 
(10% de taxa de repetência), seriam necessárias aproximadamente 13 salas. Assim sendo, com a capacidade a 
instalar neste cenário teria um excedente de 2 salas no concelho, caso se suspendesse a EB1 Pedra de Altar e 3 
salas com a manutenção da mesma.  
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Rede Educativa do 1º CEB face ao horizonte de 2011 – Cenário 2 

 
Estabelecimentos da rede pública  
 
EB1/JI Proença-a-Nova * (Proença) = 10 salas de aulas (9 existentes e 
construção de uma nova sala)  
Construção de uma sala de professores e uma sala polivalente/centro de 
recursos.  
 
 
EB1 Sobreira Formosa (Sobreira Formosa) = 38 + construção de 1 nova sala de 
aula (conforme a procura).  
Construção de uma sala polivalente/centros de recursos.  

 
 

Total = 13 ou 14 Salas 

 
Estabelecimentos da rede privada 
 
 

 
 
 
 
 

Total =  0 Salas 
 

Total de Salas = 13 ou 14 Salas (Rede Pública) 
EB1 Montes da Senhora (Montes da Senhora) = 1 Sala (apresenta em 2006/07 apenas 7 alunos matriculados) 
EB1 Atalaia de Estêvão Vaz (Sobreira Formosa) = 1 Sala (apresenta em 2006/07 apenas 7 alunos matriculados) 
 
EB1 das Moitas (Proença) = 2 Salas 
EB1 Lameira de Ordem (São Pedro do Esteval) = 1 Sala 
EB1 Pedra do Altar (Peral) 2 salas9 
 
Total de Salas a suspender = 8 Salas 
Estimativa e projecção da população em idade escolar em Proença-a-Nova = 228 alunos 
Capacidade a instalar no horizonte de 2011 = 12 Salas, o que pode integrar 228 alunos em regime normal.  
 
 
O cenário 2 centra-se em apenas em dois equipamentos escolares: EB1 de Proença-a-Nova e EB1 de Sobreira 
Formosa e a suspensão das EB1 de Montes da Senhora, de Atalaia de Estêvão Vaz, das Moitas, de Lameira de 
Ordem e de Pedra de Altar – um total de 8 salas a suspender.  
 
Este cenário propõe para a rede educativa de Proença um total de 13 ou 14 salas conforme a pressão da procura, 
sendo que duas seriam novas salas (uma na EB1 de Proença-a-Nova e outra na EB 1 de Sobreira, a construir 
conforme a pressão da procura. Nestes dois estabelecimentos sinaliza-se ainda a necessidade de novas 
ampliações, nomeadamente na EB1 de Proença: uma sala de professores e uma sala polivalente/centro de 
recursos, na EB1 de Sobreira: uma sala polivalente/centro de recursos. Em qualquer das salas polivalente/centro de 
recursos, a construir em ambas as EB,  é de ter em conta a necessidade de dotá-las de recursos multimédia.  
 
De qualquer modo é uma oferta que excede um pouco as necessidades previstas conforme o exercício de projecção 
demográfica da população em idade de frequentar este nível de ensino.  
 

8 Uma das salas encontra-se desocupada.  
9 Uma das salas encontra-se desocupada actualmente.  
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É evidente que a suspensão das escolas, excepto as que as tiverem uma procura inferior a 10 alunos, cuja 
suspensão deverá ser equacionada a mais curto prazo, deverá ser gradualmente até 2011. A monitorização dos 
principais indicadores fornecerá informação para a tomada de decisão quanto à suspensão tendencial dos 
estabelecimentos. Registe-se ainda que processos de requalificação urbana ou de urbanização em algumas 
freguesias poderá ter como consequência num futuro, próximo ou mais longínquo, a abertura novamente de escolas 
que nesta fase forem suspensas. Registe-se que o reordenamento da rede educativa é um exercício aberto e 
dinâmico.  
 
A rede educativa do 1º.CEB de Proença ficaria constituída, neste cenário, apenas por estabelecimentos que 
tivessem no mínimo 4 salas, que corresponde no mínimo a 4 professores e no mínimo a cerca de 80 alunos, o que 
constitui já uma massa crítica relevante para um estabelecimento de ensino.  
 
É ainda de registar que uma rede educativa com estas características para o concelho implica uma distribuição de 
alunos diferente da que prevalece actualmente, bem como um maior esforço ao nível do transporte escolar. O 
eventual excedente de salas dá margem a uma maior flexibilidade de distribuição de alunos pelos estabelecimentos, 
à constituição de turmas com apenas um ano escolar, bem como ainda à utilização das salas para prática de 
actividades e funções diversas.  
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Quadro Síntese de vantagens e desvantagens dos diversos cenários colocados em relação à rede educativa do 1º CEB  
Cenário 1  Cenário 2 

EB1/JI Proença-a-Nova (Proença) = 9 Salas 
 
EB1 Sobreira Formosa (Sobreira Formosa) = 3 Salas 
 
EB1 das Moitas (Proença) = 2 Salas 
 
EB1 Lameira de Ordem (São Pedro do Esteval) = 1 Sala 

 EB1/JI Proença-a-Nova (Proença) = 10 Salas 
 
EB1 Sobreira Formosa (Sobreira Formosa) = 3 ou 4 salas conforme a procura.  

Total = 15 ou 14 Salas  Total = 13 ou 14 Salas 
Vantagens 

  - Menores custos de manutenção e funcionamento da rede, resultante da concentração;  

  - Garantia níveis de socialização e de sociabilidades e de condições de trabalho mais aceitáveis face 
às exigências educativas actuais para crianças e professores; 

  - Maior equidade na oferta do concelho ao nível do público, desde que associada um esforço na 
melhoria das condições físicas dos estabelecimentos;  

- Menores custos de transporte de criança  
 

  

- Menor tensão social e política com a suspensão de estabelecimentos   
  - Cumprimento do mínimo limiar dos critérios de reordenamento da rede educativa para o 1ºCEB 

Desvantagens 
  Reforço das deslocações das crianças que não residem na freguesia de implantação do 

estabelecimento, o que pode implicar maiores custos de transportes para a autarquia.  
  Existência de algumas tensões sociais que podem ser geradas com a suspensão dos 

Estabelecimentos previstos.  
- Menores níveis de sociabilidade e socialização entre alunos e professores nos 
estabelecimentos em que existe poucas salas  

  

- Menor equidade na oferta do concelho, porque na rede estabelecimentos com maior 
qualidade do que outros 

  

- Maiores custos de manutenção dos estabelecimentos, pela existência muitos 
estabelecimentos a funcionar 

  

- Incumprimento dos critérios mínimos de reordenamento da rede (3 a 4 salas em cada 
estabelecimento de ensino.  

  

 



212

 
2.2.3. Ensino Básico - 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 
Situação de Partida: Rede Actual 
 
A rede actual relativamente aos 2º,3º ciclos e secundário é constituída do seguinte modo:  
 

Rede de estabelecimentos actuais do nível secundário 
Rede Pública  
Escola EB 2,3/ S Pedro da Fonseca  
 
 

Rede Privada 
Instituto de São Tiago – Cooperativa de Ensino, Lda. 
 

 
22 Salas 7 Salas 

Total Rede Actual = 29 Salas 
� Capacidade instalada actual = 29 salas/ 580 Alunos 

 
 
Proposta de rede de estabelecimentos para o Ensino Secundário 
 
Os critérios mínimos a ter em linha de conta são os seguintes:  
 

Limiar mínimo a considerar para o reordenamento da rede para os 2º, 3º CEB e Secundário 
Tipologia Limiar Mínimo  Irradiação 

 
2º,3º Ciclos do EB e 
Secundário (10-17 anos) 
 

Taxa de cobertura de entre 80% a 100%  
 
 
20 Jovens por sala 
 
 

 
- 

 
 

 
A proposta de rede para estes níveis de ensino é constituída pelos estabelecimentos já previstos (cf. tabela 
seguinte):  

 
Rede Educativa 2º,3º CEB e Secundário face o horizonte de 2011 

 
Rede Estabelecimentos prevista 
Rede Pública  
Escola EB 2,3/ S Pedro da Fonseca  
 
Rede Privada 
Instituto de São Tiago – Cooperativa de Ensino, Lda. 

Total de Salas = 29 Salas 
 
� Capacidade necessária em 2011, tendo em conta os seguintes critérios: taxa de escolarização de 100%, 20 crianças por 
sala = 28 salas (555 Alunos previstos/ 20) 
 
CAPACIDADE INSTALADA ligeiramente EXCENDENTÁRIA FACE AS NECESSIDADES FUTURAS (555 jovens do 
concelho) 
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No concelho de Proença a procura potencial, no horizonte de 2011, do 2º e 3ºos ciclos e secundário ficará 
ligeiramente abaixo da capacidade instalada actualmente. A capacidade instalada actualmente, tendo por referência 
20 alunos por sala, é para 580 alunos. A capacidade instalada em 2006/07 é inferior às necessidades actuais, ou 
seja, é inferior à procura como vimos ao nível do diagnóstico. Há uma taxa significativa de sobrelotação das 
instalações. A curto prazo como apontamos na fase de diagnóstico poderá haver uma maior articulação entre os 
dois estabelecimentos, uma vez que o Instituto de São Tiago tem uma taxa de ocupação inferior à capacidade 
instalada.  
 
Face às projecções efectuadas – 555 jovens (241 do secundário, 189 do 3º CEB e 125 do 2ºCEB) tendo por 
referência o horizonte de 2011 – serão necessárias cerca de 27 salas. Todavia, as necessidades de salas poderão 
ser inferiores a julgar pelo comportamento da procura actual, nomeadamente ao nível do secundário em que a 
procura actual é inferior aos valores projectados para 2006 (249 alunos resultantes do exercício de projecção para 
2006 e 200 alunos matriculados em 2006/07).  
 
O excesso de salas no concelho, nestes subsistemas de ensino, face às necessidades previstas no futuro – 
horizonte 2011 - , dá espaço a que os estabelecimentos existentes possam alargar uma oferta de cursos mais 
profissionalizantes e de educação de adultos. Por outro lado, esta situação poderá permitir uma resposta mais 
adequada ao ensino especial, permitindo a existências de espaços e equipados adequados, quer para os 
professores quer para os alunos que são alvo desta tipologia de educação. É ainda de ter em conta as perspectivas 
de alargamento da escolaridade mínima para 12 anos de escolaridade, o que implicará uma procura maior.  
 
Neste contexto de alargamento da escolaridade mínima para os 12 anos, prevendo níveis de insucesso 
significativos, os estabelecimentos de ensino que ministram o secundário têm um importante desafio pela frente. 
Para além dos cursos do regime geral (ensino regular), as escolas terão de alargar na sua oferta relativamente aos 
cursos tecnológicos e profissionais, funcionando como uma oferta complementar às escolas profissionais, no caso 
dos cursos profissionais.  
 
Este aumento da escolaridade para os 12 anos terá implicações também nos activos que já saíram do sistema, sem 
contudo o terem completado. Neste caso, o reforço do ensino recorrente ou outras formas que venham dar resposta 
a este tipo de procura, deverá ser uma preocupação e uma realidade no concelho, promovendo a procura através, 
quem sabe, de um processo de sensibilização e de incentivos ao regresso à escola dos adultos para completar não 
só o 3º ciclo do ensino básico, mas também o secundário.  
 
Em jeito de conclusão deste capitulo das propostas referencia-se que numa próxima fase de reordenamento da rede 
educativa do concelho de Proença-a-Nova valerá a pena serem pensadas propostas mais arrojadas, integrando a 
construção de centros escolares com o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. O que favorecerá não só uma 
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maior concentração de alunos e professores no mesmo espaço como também instalações de melhor qualidade 
física e pedagógica para o concelho.  
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2.4. Síntese das Medidas de Intervenção Propostas para o concelho de Proença-a-Nova 
 
Educação Pré-Escolar 
 

Matriz Síntese das propostas de reordenamento (Educação Pré-escolar), 
nos vários cenários considerados 

Rede Educativa do Pré-escolar face o 
horizonte de 2011 –  

 
 

Cenário 1 

Rede Educativa do Pré-escolar face o 
horizonte de 2011 –  

 
 

Cenário 2 Natureza do 
estabelecimento Estabelecimento 

Descrição da 
proposta 

Capacidade JI 
proposta (nº de 
salas) 

Descrição da 
proposta 

Capacidade JI 
proposta (nº de salas) 

 

Rede Solidário Creche, JI e ATL “ O Cortiço” 
Manutenção 
capacidade actual 3 

Manutenção 
capacidade 
actual 3 

 

JI de Sobreira Formosa 
Manutenção 
capacidade actual 2 

Manutenção da 
situação actual 2 

JI Montes da Senhora  
Manutenção 
capacidade actual 1 Suspensão 0 

JI Pedra de Altar 
Manutenção 
capacidade actual 1 

Aumento da 
capacidade ou 
suspensão em 
detrimento do JI 
Lameira de 
Ordem 2/3 

JI de Lameira de Ordem 
Manutenção 
capacidade actual 1 

Aumento da 
capacidade ou 
suspensão em 
detrimento do JI 
Pedra de Altar 2/3 

JI de Moitas 
Manutenção 
capacidade actual 1 Suspensão 0 

Re
de

 p
úb

lic
a 

EB1/JI de Proença-a-Nova 
Manutenção 
capacidade actual 3 

Manutenção 
capacidade 
actual 3 
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Ensino Básico – 1º Ciclo 

Matriz Síntese das Propostas de Reordenamento (1º ciclo do Ensino Básico), relativamente aos cenários considerados 
Rede Educativa do 1º CEB 

– Cenário 1 -   

 
Rede Educativa do 1º 

– Cenário 2 -  
Natureza do 

estabelecimento 
Nome do 

Estabelecimento 

Descrição da proposta 
Capacidade EB1 proposta (nº 
de salas de aulas) Descrição da proposta 

Capacidade EB1 proposta 
(nº de salas de aulas) 

EB1/JI de Proença 
Manutenção da 
capacidade actual 9 

Construção de uma nova sala de aulas + 1 sala de professores + 1 
sala polivalente/centro de recursos.  

 
 

10 

EB1 de Sobreira 
Formosa 

Manutenção da 
capacidade actual 3 

Aumento da capacidade com a construção 1 salas + uma 
polivalente/centro de recursos.  

 
 
 

3/4 

EB1 das Moitas 
Manutenção da 
capacidade actual 2 

 
Suspensão 

 
0 

EB1 de Lameira de 
Ordem 

Manutenção da 
capacidade actual ou 
Suspensão conforme 
previsto 1 

 
Suspensão 

 
0 

EB1 de Pedra de 
Altar  Suspensão 0 

 
 

Suspensão 

 
 
 

0 

EB1 de Montes da 
Senhora  Suspensão 0 

 
 

Suspensão 

 
 

0 

Re
de

 p
úb

lic
a 

EB1 de Atalaia de 
Estêvão Vaz Suspensão 0  

 
 
 

Suspensão 

 
 
 

0 
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Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos e Secundário 
 

Rede Educativa 2º,3º CEB e Secundário face o horizonte de 2011 para o Concelho de Proença-a-Nova 

Rede Educativa 2º,3º CEB e Secundário 
Natureza do 

estabelecimento Nome do Estabelecimento 

Descrição da proposta 
Capacidade Total proposta (nº 
de salas) 

Rede pública 
Escola EB 2,3/ S Pedro da Fonseca  
 

Manutenção da capacidade 
actual 22 

Rede Privada 

Instituto de São Tiago – Cooperativa de 
Ensino, Lda 
 

Manutenção da capacidade 
actual 7 

 
 

2.5. Definição de Agrupamentos de Escolas 
 
A publicação do regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos 
ensino básico e secundário, aprovado pelo Decreto Lei nº115-A/98 de 4 de Maio, alterado pela Lei nº 24/99 de 22 
Abril, dá lugar à criação dos agrupamentos de escolas, como unidades organizacionais dotadas de órgãos próprios 
de administração e gestão, constituídos por estabelecimentos de pré-escolar e de um ou mais níveis de ensino.  
 
Face ao disposto no Despacho nº 13313/2003 (2ªsérie), DR Nº155 de 8 de Julho de 2003 que determina que o 
reordenamento da rede educativa passa por uma lógica de verticalização dos agrupamentos de Escolas e à 
tipologia, e nesse sentido, actualmente, o agrupamento de escolas no Concelho de Proença-a-Nova é de natureza 
vertical.  
 
Este agrupamento tem a sua sede a EB 2,3 / S Pedro da Fonseca e é constituída pelas restantes escolas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico em funcionamento. Não fazem parte deste agrupamento os estabelecimentos da rede 
privada (cf. Ponto 3.2.1 – agrupamentos estratégicos da Parte I corresponde ao diagnóstico).  
 
Em face de proposta de rede educativa o concelho mantém o agrupamento de escolas que já está constituído. 
Todavia à medida que alguns estabelecimentos forem sendo suspenso a sua constituição vai integrando um menor 
número de estabelecimentos, o que pode ser favorável à eficácia da sua gestão.  
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2.6. Medidas de Orientação Estratégica para desenvolvimento da “política educativa local” 
  
Tendo em vista a concretização dos objectivos e princípios propostos ao nível do ordenamento da rede educativa, 
apresentam-se algumas medidas pelas quais se deve pautar a “política educativa para o concelho de Proença-a-
Nova. Trata-se de um conjunto de medidas que poderão fazer parte de uma estratégia educativa a definir para o 
concelho, partindo da reflexão que os órgãos específicos poderão fazer, nomeadamente o Conselho Municipal de 
Educação. A concepção e a implementação de uma estratégia local, articulada de um Plano, e consequentemente a 
sua avaliação, deverão ter em vista o alcance de níveis de elevados de eficácia.  

 
 
MEDIDA 1 – CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 
A consolidação da rede estabelecimentos de pré-escolar é estruturante para a formação das crianças. É de tal modo 
importante que o Plano Nacional de Prevenção Contra o Insucesso Escolar identifica a seguinte recomendação 
“desenvolver condições para a generalização da educação pré-escolar – tendencialmente cobrir toda a 
população dos 3-5 anos até 2010”. 
 
A consolidação da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar deverá passar, como vimos, pela suspensão 
de alguns estabelecimentos, mas também pela generalização da oferta de prolongamento de horários em todos os 
estabelecimentos, rede pública e privada, como ainda pelo apetrechamento dos estabelecimentos com cantina, 
parque infantil/recreio e centro de recursos.  
 
O reordenamento proposto implica para a autarquia e demais promotores deste tipo de educação, a definição de 
áreas de influência de cada um dos estabelecimentos, de acordo com critérios dotados de grande razoabilidade, 
sem deixar de ter em conta as preferências dos pais e encarregados de educação associados às questões de 
mobilidade, nomeadamente para o trabalho.  

 
 
MEDIDA 2 – CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE ESTABELECIMENTOS DO 1º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO 
 
A consolidação de estabelecimentos desta tipologia poderá passar, tendo por referência o horizonte de 2011 e 
critérios de razoabilidade face aos equipamentos existentes no concelho, não pela construção de novos 
equipamentos, mas pela suspensão de alguns estabelecimentos e a ampliação de outros, dotando-os de um maior 
número de salas, e de áreas que cumprem funções tão elementares como a toma de refeições, bibliotecas e salas 
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de estada e de trabalho para o corpo docente de cada estabelecimento. Neste sentido, e tendo em conta o cenário 
2, grande parte de investimento a este nível centra-se nas EB1 de Proença e de Sobreira.   

 
A suspensão e o alargamento de alguns estabelecimentos tornam possível integrar uma massa crítica de alunos e 
de docentes, garantindo níveis de sociabilidade e socialização mais significativos, combatendo o isolamento 
educativo e relacional dos alunos e professores visível no modo como se organiza a rede educativa do concelho 
actualmente.   
 
A consolidação desta rede de estabelecimentos deverá assumir um papel fundamental na criação e resposta a um 
programa de actividades extra-curriculares, importante para assegurar a ocupação das crianças após o 
cumprimento dos tempos lectivos.  

 
 
MEDIDA 3 – PROMOVER A PROCURA DE FORMAÇÃO AO NÍVEL DO SECUNDÁRIO E 
DIVERSIFICAR AS OFERTAS EXISTENTES 
 
Face à pretensão de alargamento da escolaridade mínima para os 12 anos de escolaridade é importante ao 
concelho atalhar caminho, através de estratégias que reforcem a procura ao nível do secundário (profissionalizante 

ou através do ensino regular) quer seja pela via do reconhecimento de competências.  
 
O reforço da procura deverá pautar-se pelo aumento da oferta de formações equivalentes ao 12º ano de 
escolaridade, isto é, através do reforço da oferta de cursos de natureza profissionalizante no concelho e ou na 
região através de uma estratégia concertada. As escolas de nível secundário poderão dar um contributo importante 
uma vez que estas poderão organizar cursos dessa natureza.  
 
 
Às acções de promoção da procura deverão juntar-se acções contribuam para a valorização social da escola quer 
ao nível dos cursos gerais quer profissionalizantes. A identificação de medidas específicas, pecuniárias ou não, de 
apoio à consecução de estudos ao nível secundário, não deve também ser desprezada, nomeadamente em famílias 
de meios mais desfavorecidos.  
 
A definição deste tipo de estratégias deverá integrar vários parceiros locais e da região envolvente. O centro de 
emprego mais próximo, p.e. poderá ter um papel relevante na informação e orientação escolar e profissional dos 
jovens em idade de frequentar o secundário. As entidades empregadoras do concelho e da região deverão ser 
chamadas a participar de diferentes modos e não só numa lógica de integração dos jovens em situações de estágio, 
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mas também em situações de visitas de estudo, de acções sensibilização para o empreendorismo e de participação 
na concepção dos conteúdos programáticos, nomeadamente nas disciplinas mais técnicas.  
 
A título de exemplo sinalizam-se algumas acções de sensibilização e de divulgação que poderão ser 
implementadas:  
(i) acções de sensibilização dirigidas a jovens que abandonaram precocemente o sistema quer ao nível do 3º CEB 
quer secundário e adultos para regressarem à escola; 
(ii) acções de informação e orientação profissional para jovens;  
(iii) acções de sensibilização e promoção da escolaridade de 12 anos, de valorização do ensino profissionalizante 
dirigida a pais e encarregados de educação, jovens e empregadores em geral;  
(iii) acções de sensibilização dirigida a empregadores para não contratação laboral de menores e jovens não 
qualificados.  
(iv) acções de sensibilização dirigida a adultos sem a escolaridade obrigatório e o 12º ano de escolaridade para 
integrarem acções de reconhecimento e validação de competências.  

 
 
MEDIDA 4 - DINAMIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS E RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 
 
Face aos baixos níveis da população em geral, o País em geral e o concelho de Proença necessita de apostar na 
formação de adultos e no reconhecimento e validação de competências adquiridas fora do ensino regular.  
 
O crescimento da oferta da educação de adultos e reconhecimento e validação de competências, agora alargada ao 
12º ano de escolaridade, deverá ser pensada e implementada no quadro de uma parceria alargada (escolas, centros 
de formação profissional, associações empresariais, empresas e outros agentes locais).  
 
Ao alargamento da oferta deve estar associado processos de dinamização da procura, não só para a obtenção de 
certificação, mas também de aprendizagem ao longo da vida, e de valorização social da escola.  
 
 Neste sentido, é importante, quer à autarquia quer ao agrupamento de escolas e demais estabelecimentos que 
façam parte da rede, identificar e implementar estratégias de promoção da oferta e de esquemas que premeiem os 
indivíduos que optarem por aumentar o seu nível escolar quer pela via do ensino regular, quer pela via profissional 
quer ainda pela via da certificação de competências.  
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As Grandes Opções do Plano (GOP) de 2005-200910 que enunciam o seguinte, que evidencia a importância das 
premissas atrás anunciadas:  
 

- “assegurar um regime recorrente diversificado, quer com programas diurnos para jovens, quer 
com programas pós-laborais para estudantes-trabalhadores” 
- “criar uma rede de oferta articulada e complementar de formações secundárias vocacionais e 
profissionais envolvendo as escolas secundárias, as escolas profissionais e centros de 
formação”,  
- “desenvolver um sistema de orientação profissional ao longo da vida”.  

 

Estes pressupostos são ainda reforçados pela Iniciativa Novas Oportunidades11 que apresenta como objectivo 
“qualificar um milhão de activos até 2010” (350 mil através da educação e formação de adultos, 650 mil via 
reconhecimento, validação e certificação de competências, alargando o referencial de competências-chave 
ao 12º ano”. O cumprimento deste objectivo conta com o contributo de todos os concelhos e Proença-a-Nova 
deverá ter explicitada na sua politica educativa local, e consequentemente no seu Plano metas que possam 
contribuir para este objectivo inerente à Iniciativa Novas Oportunidades.  

 

 
MEDIDA 5- DINAMIZAÇÃO E APOIO AO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS 
 
O processo de auto-avaliação é mais instrumento que poderá contribuir para uma maior eficácia dos vários sub-
sistemas de ensino. Esta – auto-avaliação - deverá ser feita de forma autónoma ou conjunta desde que seja 
permitido retirar outputs por estabelecimentos. O processo de auto-avaliação poderá ser articulado com avaliações 
externas, de modo a favorecer a produção de resultados mais objectivos e imparciais.  
 
O processo de avaliação que aqui se preconiza está centrado no desempenho de toda a organização escolar, tendo 
em vista a identificação de pontos fortes e fracos, bem como a identificação, através dos resultados obtidos, de 
propostas para melhoria da eficácia, e não, como se poderia supor, no desempenho do aluno.  
 
É um grande desafio para a rede educativa do concelho a consolidação de uma cultura de avaliação, em particular, 
e para todos os estabelecimentos nacionais, em geral. As escolas ainda resistem a processos de avaliação porque 
não os encaram como formas de obtenção de informação de apoio à decisão e da melhoria da sua eficácia, mas 
antes como formas de pôr em causa o trabalho desenvolvido pelos agentes que nela intervêm.  

10 Lei nº 52/2005, de 31 de Agosto, que aprova as Grandes Opções do Plano par a 2005-2009.  
11 Iniciativa Conjunta dos Ministérios da Educação e Trabalho e Solidariedade Social.
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A avaliação e consequentemente os planos de melhoria conduzem a melhores resultados. O reforço da cultura de 
avaliação passa ainda também pela partilha dos resultados, positivos e negativos, de uma forma transparente, com 
a comunidade. Neste sentido a sua publicação deve fazer parte do processo.  
 
 

MEDIDA 6 – COMBATE AO ABANDONO E INSUCESSO ESCOLAR E VALORIZAÇÃO SOCIAL DA 
ESCOLA 
 
As taxas de abandono e de insucesso escolar - essencialmente ao nível do ensino secundário - atingem valores 
pouco favoráveis ao desenvolvimento sustentado do concelho de Proença-a-Nova e em geral de Portugal. Os 
indicadores de abandono e insucesso escolar são pouco favoráveis ao desenvolvimento do país e cada rede 
educativa, ou melhor os estabelecimentos que a compõem, deverá ter a preocupação de diminuir as taxas de 
abandono e insucesso escolar. Este objectivo faz cada vez mais sentido quando se pretende alargar a escolaridade 
mínima para 12 anos de escolaridade. O processo de revalidação e reconhecimento de competências, realizado nos 
centros de reconhecimento e validação de competências, actualmente denominados de centros de novas 
oportunidades, até há pouco tempo efectuado até ao 9º ano de escolaridade, actualmente alargado ao 12º ano de 
escolaridade, não é mais do que um instrumento de natureza curativa para fazer face aos baixos níveis de 
escolaridade do país.  
 
Neste sentido, propõe-se, a nível do concelho, a definição de uma política local para a prevenção do abandono e 
insucesso escolar, que tenha como pressupostos e acções que visem a monitorização e avaliação de indicadores e 
uma intervenção e trabalho em rede dos parceiros locais, de valências diversificadas, na definição e implementação 
de acções facilitadoras do prolongamento da escolaridade não só para o cumprimento da escolaridade obrigatória 
mas também para a manutenção dos jovens no sistema de ensino, pelo menos até a obtenção de 12 anos de 
escolaridade.  
 
O Plano de acção local, a definir ao nível do Conselho Municipal de Educação, deverá conter medidas preventivas e 
curativas, isto é, de recuperação de alunos com problemas de aprendizagem e de abandono e de desenvolvimento 
de acções favorecedoras e preventivas do abandono e do insucesso. Este plano deverá favorecer o acesso às 
novas tecnologias, a bibliotecas municipais e escolares e a todo um conjunto de recursos que possam contribuir 
para o sucesso escolar. Deverá ainda implicar a constituição de parcerias diversas, empregadores, pais, alunos e 
escolas.  
 
Chama-se a atenção que qualquer plano desta natureza deverá existir de um modo sistemático e não de uma forma 
pontual.  
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A implementação de um Plano com estes pressupostos o mais rapidamente quanto possível, é uma forma de 
atalhar caminho à exigência de uma escolaridade mínima de 12 anos - melhores resultados, até aos 9 anos de 
escolaridade, significará, certamente, mais entradas e melhores resultados no secundário. E favorecerá ainda uma 
atitude de aprendizagem ao longo da vida, postura cada mais exigida a todos nós devido às alterações no mercado 
de trabalho, em particular, e na forma de nos relacionarmos com o mundo, em geral.  
 
Para aprofundamento das principais linhas mestras de um Plano desta natureza, sugere-se a consulta do Plano 
Nacional de Prevenção do Abandono Escolar “Eu Não Desisto” – Ministério da Educação e Ministério de 
Segurança Social e do Trabalho, Março de 2004.  
 
Nos quadros seguintes faz-se uma síntese das principais propostas que nos parecem mais directamente 
relacionadas com a questão do insucesso escolar, não invalidando a sua consulta.  

 
Síntese das recomendações do Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar “Eu Não Desisto 

INTEGRAR NA ESCOLA, APOIAR E PROMOVER O SUCESSO 
 
Informação, detecção e Sinalização do Risco 
- aperfeiçoar os mecanismos de informação sobre o aluno e de sinalização de risco de abandono escolar (absentismo, insucesso, 
desinteresse familiar) 
- apoiar as situações de desfavorecimento social no acesso à escola 
- apoiar os casos de maternidade infantil de forma a permitir a permanência destas jovens na Escola 
Tutor Escolar 
- Criar a figura de tutor escolar para identificação e acompanhamento das crianças em risco (1º, 2º e 3º ciclos e secundário) 
Articulação PETI-CASE 
- reforço dos apoios de psicologia e serviço social aos casos detectados 
- acentuar a detecção precoce, o despiste de situações e o encaminhamento de casos de potencial abandono escolar para instituições 
capazes de dar resposta positivas 
Promoção da Língua Portuguesa e da Matemática 
- sinalizar, acompanhar e apoiar os alunos com dificuldade e insucesso na língua portuguesa e em matemática (Plano do Português 
Língua Não Materna, Plano de Promoção da Leitura e da Escrita, Comissão para a Promoção do Estudo da Matemática e das Ciências 
Programa depois das aulas 
- promoção de  Actividades Extra-Curriculares (1º ciclo do EB) 
Desporto Escolar 
- reforçar o desporto escolar, como vertente preventiva da saída da Escola, generalizando-o como oferta curricular.  
Formação Pessoal e Social  
- considerar a criação duma área curricular autónoma de formação pessoal e social 
Programa País na Escola 
- Criar o Programa Pais na Escola 
Certificados Parcelares de Competências 
- dinamizar a criação de pequenos programas alternativos de formação abertos a toda a comunidade de alunos, mas especialmente para 
os que revelarem insucesso no currículo geral. 
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ATRIBUIR UM SENTIDO DE UTILIDADE E DE VOCAÇÃO À ESCOLA 

 

Mais Ensino Profissional e Mais Ensino Tecnológico 
- maior oferta de ensino profissional e tecnológico de nível secundário 
Mais Oferta de cursos profissionalizante de Nível II 
- incentivar e aumentar a oferta de cursos profissionais qualificantes de nível II 
Centros de RVCC 
- Instalar Centros de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências 
Certificação de competências com equivalência ao Ensino Secundário  
- implementar a metodologia e os referenciais para o reconhecimento, validação e certificação de competências com equivalência ao 
actual ensino secundário;  
Retorno à educação-formação dos jovens com habilitações correspondentes a anos incompletos de final de ciclo de estudos 
- desenvolver uma campanha de sensibilização para Retorno à Educação Formação dos jovens que precocemente abandonaram a 
escola e a formação, sobretudo os que não apresentam habilitações incompletas (9º e 12º anos incompletos) 
Informação Profissional 
- promover iniciativas de informação profissional para os jovens 
Orientação Vocacional 
- promover programas de orientação vocacional  
Visitas de Estudos a empresas, estágios de observação de contextos de trabalho e sensibilização para o empreendorismo 
- estabelecer protocolos com associações empresariais, nacionais, regionais e sectoriais e com grandes empresas, para realização de 
visitas de estudo e realização de pequenos estágios de observação de contextos de trabalho;  

 
A diversificação das tipologias de oferta formativa, através de cursos de natureza profissionalizante, poderá 
contribuir para diminuição das actuais taxas de abandono e insucesso escolar e assegurar taxas de sucesso 

maiores ao nível do secundário. Nesta linha, e conforme previsto no GOP 2005-200912 pretende-se:  

 

- “tornar obrigatória a frequência de ensino e formação profissional para todos os jovens até aos 18 anos”;  
- “duplicar em 2009 a frequência de jovens envolvidos em cursos tecnológicos, artísticos, profissionais e de 
educação/formação”;  
- “valorizar a identidade do ensino secundário que confere qualificação e certificação própria”.  

 
 

VALORIZAR SOCIALMENTE A ESCOLA E A ESCOLARIDADE DE DOZE ANOS 

 

Promoção da Escola e da Escolaridade de 12 anos 
- promover campanhas de sensibilização e de promoção da escolaridade de 12 anos, de valorização do ensino  
Valorização do Ensino Profissionalizante 
- promover/ responsabilizar os encarregados de educação pelo incumprimento da escolaridade obrigatória 
Sensibilização e responsabilização dos empregadores para a não contratação de menores e para a qualificação dos seus 
trabalhadores 
- promover campanhas/ trabalhar com o tecido empresarial local para a não contratação laboral de menores e jovens não qualificados 
dirigida aos empresários 
 
 

12 Lei nº 52/2005, de 31 de Agosto, que aprova as Grandes Opções do Plano par a 2005-2009.  
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Neste objectivo – valorizar socialmente a escola e a escolaridade de 12 anos – enquadra-se os objectivos da 

Iniciativa Novas Oportunidades13 que prevê “fazer do 12º ano o referencial mínimo de formação para todos os 
jovens” e “colocar metade dos jovens de ensino secundário em cursos tecnológicos e profissionais”.  
 
A definição da política local ao nível da diminuição das taxas de abandono e insucesso escolar e valorização da 
escola com vista a uma exigência mínima de 12 anos de escolaridade, associada a um Plano de Intervenção, 
implica a existência de um sistema de monitorização e avaliação para medir a sua eficácia, introduzindo se 
necessários novas acções de modo a se obter resultados mais favoráveis para o concelho. Assim, este sistema de 
monitorização e avaliação deverá considerar, para além de outros indicadores, as taxas de abandono escolar e/ou 
saída precoce e as taxas de insucesso e de retenção como indicadores fundamentais para avaliação das escolas, 
numa perspectiva de avaliação dinâmica.  

 
MEDIDA 7 - DINAMIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UMA OFERTA DE ACTIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E DE ACTIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES  
 
Em qualquer dos cenários sinalizados colocados para o 1ºCEB é importante manter a filosofia de uma “escola a 
tempo inteiro” (aberta cerca de 8 horas por dia), para além das 6 horas curriculares ofereça actividades de 
enriquecimento curricular (música e actividades físicas ou desportivas) a partir  do 1º ano do 1º ciclo, para além 
destas referenciadas pelo Ministério da Educação, como por exemplo informática, expressão plástica e dramática. 
Tendo em conta a realidade actual do 1º ciclo do ensino básico as actividades de tempos livres poderão surgir em 
qualquer ciclo desde que bem organizadas e com pressupostos de aprendizagem, tornando-se um instrumento 
fortemente contributivo para o sucesso escolar e para formação cívica – formação para a cidadania - das crianças e 
jovens em geral. Estas actividades deverão ser entendidas não como “depósitos” de crianças e jovens após o 
cumprimento lectivo, mas como espaços de sociabilidades saudáveis e de aprendizagem de competências de 
sociais e de cidadania 
 
A oferta deste tipo de actividades deverá ser dirigida para as crianças a partir do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico.  
 
O concelho apresenta-se ainda margens de progressão no que diz respeito à oferta de actividades de 
enriquecimento curricular e actividades de ocupação de tempos livres, sobretudo nas freguesias mais periféricas.  

 

13 Iniciativa Conjunta dos Ministérios da Educação e Trabalho e Solidariedade Social.  
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MEDIDA 8 – CONSOLIDAÇÃO DA SEGURANÇA NAS ESCOLAS 
 
A segurança nas escolas é cada mais uma preocupação do Ministério da Educação. Para tal o Ministério tem como 
objectivo a consolidação do Programa Escola Segura – instrumento de actuação preventiva, que visa reduzir ou 
erradicar as situações de violência e insegurança nas escolas e meio envolvente -  e a criação de uma Equipa de 
Missão para a Segurança Escolar, dependente do ME, que tem como missão a concepção, desenvolvimento e 
concretização de um sistema de segurança nas escolas (Portal da Educação).  
 
O ME considera a existência de condições de segurança nas escolas como fundamental para o sucesso educativo 
de todos os alunos.  
 
Caberá à equipa avaliar as ocorrências registadas pelas escolas, articulada com o Observatório de Segurança na 
Escola, cabendo-lhe a responsabilidade de elaborar um Plano de Acção Nacional para combater situações de 
insegurança e violência escolar. A esta equipa caberá ainda produzir um plano-tipo de emergência a ser 
generalizado em todas as escolas, realizar visitas e reuniões de trabalho nas escolas, para aprofundar o 
conhecimento sobre o terreno, criar um fórum na Internet com vista a recolha de opiniões e sugestões sobre a 
temática, bem como organizar acções de formação sobre segurança escolar.  
  
Neste sentido, as escolas e os responsáveis pela monitorização da Rede Educativa do concelho deverão ter a 
preocupação de identificar os indicadores em consonância com os instrumentos existentes e consequentemente 
recolher informação para ventilar esses indicadores. A existência de informação organizada permitirá, não só um 
melhor e fundamentado conhecimento sobre a realidade na rede educativa do concelho, mas também uma 
articulação mais eficaz com os instrumentos existentes, nomeadamente Programa Escola Segura e Equipa de 
Missão para a Segurança Escolar.  
 
Em jeito de nota final, é de ressalvar, pela natureza diversa e complexa dos problemas que se colocam ao nível da 
educação-formação, a necessidade de definição e implementação de um plano educativo concertado, entre 
os diversos actores locais, ou seja, um plano estratégico para a educação-formação para o concelho de Proença-
a-Nova.  
 
O carácter abrangente exigido por um plano estratégico de educação-formação de carácter concelhio ou regional 
não favorece o seu desenvolvimento num instrumento – Carta Educativa - que apenas tem como objectivo 
responder fundamentalmente ao reordenamento da rede educativa. Todavia, a Carta Educativa é um ponto de 
partida porque já sinaliza algumas questões estruturantes que devem integrar a política educativa local ou regional. 
O Conselho Municipal de Educação e o agrupamento de escolas são órgãos por excelência para reflectir e decidir 



228

sobre as opções a tomar ao nível da política educativa local, não se cingindo apenas a questões específicas de 
gestão dos equipamentos.  
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4. MONITORIZAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DE PROENÇA-A-NOVA 
 
4.1. Fases do processo de monitorização  
 
Esta Carta Educativa, do concelho de Proença-a-Nova, instrumento de planeamento da rede educativa, deve ser 
susceptível de revisão. Neste caso, tendo por horizonte os Censos de 2011, INE, deverá ser após a saída destes 
que deve equacionar a sua revisão. Todavia, para além do processo de revisão mais profundo, que deverá ter lugar 
em 2011, a sua actualização, de menor profundidade, deverá ser anual. Esta necessidade de actualização 
permanente é facilitada com a implementação de um processo de monitorização. Este processo equaciona a 
recolha informação útil para a tomada de decisão relativamente, sobretudo, ao reordenamento permanente da rede 
educativa local em função das necessidades de cada ano lectivo, tendo em conta o comportamento de indicadores, 
nomeadamente de indicadores ao nível da procura.  

 
 
4.2. Organização do Processo  
 
Instrumentos e fontes de informação 
A implementação de um processo de monitorização, seja de que natureza for, que tem como objectivo a produção 
de informação (recolha de informação para ventilação de indicadores) e que permite acompanhar e controlar o 
processo de intervenção e identificar desvios face ao previsto no reordenamento da rede educativa, pressupõe a 
existência de um sistema de informação adequado às necessidades, o que implica alguns meios técnicos e 
humanos. 
 
O sistema de informação deverá ser materializado numa base de dados. A base inicial de trabalho – base de dados 
–, que necessita de ser incrementada à medida das necessidades, integramos neste relatório que composto pelas 
propostas de reordenamento da Carta Educativa do Concelho de Proença-a-Nova.   
 
A base de dados apresentada permitirá à Câmara Municipal de Proença-a-Nova, integrando outros indicadores que 
reconhecer como relevantes, realizar o processo de monitorização dos principais indicadores, indispensáveis para a 
actualização permanente do diagnóstico do sistema educativo local, e que por sua vez permitem fazer ajustamentos 
na componente de reordenamento. Quando se revelar necessário a equipa responsável pela monitorização deverá 
integrar outros indicadores que favorecem a realização de um diagnóstico adequado às necessidades do sistema 
educativo local. É neste sentido que se deve reconhece à base de dados um carácter dinâmico.  
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Para a obtenção de dados para actualizar a informação para a base de dados, a equipa responsável pela 
monitorização deverá recorrer a processos de inquirição dos estabelecimentos da rede e/ou aos agrupamentos, aos 
pais e encarregados de educação, aos alunos e às entidades empregadoras, se for caso disso. Para além da 
inquirição dos principais actores que participam no sistema educativo local (fontes directas), a equipa de 
monitorização deverá recorrer a outras fontes de informação, tais como o Instituto Nacional de Estatística (INE), a 
Direcção Regional de Educação do Centro e o GIASE, ambos pertencentes ao Ministério da Educação.  
 
Todo o processo de recolha de informação para ventilação da base de dados deve ser antecedido da fase de 
selecção e concepção dos instrumentos de recolha de informação. Poderão ser utilizados, com este objectivo, os 
seguintes instrumentos de recolha de informação: 
- Fichas de Sistematização Física de estabelecimentos escolares, que funcionam como “fotografia” da situação 
dos estabelecimentos, devendo ser actualizados com uma periodicidade maior, em relação a outros instrumentos de 
recolha de informação. Em anexo integra-se o instrumento que foi utilizado para a elaboração do diagnóstico que 
poderá ser mobilizado para os mesmos efeitos no processo de monitorização da Carta;  
- Inquéritos por entrevista, em que a informação de carácter qualitativo ajuda a alimentar a reflexão em torno de 
várias dimensões de análise aos diversos actores do sistema educativo local (estabelecimentos e/ou agrupamentos, 
professores, alunos, entidades empregadoras, etc.;  
- Inquéritos por questionário, que assegurem uma recolha de informação qualitativa e quantitativa aplicados aos 
vários níveis e tipo de ensino, tendem também aqui por referência os diversos actores que participam no sistema 
educativo local.  
 
A informação destes instrumentos de recolha de informação, cuja informação deverá ser carregada na base de 
dados relevante também para a gestão corrente, para além da monitorização da Carta Educativa permite: 
 (i) Facilidade na consulta de dados (estabelecimento por concelho, freguesia, ano lectivo, grau de 
ensino, visualização de mapas com localização) 
 - Registo de parâmetros específicos do estabelecimento (contactos, horários, distâncias, taxas de 
aproveitamento etc.); 
 - Registo de dados do ano lectivo em curso e dos de ano anteriores, 

- Actualização de dados (ensinos ministrados; instalações, segurança envolvente; acessibilidades e 
síntese e avaliação).  
Como ainda toda informação que se identificar como relevante para o processo de monitorização da rede educativa 
do concelho. É disso exemplo, um processo de inquirição dirigidos aos pais e encarregados de educação com 
crianças em idade de frequentar creches, em relação às suas preferências quanto ao estabelecimento de ensino em 
que pretendem matricular os seus filhos quando atingirem a idade de frequentar a educação pré-escolar.  
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Para além informação alfa-númerica registe-se a necessidade de incorporar informação cartográfica, importante 
para a operacionalização do processo da Carta Educativa, bem como sua articulação com o PDM e outros 
instrumentos de planeamento PMOT. Trata-se de informação cartográfica digital de base do concelho (em 
formato.shp) com a seguinte informação vectorial: arruamentos, edifícios, rede viária primária, e secundária, linhas 
de água, altimetria, etc. (escalas 1/10 000 ou 1/25 000).  
identifcam-se os seguintes exemplos, para ilustrar:  
 

- BGRI 2001 (base geográfica de referenciação do censo de 2001, do INE),; 
- Localização dos edifícios e/ equipamentos da rede educativa e tipologia (público e privado com 
geo-referenciação à escala 1/25 000); 
- Localização de outros equipamentos colectivos complementares e suas tipologias; 
- Rede de transportes públicos e transportes escolares (com cartografia dos percursos e 
paragens, etc. 1/25 000); 
- Situação e propostas do PDM (em vigor e em revisão) da rede escolar, hierarquização dos 
aglomerados, dotação funcional dos equipamentos; 
- Acessibilidades e transportes, dinâmicas e estratégias de desenvolvimento e ordenamento. 

 
Para finalizar este ponto, é importante chamar a atenção para a importância da articulação entre vários 
departamentos da autarquia, desde que relevantes para responder às necessidades de informação alfa-númerica e 
cartográfica para o processo de monitorização da Carta Educativa e consequentemente para o reordenamento da 
rede educativa do concelho de Proença-a-Nova.  

 
Periodicidade  
A equipa responsável pela monitorização deverá ter a preocupação de efectuar este processo no mínimo numa 
base anual. Contudo, o processo de recolha de informação circunscrito a algumas fases específicas, deverá ser 
uma preocupação permanente desta equipa.  
 
Sistematização e avaliação de resultados 
Cada processo de monitorização deverá dar lugar a um processo de tratamento e sistematização da informação 
recolhida e à produção de um relatório síntese de diagnóstico do sistema educativo local, integrando os respectivos 
desvios relativamente ao planeado em sede de proposta de Carta Educativa.  
 
As alterações resultantes do processo de monitorização deverão ser submetidas ao parecer do Conselho Municipal 
de Educação.  
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Gestão do processo de recolha, sistematização e integração da informação 
A responsabilidade de monitorização da Carta Educativa, isto é, de gestão, recolha, sistematização e integração da 
informação e resultados deverá estar centralizada no município, particularmente no departamento/divisão ou pelouro 
que detém a área da Educação. Neste contexto, deverá ser afectado um técnico desse serviço para implementar 
este processo, o que não invalida a participação de outros técnicos de outros departamentos que directamente 
possam dar um contributo relevante para um processo mais eficaz e eficiente. O apoio do agrupamento deverá 
escolas deve ser encorajado.   
 
Por fim, o Conselho Municipal de Educação representará um papel estruturante no processo de acompanhamento e 
validação de resultados. Ou seja, este deverá ter como responsabilidade o acompanhamento do processo e 
avaliação periódica dos resultados, com o objectivo de garantir uma rede educativa adequada às necessidades 
locais. A partir da análise dos resultados do relatório síntese de diagnóstico da realidade educativa local e das 
propostas identificadas este deverá desenvolver uma reflexão avaliativa acerca do desenvolvimento da Carta 
Educativa, propondo em sede deste Conselho os ajustamentos estratégicos considerados pertinentes para o 
reordenamento da rede educativa.  

 
 
4.3. Apresentação da Base de Dados 
 
A Base dados que se apresenta em anexo tem como objectivo dotar a Câmara Municipal de Proença, 
particularmente a equipa que ficará afecta ao processo de monitorização, de uma ferramenta de suporte à recolha, 
armazenamento e análise de informação referente à rede educativa.  
 
Este instrumento está estruturada de forma a permitir a integração, caso seja decidido, em ambiente SIG – Sistema 
de Informação Geográfico. 
 
Esta base de dados foi construída em ambiente Microsoft Office Access 2003, software que fornece múltiplas 
ferramentas para a criação de tabelas, formulários, relatórios, além de permitir a realização de consultas em SQL 
(Structured Query Language) e programação (Visual Basic for Applications). 
 
É uma base dados muito simples, e aberta, tendo os utilizadores total liberdade ao nível da criação e/ou eliminação 
dos objectos criados (tabelas, consultas, formulários, relatórios, etc.). 
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Fonte: Carta Educativa de Proença a Nova – Base Dados de apoio à monitorização – Julho de 2006 

 
 

1. As tabelas 
 
A Base de Dados é composta por 17 tabelas de 3 tipos: Tabelas principais (1 tabela), tabelas de “crescimento” (8 
tabelas – todas as tabelas começadas por t_) e tabelas “domínio” (8 tabelas – todas as tabelas começadas por d_). 
 
Tabelas principais 
“01_Estabelecimentos_tp” – é a tabela principal da Base de Dados - todas as outras tabelas estão construídas em 
função da tabela principal 
 
Tabelas de crescimento 
 
São as tabelas onde é guardada a informação. A designação das tabelas de crescimento começa por t_. 
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Nome da tabela Descrição sumária 

t_Caracterizacao_Oferta Caracterização genérica dos equipamentos educativos - Oferta 

t_Caracterizacao_Oferta_Intervencoes Registo das principais intervenções nos estabelecimentos de ensino 

t_procura_recorrente Evolução da procura. Ensino Recorrente 

t_Procura_regular Evolução da procura. Ensino Regular 

t_proposta Registo das propostas de reordenamento 

t_RecursosHumanos Caracterização dos recursos humanos 

t_ServicoApoioFamilia Serviço de apoio à família - PréEscolar e 1º ciclo 

t_Transportes Registo dos Transportes 

 
 
Tabelas Domínio. 
 
As tabelas domínio, são tabelas que auxiliam o preenchimento das tabelas de crescimento. Permitem evitar a 
redundância da informação, bem como aumentar a celeridade no processo de preenchimento. 
 
Nome da tabela Descrição sumária 

d_Agrupamento Tabela domínio - Agrupamento 

d_Conservacão Tabela domínio - Estado de conservação 

d_Estado Tabela domínio - Estado (em actividade/sem actividade) 

d_Freguesia Tabela domínio - Freguesias 

d_NaturezaEstabelecimento Tabela domínio - Natureza de estabelecimento 

d_TipoEdificio Tabela domínio - Tipo de edifício 

d_Tipologia Tabela domínio - Tipologia de estabelecimento 

d_Tutela Tabela domínio - Tutela de estabelecimento 

Campos das tabelas. 
 
Cada tabela é composta por um conjunto de campos. Os campos estão organizados em função da tabela onde 
estão inseridos. 
 
Na tabela “t_Caracterizacao_Oferta”, estão os campos referentes à caracterização da oferta da rede educativa do 
concelho de Proença a Nova. Na tabela “t_Caracterizacão_Oferta_Intervencões”, estão os campos relacionados 
com as intervenções efectuadas na rede educativa, e assim sucessivamente. 
 
Apresenta-se na tabela seguinte uma síntese dos campos das várias tabelas. 
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Nome da Tabela: 01_Estabelecimentos_tp 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo registar/ identificar os estabelecimentos de Educação/ensino, num determinado ano lectivo. 
 

 
 
Nome da Tabela: t_Caracterizacão_Oferta 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo caracterizar os estabelecimentos de Ensino e Educação num determinado ano lectivo. 
 

 
Nome da Tabela: t_Caracterizacão_Oferta_Intervenções 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo registar as intervenções que foram efectuadas na rede educativa, num determinado ano lectivo. 
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Nome da Tabela: t_procura_recorrente 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo registar o nº de alunos que frequentam o ensino recorrente num determinado ano lectivo 

 
 
Nome da Tabela: t_Procura_regular 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo registar o nº de alunos que frequentam o ensino regular num determinado ano lectivo 
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Nome da Tabela: t_proposta 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo registar as propostas existentes para os estabelecimentos de educação/ensino 

 
 
Nome da Tabela: t_RecursosHumanos 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo registar os recursos humanos afectos à rede educativa. 

 
 
Nome da Tabela: t_ServiçoApoioFamilia 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo caracterizar os serviços de apoio à família afectos à rede educativa, num determinado ano lectivo. 
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Nome da Tabela: t_Transportes 

 
Os campos desta tabela tem como objectivo caracterizar o sistema de transportes utilizados nas deslocações utilizadas pelos alunos no percurso 
casa/escola. 

 
 
 

2. Relações entre tabelas 
 
Todas as tabelas estão relacionadas, permitindo a integridade dos dados. 
 
Todas as relações são do tipo “um para muitos”, tendo na maioria das vezes como campo comum “Escola ID”, isto 
é, o código da escola. 
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3. Consultas 
 
Neste momento estão criadas 8 consultas à base de dados. No entanto podem ser criadas todas as consultas 
necessárias, tendo em conta as necessidades dos utilizadores.  
 
As consultas criadas são as seguintes 
 
Nome da consulta Descrição 

Q_RedeEscolarAnoLectivo Apresenta a rede escolar por ano lectivo 

Q_RedeEscolar_CaracterizacaoOferta Caracterização da oferta da rede educativa 

Q_RedeEscolar_CaracterizacaoOferta_Intervencoes_AnoLectivo Registo das principais intervenções realizadas na rede educativa. 

Q_RedeEscolar_ProcuraRegular_AnoLectivo Procura regular de um determinado ano escolar 

Q_RedeEscolar_ProcuraRecorrente_AnoLectivo Procura recorrente de um determinado ano escolar 

Q_RedeEscolar_ServicoApoioFamilia_Pre-Escolar1ºciclo Serviços de apoio à Família da Educação Pré-escolar e do 1º ciclo EB 

Q_RedeEscolar_RecursosHumanos Recurso humanos  

Q_RedeEscolar_Transportes Transportes 

 
 

 
 
 

4. Formulários 
Para facilitar a utilização da base de dados foi criado um menu principal que é carregado assim que é executada a 
aplicação. 
 
Este formulário serve de navegação entre os formulários de preenchimento das tabelas, bem como de acesso às 
consultas (separador consultas) e aos relatórios (separador relatórios). 
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Existe também o formulário “Formulário – ficha de estabelecimento”. O formulário é composto por um corpo principal 
(onde é introduzida a informação referente ao equipamento), e um conjunto de subformulários para introdução da 
informação das restantes tabelas. 
 
Tem como objectivo ajudar a preencher as tabelas relacionadas com os estabelecimentos. 
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5. Relatórios 

 
A Base dados permite fazer vários tipos de relatórios. Relatório simples, com base na informação directa das 
tabelas. Relatórios mais complexos, com base no cruzamento de várias tabelas, bem como relatórios de consultas. 
 
Estão feitos os seguintes relatórios 
 
Nome do relatório Descrição do relatório 

Q_RedeEscolarAnoLectivo Relatório referente a rede escolar por ano lectivo 

t_Caracterizacao_Oferta Relatório referente à caracterização da oferta 

t_Caracterizacao_Oferta_Intervencoes Relatório do registo das principais intervenções realizadas na rede 
educativa. 

t_Procura_regular Relatório da procura regular de um determinado ano escolar 

Q_RedeEscolar_ProcuraRecorrente_AnoLectivo Relatório da procura recorrente de um determinado ano escolar 

t_ServicoApoioFamilia Relatório dos serviços de apoio à Família da Educação Pré-escolar e 
do 1º ciclo EB 

t_RecursosHumanos Relatório dos recursos humanos 

Q_RedeEscolar_Transportes Relatório referente aos transportes 
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ANEXOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS - Parte I – DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA REALIDADE SÓCIO-EDUCATIVA  
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A. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

1.1. Nome da Escola: ____________________________________________________________________  

1.2. Agrupamento e Escola Sede: ___________________________________________________________ 

1.3. Morada: ____________________________________________________________________________  

Código Postal: ________ - _____  Telefone: ____________________ Fax: ______________________ 

1.4. E-mail: ______________________________ Website: __________________________________ 

1.5. Concelho: ___________________________  Freguesia _________________________________ 

Lugar __________________________ 

 

2. NATUREZA DA ESCOLA:  

 Pública  Particular e Cooperativo  Rede Solidária (IPSS, …)  

 

3. EDUCAÇÃO/ENSINO/FORMAÇÃO MINISTRADOS 

 Educação Pré-Escolar  1º Ciclo     2º Ciclo 

 3º Ciclo    CEPFI     Secundário (geral e tecnológico) 

 Escola Profissional   Outro: _______________________ 

 

B. ACESSIBILIDADES E INSERÇÃO URBANA 

 

1. INSERÇÃO URBANA DA ESCOLA (ver planta de enquadramento)   

Dentro do Aglomerado Urbano   

No Limite do Aglomerado Urbano  

Fora do Aglomerado Urbano   Distância ao aglomerado  ______ Km 

Obs. __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Escola fisicamente mais próxima ____________________________________ Distância ___________ Km 

 

2. TRANSPORTES COLECTIVOS 

Transporte escolar da CM ou JF  

Transporte público    Obs. ____________________________________________ 

3. CARACTERÍSTICAS DO TERRENO E DA ENVOLVENTE DA ESCOLA  

Declives............................................................................................................... Suaves   Acentuados   

Possibilidade de Fundação Directa.................................................................... Sim   Não  

Exposição Frequente a fumos/poeiras/maus cheiros......................................... Sim   Não  

Humidade Frequente.......................................................................................... Sim   Não  

Exposição Frequente a Ventos........................................................................... Sim   Não  
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Exposição Frequente a Ruído........................................................................... Sim   Não  

Exposição Solar Predominante do edifício........................................................ N   S   E   O  

 

4. SEGURANÇA DO MEIO ENVOLVENTE PRÓXIMO (+/- 200M)  

4.1. Características do Espaço Público Envolvente 

Passeios nas ruas    Sim   (Adequado   Desadequado )  Não  

Iluminação     Sim   (Adequado   Desadequado )  Não  

Passadeiras     Sim   (Adequado   Desadequado )  Não  

Passadeiras com semáforos       Sim   Não  

Lombas de redução de velocidade  Sim   (Adequado   Desadequado )  Não  

Saída de escola com resguardo/grade de protecção    Sim    Não  

Sinal de indicação de Escola Próxima      Sim    Não  

Obs.__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Situações de conflito / perigo 

Linhas-férreas         Sim    Não  

Vias de grande circulação (Circulares urbanas, IC´s, EN’s)   Sim    Não  

Cruzamentos perigosos não protegidos      Sim    Não  

Linhas de alta tensão sobre o recinto escolar     Sim    Não  

Outras situações perigosas/locais não protegidos    Sim    Não  

Obs.__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

C. CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES ESCOLARES 

 

1. HISTÓRICO DOS EDIFÍCIOS (ver projectos original e de alterações dos edifícios) 

1.1. Ano de construção ___________ 

1.2. As actuais instalações foram construídas de raiz para a Escola?  Sim    Não   

 Se Não, que partes da escola não são de raiz e qual o tipo de adaptação verificada (instalação 

adaptada em edifício não escolar, pré fabricado,…) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.3. Principais alterações detectáveis nas instalações 

Aumento de área:       Sim   ____%  Não   

Reforços estruturais:       Sim     Não   

Alteração de fachada principal:       Sim     Não   

Arranjos e apetrechamento dos Espaços Exteriores e de Recreio  Sim     Não   

Obs.__________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

1.4. Intervenções nos últimos 5 anos realizadas na Escola (no edifício ou terreno) 

Data Tipos de Intervenção  Locais da Intervenção 

2004 
  

 

 

2003 
 

  

 

2002 
 

 

 

2001 
  

 

 

2000 
 

  

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS  

2.1. Área de terreno _____________________ m2 6.2. Área bruta de construção _____________ m2 

2.3. Nº de Pisos ____________        6.4. Tipologia da Escola _____________________________________ 

2.2. Corresponde a Projecto Tipo?      Sim   Não  

2.3. Estado geral de conservação dos edifícios:  Bom    Razoável    Mau    Muito mau  

Obs.1__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.4. Avaliação das condições de ampliação dos edifícios escolares 

Aumento da área de implantação     Sim   ______% Não   

Aumento do nº de pisos       Sim  nº ______ Não  

Obs.__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Referir em que partes da construção (cobertura, paredes, janelas, portas) se verificam os problemas. 
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3. CARACTERIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS INSTALAÇÕES ESCOLARES - edifícios 

 

3.1. Quadro de caracterização dos espaços construídos que constituem a escola 

  
Nº 

Adequada/ 

Desadequada2 

Observações (referir os casos em que o estado de 

conservação ou de higiene não é satisfatório) 

Salas de aula regulares / actividades    

Salas e espaços dedicados a actividades específicas 

Sala de Ciências naturais/ da Natureza ou 

equivalente 

   

Laboratório de Ciências Naturais/ da Natureza 

ou equivalente 

   

Arrumos de ciências Naturais/ da Natureza ou 

equivalente 

   

Preparação de Ciências Naturais    

Sala de Físico-Química    

Laboratório de Físico Química    

Arrumos de Físico Química    

Sala de informática    

Arrumos de informática    

Sala de Educação Visual e Tecnológica (EVT)    

Arrumos de EVT    

Laboratório de Biologia    

Preparação de Biologia    

Sala para Educação Musical    

Arrumos de Educação Musical    

Sala de Desenho    

Arrumos de material didáctico    

Anfiteatro/ auditório/projecção de áudio visuais    

Arrumos de material Audiovisual    

Câmara Escura    

Sala para a Educação Especial    

Sala de apoio sócio-educativo    

Laboratório/ Sala de matemática    

Sala de geografia    

Sala de história    

Outras salas para actividades específicas 

 -     

 -     
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 -     

 -     

 -     

 -     

Espaços destinados à confecção, à tomada de refeições e de apoio à cozinha/refeitório 

Cozinha    

Despensa    

Refeitório    

Bufete/ Bar (alunos e professores)    

Espaços de convívio 

Convívio do pessoal da cozinha    

Convívio de professores/ Sala de Professores    

Convívio de Alunos    

Sala de Pessoal discente    

Instalações Sanitárias e afins 

Instalações sanitárias para deficientes    

Instalações sanitárias femininas (alunos)    

Instalações sanitárias masculinas (alunos)    

Instalações sanitárias (crianças do Pré-

Escolar) 

   

Duches com água quente (Pré-escolar)    

Balneários (básico e secundário ou 

equivalente) 

   

Duches com água quente (básico e secundário 

ou equivalente) 

   

Vestiários (Pré-escolar)    

Instalações sanitárias para professores (sexo 

masculino) 

   

Instalações sanitárias para professores (sexo 

feminino) 

   

Instalações sanitárias para o pessoal discente    

Outros espaços 

Espaço para a prestação de Primeiros 

Socorros 

   

Sala para Atendimento de Encarregados de 

Educação 

   

Gabinete de Trabalho    
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3.2. Salas de Aula/Actividades (apenas no caso do Pré-escolar) 

Sala (1,2,3…) Área da Sala Nº de alunos por sala (actual) Capacidade da sala (nº de alunos) 

    

    

    

    

 

3.3. Refeitório 

Capacidade ________(nº de lugares) 

Nº Médio de refeições dia/servidas no refeitório _______ 

Obs. sobre as condições higiénicas _________________________________________________________ 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DO RECINTO ESCOLAR 

4.1. Área de recreio coberta _________m2 

4.2. Área de recreio descoberta _________m2 

4.3. Existência de PASSAGENS COBERTAS entre os pavilhões  Sim              Não   

Obs.__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.4. Existência de área de recreio       Sim              Não  

4.5. Tipo de pavimentação da área de recreio  Terra  Cimento  Calçada  

 Saibro/areia  Outros. ____________________      

4.6. Equipamento existente   Bancos    Mesas   Outros _________________________ 

  Parque infantil (baloiços, escorregas, jogos,...) ___________________ 

Obs.__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.7. Estado de conservação do mobiliário urbano    Bom   Razoável  Mau 

4.8. Iluminação do espaço Sim              Não   Adequada              Desadequada   

4.9. Espaços Verdes   Sim              Não   Adequados              Desadequados   

Sala de Espera    

Biblioteca/ sala para biblioteca    

Anfiteatro/ Espaço de arte dramática    

Arrumos do Anfiteatro    

Gabinete para a Associação de pais    

Gabinete para associação de Estudantes    

Espaços polivalentes 

 -     

 -     
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4.10. Estado de conservação geral do espaço de recreio  Bom   Razoável  Mau 

4.11. Adequação global do recinto escolar/recreio às necessidades  Adequado  Desadequado  

4. 12. Vedação   Sim              Não  

 Tipologia:  Rede  Muro  Vedações metálicas   Sebes     .  

OBS__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

5. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

5.1. Instalações cobertas 

  

 

Área do 

Equipamento 

(m2) 

Área dos 

Espaços de apoio e 

circulação (m2) 

Estado de 

conservação 

(Bom, Razoável ou 

Mau) 

Grau de 

adequação 

(adequado ou 

desadequado) 

Problemas Específicos 

Ginásio   
   

  

  

 

  

Tanque de 

Aprendizagem 
  

  

  

     

Piscina   
   

  

     

       

  

    

 

  

                   

  

    

 

  

 

5.2 Instalações descobertas 

  

 

Área do 

Equipamento 

(m2) 

Área dos 

Espaços de apoio e 

circulação (m2) 

Estado de 

conservação 

(Bom, Razoável ou 

Mau) 

Grau de 

adequação 

(adequado ou 

desadequado) 

Problemas Específicos 

Campo de 

jogos 
  

   

  

  

 

  

Piscina   
  

  

     

Pistas de 

corrida 
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5.3. Balneários 

 

 
Estado de conservação 

(Bom, Razoável ou Mau) 

Grau de adequação 

(adequado ou 

desadequado) 

Problemas Específicos 

Balneários/Vestiários 

Associados às instalações 

desportivas 

    

  

 

  

 

 

6. CARACTERÍSTICAS DO MOBILIÁRIO ESCOLAR 

  

Estado de conservação 

(B / R / M) 
Problemas específicos/situações em falta ou necessidades de reparação 

Mobiliário das salas 
 

  

Mobiliário da biblioteca 
  

     

Mobiliário do refeitório 
  

     

Equipamento do refeitório 
  

     

Mobiliário dos balneários 
  

     

Equipamento de laboratório 
  

    

Mobiliário de sala de 

professores 

  

   

Mobiliário da sala de 

convívio 

  

     

 

7. PARTILHA DAS INSTALAÇÕES 

7.1. A Escola utiliza equipamentos complementares fora das Instalações Escolares? Sim  Não  

Tipo de 

Equipamento 
Instituição 

Frequência de 

Utilização 
Concelho e Freguesia 

Distância da Escola ao 

Equipamento em causa (m) 

Polidesportivo        

Piscina        

Biblioteca        
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7.2. Utilização do Espaço Escolar por outras instituições   Sim   Não  

Espaço / Instalações 

Escolares 
Instituição Finalidade da Utilização 

Frequência de Utilização 

(semanal, diária,...) 

       

       

       

       

       

 

8. CARACTERIZAÇÃO DA SEGURANÇA DO EDIFÍCIO  

 
grau de adequação face às 

necessidades da Escola 

  Sim Não Bom Razoável Mau 

Observações/problemas específicos 

Segurança passiva 

Sistema de Alarme             

Extintores       

Iluminação Exterior/Recreio              

Iluminação Interior             

Saídas de Emergência             

Plano de Emergência             

Segurança activa 

Alarme ligado à vigilância 

activa (PSP, GNR, Empr. 

Seg.)       

Guarda Nocturno       

Vigilância por empresa de 

Segurança        

  

9. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

9.1. Infraestruturas  

 
 Observações/ Problemas Verificados 

Rede de Electricidade   
  

  

Abastecimento de água 

(rede pública) 
  

  

  

Drenagem de Esgotos (rede 

pública) 
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9.2. Recolha de lixos·  Sim   Não   Periodicidade _____________________________ 

Recolha Selectiva Sim   Não  

9.3. Aquecimento   Sim   Não  

 Aquecimento central     Radiadores (a óleo, ...).    Lareira             Salamandra 

Aquecedor a gás      Acumuladores     Outro ____________________ 

Combustível/energia 

 Eléctrico  Gás de Rede  Gasóleo Carvão/Lenha Gás de Botija 

  Outro _________________________________ 

Adequação do sistema de aquecimento às necessidades  Adequado  Desadequado 

Obs.__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. CARACTERIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

10.1. Nº Total de computadores___________ 

10.2. Quadro de afectação dos recursos informáticos 

  

Nº. 

computadores 

Grau de adequação às 

necessidades 

(A / D) 

Problemas específicos 

Alunos     

Conselho Executivo/ Serviços 

Administrativos 

         

Actividades pedagógicas/alunos 

 

         

Actividades extra-escolares 

 

         

Docentes/ directores de turma 

         

Salas específicas de informática 

     

     

 

10.3. Software 

  
 Grau de adequação (adequado ou desadequado) 

software de gestão   

software educativo   
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10.4. Ligação em rede 

  Banda Larga 

Ligação à Internet   

Ligação em Intranet    

Website    

 

 

D. PERSPECTIVA E CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO / REAJUSTAMENTO  

 

1. Existem perspectivas de reajustamento/recuperação das Instalações Escolares?  

Sim        Não  

1.1. Objectivo do reajustamento/recuperação (escolha múltipla) 

 Requalificação das instalações existentes (obras,...). Especifique. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Completar com novos equipamentos e valências (sala de audiovisuais, equipamentos laboratoriais,...). 

Especifique. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Ampliação (salas, refeitório,...) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Outro. Qual?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Projectos aprovados/em fase de apreciação com vista ao reajustamento das instalações  

Sim  Não  

Caracterização dos projectos 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Carta Educativa de Proença-a-Nova 

Estabelecimentos da Rede Educativa 

Inquérito por Questionário 

 

1. ESCOLA E LOCALIZAÇÃO  

Nome da Escola ________________________________________________________________________ 

Nome e Telefone da Pessoa que responde ao Questionário ___________________Tel._____________ 

 

2. NATUREZA DA ESCOLA:  

 Pública   Particular e Cooperativo   Rede Solidária  

 

3. PROCURA E OFERTA DE EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

3.1. Educação/ensino/formação ministrados 

 Educação Pré-Escolar  

                                                                                  Actividades de Ocupação de Tempos Livres 

                                                                                   SIM                       NÃO             

 1º CICLO    Regular             Recorrente                                              Se SIM, Nº.Crianças abrangidas_________ 

                            

 

 2º CICLO     Regular             Recorrente                         3º CICLO   Regular             Recorrente                  

                                                                                                                           

                                                                                                                         

 3º CICLO   Regular             Recorrente                                                               Regular             Recorrente 
(Recorrente)                   

                                                                                              Secundário (Geral)                                

                                                                                              Secundário (Tecnol.)                                          

                                                                                              Profissional (equivalente ao secundário)  

                                                                                              10º Ano Profissionalizante                                                 

 CEPFI 

  Cursos de Educação Formação. Especifique_____________________________________________ 

 Outro(s) : _______________________ 

 
3.3. Nº de Alunos e de turmas (Ano lectivo de 2004/5) 
 
3.3.1. JARDINS DE INFÂNCIA    

                                                                            Prolongamento de horário  Sim  Não 

                                                                                                        Se SIM,  Crianças em situação de prolongamento 
Nº  de crianças com 3 anos________Nº salas________ Nº  de crianças com 3 anos ________ 

Nº  de crianças com 4 anos________ Nº salas________ Nº  de crianças com 4 anos________ 

Nº  de crianças com 5 anos________ Nº salas________ Nº  de crianças com 5 anos________ 

Nº Total de Crianças_________________ Nº Total de Crianças em situação de prolongamento_____ 

Nº total de salas em funcionamento______________ 

Nª Total de Salas vazias________________ 
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3.3.2. ENSINO BÁSICO 
 
[ENSINO REGULAR] 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2º CICLO DO EB 3º CICLO DO EB 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

T A T A T A T A T A T A T A T A T A 
                  

T= Nº de Turmas                         A= Nº de Alunos 
 
 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 
Nº Total de Turmas     
Nº Total de Alunos     

 
 
[ENSINO RECORRENTE] 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2º CICLO DO EB 3º CICLO DO EB 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

T A T A T A T A T A T A T A T A T A 
                  

T= Nº de Turmas                         A= Nº de Alunos 
 
 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 
Nº Total de Turmas     
Nº Total de Alunos     

 
 
No caso do 1º Ciclo EB: 

Nº de alunos em Regime Normal ____________Nº de turmas em Regime Normal__________ 

Nº de alunos em Regime Duplo (desdobramento) ____________Nº de Turmas em Regime Duplo________ 

 
 
 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 
Nº total de salas em funcionamento     
Nª Total de Salas vazias     

 
 
3.4. Cursos ministrados e nº de alunos e de turmas no ENSINO SECUNDÁRIO no ano lectivo de 2004/05 
 
[ENSINO REGULAR] 
 10.º ano 

 
11.º ano 12.º ano 

Agrupamento 1 
 

Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas 

Cursos Gerais       
Cursos Tecnológicos       

1.       
2.       
3.       
4.       

Agrupamento 2       
Cursos Gerais       

Cursos Tecnológicos       
1.       
2.       
3.       
4.       

Agrupamento 3       
Cursos  Gerais       

Cursos Tecnológicos       
1.       
2.       
3.       
4.       

Agrupamento 4       
Cursos Gerais       

Cursos Tecnológicos       
1.       
2.       
3.       
4.       
 

10.º ano Profissionalizante Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas 
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[NOCTURNO – RECORRENTE] 
 10.º ano 

 
11.º ano 12.º ano 

Agrupamento 1 
 

Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas 

Cursos Gerais       
Cursos Tecnológicos       

1.       
2.       
3.       
4.       

       
Agrupamento 2       
Cursos Gerais       

Cursos Tecnológicos       
1.        
2.        
3.        
4.       

       
Agrupamento 3       
Cursos  Gerais       

Cursos Tecnológicos       
1.        
2.        
3.        
4.        

       
Agrupamento 4       
Cursos Gerais       

Cursos Tecnológicos       
1.       
2.       
3.       
4.       
       
 

10.º ano Profissionalizante Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas 
       

 
[ENSINO PROFISSIONAL] 
 10.º ano 

 
11.º ano 12.º ano 

Agrupamento 1 
 

Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas 

Designação dos Cursos       
       

       
       
       
       
 
 
3.5. Número de alunos matriculados e o número de turmas, segundo a LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
3.5.1. Ensino Básico 
 
[BÁSICO REGULAR] 

2.º ciclo 3.º ciclo 

 Língua estrangeira 1 Língua estrangeira 2 

5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 

Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas 

Alemão                 

Espanhol                 

Francês                 

Inglês                 

 
 
[BÁSICO RECORRENTE] 

2.º ciclo 3.º ciclo 

 Língua estrangeira 1 Língua estrangeira 2 

5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 

Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas 
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Alemão                 

Espanhol                 

Francês                 

Inglês                 

 
3.5.2. Ensino Secundário 
 
[SECUNDÁRIO REGULAR] 

Ensino Secundário 

Língua estrangeira 1 Língua estrangeira 2 

 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

 Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas 

Alemão             

Espanhol             

Francês             

Inglês             

 
10º Ano Profissionalizante 
 10º Ano profissionalizante 

 Língua estrangeira 1 Língua estrangeira 2 

 10.º ano 10.º ano 

 Alunos  Turmas Alunos  Turmas 

Alemão     

Espanhol     

Francês     

Inglês     

 
[SECUNDÁRIO- RECORRENTE] 

Ensino Secundário 

Língua estrangeira 1 Língua estrangeira 2 

 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

 Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas 

Alemão             

Espanhol             

Francês             

Inglês             

 
[SECUNDÁRIO PROFISSIONAL – ESCOLAS PROFISSIONAIS] 

Ensino Secundário 

Língua estrangeira 1 Língua estrangeira 2 

 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

 Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas Alunos  Turmas 

Alemão             

Espanhol             

Francês             

Inglês             

 
 
3.6. CAPACIDADE DA ESCOLA (no Ano lectivo 2004/05) 
 
3.6.1. Nº alunos/crianças por sala (previsto)/ Capacidade Prevista (nº de crianças por sala turma 

JI____1ºEB_____2ºEB_____3ºEB_____ Secundário  _____Secundário Professional_______ 

OBS_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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4. RECURSOS HUMANOS 

 
4.1. Pessoal Docente em exercício de funções no estabelecimento      

4.1.1. Nº de docentes em exercícios de funções no estabelecimento 

 Nº de Docentes 

 Com funções lectivas Sem funções lectivas 

Educador de infância   

Professor do 1.º ciclo do Ens. Básico       

Professor do 2.º ciclo do Ens. Básico   

Professor do 3.º ciclo do Ens. Básico   

Professor do Ens. Secundário   

 

4.1.2. Outro pessoal docente a leccionar (no caso do 1º Ciclo] 

 Nº de Docentes 

 Língua Estrangeira Expressões 

Artísticas 

Expressões Físico-

motoras 

1.º Ciclo do EB    

 
 
 

5. ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS  
 

5.1. Existe na Escola algum Contrato de Associação (no caso de particular e cooperativo e rede solidária)?  

 Sim    Não 

5.1.1. Se SIM,  

Desde que ano lectivo?_____ Houve alguma interrupção?  Sim  Não  Em que anos lectivos?__________ 

5.1.2. Número de turmas financiadas e não financiadas 

Nº de turmas Ano Escolar 

financiadas não financiadas 

Observações 

 2004/05       

 2003/04       

 2003/03       

 
 

6. SEGURANÇA NA ESCOLA 

 

6.1. A escola é abrangida pelo Programa “Escola Segura” (iniciativa conjunta do Ministério da Administração 

Interna e do Ministério da Educação)................................................Sim      Não  

6.2. Se Sim, que tipo de acções têm sido desenvolvidas no âmbito deste Programa? 

 Vigilância das escolas e das áreas envolventes  

 Policiamento dos percursos habituais de acesso às escolas  

 Acções de sensibilização junto dos alunos para as questões da segurança  
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7. ACESSIBILIDADES E INSERÇÃO URBANA 

 

7.1. Quais os locais de origem / residência dos alunos, docentes e pessoal auxiliar de acção educativa? 

Origem / Local de Residência  

Alunos Docentes Aux. Ac. Educ. 
Concelho Freguesia e lugar 

Número 

          

          

     

     

     

     

          

          

          

          

  Número Total       

 
 

8. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR/ Medidas de Compensação Sócio-Educativa (Ano Lectivo de 2004/05) 
 

8.1. Os alunos beneficiam de Medidas de Compensação Sócio-Educativa?………Sim       Não  

8.1.1.Se Sim, em que vertentes? 

  Existe? 

  Sim Não 

Se sim, tipologia do 
subsídio (géneros, 

monetário,...)  

Nº de 
candidaturas 

realizadas 

Nº de 
alunos 

subsidiad
os 

Entidade Financiadora 

Livros Escolares             

Material Escolar de Uso Corrente             

Apoio Alimentar             

Transporte Escolar             

Bolsas de Estudo             

Outros_____________________             

Outros_____________________             

8.2. As REFEIÇÕES são fornecidas/confeccionadas pelo refeitório da escola?………Sim       Não  

8.2.1. Se NÃO, que entidade fornece/confecciona as refeições para os alunos e restante pessoal  

 a associação de pais    uma IPSS   uma empresa/restaurante/cathering   um refeitório/cantina de outra 

instituição. Especifique________________________ 

 Outro. Qual____________________________ 

8.3. No caso de as refeições não serem servidas/consumidas no refeitório/cantina especifique o local? 

 Sala de aulas  Espaço adaptado para esse fim. Qual?_______________ 

 Cantina/refeitório de outra instituição. Qual?_______________  Outro. Qual?__________________________ 

 
9. ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

 

9.1. A Escola proporciona actividades pedagógicas e complementares?................Sim       Não  

 

 

9.1.1. Se SIM,  
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Actividade 

(música, línguas, passeios,...) 
 

Periodicidade 
(diária, semanal,...) 

Local onde se desenrola a 
actividade 

 (dentro ou fora da escola) 

Quem suporta os custos  
(os encarregados de educação, a 

própria escola, a autarquia, ...) 

     
 

     
 

     
 

     
 

9.1.2.  Se SIM, que recursos são afectos para a promoção dessas actividades? 

 professores que ministram as matérias curriculares. Em que actividades? 
________________________________________________________________________________ 
  

 professores/monitores especializados contratados para esse fim. Em que actividades? 
_________________________________________________________________________________ 
 

 Outro(s). Qual(ais)?________________________Em que actividades?___________________ 

 
9.2. A escola proporciona aos alunos a participação em projectos e/ou actividades promovidas por outra 

instituições? 

Actividade 
 

Periodicidade 
 (ocasionalmente, 

frequentemente/regularmente,...) 

Instituição promotora das 
actividades 

Quem suporta os custos de 
deslocação das crianças/jovens 
(os encarregados de educação, a 

própria escola, a autarquia, ...) 

       

       

    

       

 
 

 
10. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
 
10.1. A escola beneficia de serviço de psicologia e orientação?.............................Sim         Não  

10.1.1. Se SIM, qual a entidade que disponibiliza os serviços de psicologia e orientação? 

DRE (SPO’s)       Autarquia         Associação de pais e encarregados de educação         Outra 

Qual?_______________________________________________ 

10.1.2. Se SIM, qual o grau de cobertura destes serviços face às necessidades existentes? 

Muito boa         Boa         Aceitável         deficiente          

10.1.3.  Se SIM, onde é disponibilizado este serviço? 

 na própria escola  na sede do agrupamento  em instalações da autarquia  

 Outra localização? Qual______________________ 

 

10.2. A escola beneficia dos serviços de assistência social? 

Sim     Não   Em que situações____________________________________________________ 
10.2.1. Se SIM, qual o grau de cobertura destes serviços face às necessidades existentes? 

Muito boa         Boa         Aceitável         deficiente       
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11. PROJECTO EDUCATIVO 

[No Caso da Escola pertencer ao Agrupamento, deverá ser apenas a Sede de Agrupamento a responder a esta 
questão] 

 
11.1 Existência de projecto educativo? Qual o grau de consecução dos seus objectivos? 
                                                                                                                                                                                                                                                 

  Existe Formalizado? Grau de alcance de objectivos 

  
Sim Não Elevada Média Baixa Não está 

implementado 

 Projecto Educativo              

 
 
11.1.1 Se SIM, o projecto tem sofrido alterações de conteúdo? ..................................Sim        Não  
 
11.1.1.1 Se SIM, Em que domínios se têm verificado? 
_________________________________________________________________________________ 
 
11.2 Existe alguma equipa de avaliação do Projecto Educativo.................................. Sim         Não  
 

 

12. PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
 
12.1. Que tipo de participação de pais e encarregados de educação existe na escola? 
 
Associação de pais e encarregados de educação...................................................... Sim        Não  

Comissão de pais e encarregados de educação......................................................... Sim        Não  

Participação na Ass. de Pais e Encarregados de educação no agrupamento............Sim         Não  

 
12.2.. Existe no concelho uma  Federação Concelhia de Associação de Pais?  
 
Sim     Não   Em fase de preparação   
 

 

13. AUTO – AVALIAÇÃO  

[No Caso da Escola pertencer ao Agrupamento, deverá ser apenas a Sede de Agrupamento a responder a esta 
questão] 

 

12.1. A escola submete-se a um processo de Auto-Avaliação?.................................Sim         Não  
 

1.2.1.1. Se SIM, com que periodicidade? 

 Anual       Semestral        bianual          Outro. Qual?___________________________________ 

 
12.1.2. Se SIM, quais os principais resultados obtidos por via da auto-avaliação nas seguintes dimensões? 
 
a) Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de gerarem as 

condições afectivas e emocionais de vivência escolar 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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b) Sucesso Escolar 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

c) Abandono Escolar 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

d) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

12.1.4. Se NÃO, como avalia as seguintes dimensões? 

 

e) Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de gerarem as 

condições afectivas e emocionais de vivência escolar 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Sucesso Escolar 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

c) Abandono Escolar 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

d) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 

 

 

 

Contacto em caso de dúvida no processo de preenchimento 

Filomena Faustino 

Marta Catana 

T. 21 351 32 00 



Carta Educativa de Proença-a-Nova  
Anexo E 
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ANEXOS - Parte II - PROPOSTAS PARA O REORDENAMENTO DA REDE EDUCATIVA DO 

CONCELHO DE PROENÇA-A-NOVA 
1. Base de dados para monitorização da Carta Educativa de PR OENÇA-A-NOVA (CD em anexo)  
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