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INTRODUÇÃO 

A Educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos indivíduos e consequentemente 

das comunidades, motivo pelo qual tem vindo a ser continuamente mobilizadora das políticas educativas 

locais. 

De forma a sistematizar num único documento a realidade concelhia, no que à educação diz respeito, foi 

elaborado em 2010 o Projeto Educativo do concelho de Sesimbra. Este documento, baseado num 

diagnóstico efetuado junto dos agentes educativos, tem servido de base a muito do trabalho que é 

realizado na área da Educação, trabalho este que nunca está acabado e que permanentemente se vai 

adaptando às conjunturas, necessidades e realidades. 

O aprofundar do conhecimento sobre a realidade da nossa comunidade educativa não cessa, sendo 

continuamente realizado um trabalho de parceria com o objetivo de conhecer para intervir. 

Assim, o presente documento apresenta o diagnóstico que tem vindo a ser desenvolvido pela Divisão de 

Educação, em articulação com os elementos do Conselho Municipal de Educação, designados para este 

efeito. Este grupo tem vindo a trabalhar com o objetivo estratégico de ajudar a traçar linhas orientadoras e 

prioritárias para a intervenção na área da Educação.  

Espera-se que o presente documento, construído de forma participada, através do envolvimento das 

instituições, dos agentes educativos e das famílias, sirva os propósitos de um município Educador, para o 

qual o contributo de cada um faz toda a diferença no resultado de um todo e por isso há que fazer o 

trabalho permanente de - Educar em Rede e de Conhecer para Intervir! 
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ENQUADRAMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO SER 

O Projeto Educativo do concelho de Sesimbra constituiu, desde o primeiro momento, um instrumento de 

planeamento estratégico ao nível da educação, que visa dar resposta aos desafios decorrentes das 

transformações demográficas e socioeconómicas ocorridas ao longo do tempo, procurando escutar a 

comunidade educativa local para conhecer as suas necessidades e, consequentemente definir prioridades de 

atuação.  

Como ponto de partida para a elaboração deste trabalho, vale a pena referir que não havia na altura uma 

grande abundância de documentos técnicos de apoio, moveu-nos o interesse e a utilidade pública, partindo-

se então, com uma atitude muito positiva, para o desenvolvimento do primeiro documento relativo ao Projeto 

Educativo Concelhio, que constituiu para a equipa um desafio e uma forma diferente de intervenção. 

Este projeto tem sido construído a partir das condições e necessidades locais em que as diferentes instituições 

e a comunidade articulam, para dar respostas às situações que se encontram por colmatar. Tem-se procurado 

rentabilizar e potenciar os recursos existentes, seja na área da educação, saúde, ação social, cultura, 

juventude, desporto, entre outros, adaptando-os aos novos desafios; tem-se ainda promovido boas práticas 

dentro do concelho e fora deste, agora com um alcance muito maior, através do Portal da Educação “Sesimbra 

Educar em Rede”, lançado em outubro de 2020. Trata-se de um meio privilegiado de comunicação, ao dispor 

das famílias, professores, alunos e da comunidade em geral, com informação sobre os serviços disponíveis 

e o trabalho desenvolvido no setor da educação/formação e que permite às instituições de educação e ensino, 

às autarquias e a todos os parceiros locais, desenvolver uma intervenção informada, sustentada e concertada. 

Simultaneamente, o Portal contribui para uma melhor apropriação do Projeto SER, pelas várias entidades 

locais e para a mobilização destas na sua concretização. 

Importa ainda referir que, desde a elaboração do primeiro documento do Projeto Educativo Concelhio, que 

correspondeu ao período letivo 2009/2013, foram já constituídas três equipas de trabalho, com caráter 

multidisciplinar e intersectorial, sendo que a equipa atual continua a ser composta por membros do Conselho 

Municipal de Educação, integrando dois representantes de Associações de Pais e Encarregados de 

Educação; um representante das IPSS; um representante dos Agrupamentos de Escolas localizado na 

freguesia de Santiago e Castelo; um representante dos Agrupamentos de Escolas localizados na freguesia 

de Quinta do Conde; um representante das Juntas de Freguesia e da Assembleia Municipal e um 

representante dos Serviços Públicos de Saúde. Integram também este grupo de trabalho, cinco técnicas de 

Divisão de Educação da Câmara Municipal de Sesimbra, que assumem aqui um papel de 

facilitação/articulação de todo o processo. 
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A incorporação do conceito SER - "Sesimbra-Educar em Rede" - Conhecer para Intervir! aconteceu em  

2013/2017, correspondendo ao segundo momento deste Projeto, com a gestão da 2ª equipa, que procurou 

dar continuidade ao objetivo de responder às carências diagnosticadas e de construir um projeto que refletisse 

o trabalho que a escola desenvolve, em conjunto com todas as entidades que direta ou indiretamente intervêm 

no processo educativo.  

De referir que, ao longo destes anos e no âmbito do diagnóstico, tem sido realizada a atualização periódica 

de vários indicadores, entre os quais, a evolução da população escolar, ofertas de educação e formação, 

dinâmicas sociodemográficas, situação dos edifícios e equipamentos educativos, entre outros. Esta 

informação tem sido útil também para fundamentar algumas candidaturas apresentadas pelo município ao 

Programa Comunitário Portugal 2020 e, simultaneamente tem servido, em alguns momentos, para que as 

juntas de freguesia e a própria Assembleia Municipal pudessem aprofundar o conhecimento sobre a realidade 

educativa do concelho. Trata-se no fundo do trabalho subjacente ao que designamos por “Observatório da 

Educação”, que consiste na observação sistemática da realidade que se vive no concelho de Sesimbra e que 

reúne uma multiplicidade de fatores que intervêm no processo de Ensino e Aprendizagem, esperando-se que 

este decorra num contexto cada vez mais amplo e diversificado e com maior ligação à realidade social. 
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ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E REDEFINIÇÃO DOS EIXOS DE 

INTERVENÇÃO 

O processo de auscultação faz parte integrante do desenvolvimento do Projeto Educativo do concelho de 

Sesimbra, que considerou da maior importância, desde o primeiro momento, o envolvimento e a 

participação da comunidade educativa na gestão do sistema educativo. 

Neste contexto, para além do trabalho de “Atualização de Indicadores”, que é realizado anualmente e que 

consiste na sistematização de informação com os principais indicadores e tendências evolutivas na área 

da educação/formação, para a atualização do diagnóstico realizado em 2010, foi aplicado um inquérito por 

questionário (online), no período entre 20 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017, com o objetivo de se 

auscultar a comunidade educativa com o intuito de conhecer a sua opinião sobre as áreas de intervenção 

prioritárias. 

Inquiriram-se estudantes, encarregados de educação, docentes e não docentes, associações de pais, 

técnicos, elementos do poder local, entre outros, obtendo-se um total de 947 inquéritos válidos, sendo que 

o conjunto mais expressivo de respondentes foram os encarregados de educação (55.4%), seguindo-se 

os docentes (12.7%) e os estudantes (11.8%). 
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Dos seis eixos de intervenção considerados prioritários em 2010, após sete anos, destacaram-se três 

grandes áreas de intervenção: 

 

I. Adequar o Parque Escolar às necessidades da população, “garantindo as instalações e 

equipamentos escolares de qualidade em todos os níveis de ensino”; 

II. Educar para a Saúde e Segurança Escolar, “garantindo as condições de segurança na escola 

e na zona envolvente”; 

III. Promover o Sucesso Educativo, “promovendo a qualidade dos sistemas de Educação e 

Formação”.  

 

Face a estes resultados, foram criados dois grupos de trabalho, um direcionado para questões 

relacionadas com as condições do Parque Escolar e com o Sistema de Educação e Formação (eixo I e III) 

e o segundo mais focado nas questões associadas à Saúde e Segurança Escolar (eixo II), Estes grupos 

de trabalho promoveram dois encontros1 com a participação ativa de quem trabalha e conhece a realidade 

escolar. 

 

Com a constituição destes grupos de trabalho, em função dos eixos de intervenção, procurou-se 

proporcionar:   

 

 Espaços de encontro entre as instituições locais para reflexão e debate; 

 Partilha de informação sobre os constrangimentos e necessidades diagnosticados e divulgação 

dos serviços e estruturas existentes; 

 Conhecimento sobre as políticas educativas e a decisão coletiva sobre os objetivos a atingir e as 

atividades a desenvolver, no âmbito dos princípios da “cidade educadora”; 

 Levantamento e registo de propostas de superação das necessidades sinalizadas e de outras 

necessidades sentidas pelos participantes nas sessões; 

 Conhecer e apoiar o desenvolvimento de novos projetos a incluir no Projeto Educativo Concelhio 

tendo em consideração as prioridades identificadas no terreno; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a realidade escolar do concelho; 

 Reforçar a estratégia de divulgação e dar visibilidade às ações realizadas.   

 

 

                                                   
1 “Educar para a Saúde e Segurança Escolar” – 23 de junho-14h – Sala Polivalente da Biblioteca Municipal (2017); “Parque Escolar/Equipamentos-
Sistemas de Educação e Formação” – 28 de junho-9.30h – Sala Polivalente da Biblioteca Municipal (2017). 
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Esta etapa foi muitíssimo importante, permitindo enriquecer o diagnóstico que se pretende estratégico e 

prospetivo, com os contributos recolhidos e a construção de um trabalho conjunto, que permita dar 

resposta às necessidades atuais e futuras da comunidade, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida 

e bem-estar. 
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CONVERGÊNCIA DOS EIXOS DE INTERVENÇÃO E APURAMENTO 

DAS NECESSIDADES A COLMATAR 
 

No decurso do levantamento efetuado, foram redefinidos três grandes áreas ou eixos que carecem da 

intervenção dos agentes envolvidos na Educação, em prol da melhoria do seu funcionamento e 

desempenho, designadamente: 

 

 PARQUE ESCOLAR - na medida da sua adequação às necessidades apresentadas pela 

população escolar, através da garantia de instalações e equipamentos escolares de qualidade em 

todos os níveis de ensino; 

 SAÚDE E SEGURANÇA ESCOLAR – educando e promovendo o reforço de fatores de proteção 

na área da saúde e garantindo as condições de segurança nas escolas e zonas envolventes; 

 SUCESSO EDUCATIVO – através da promoção da qualidade dos sistemas de educação e 

formação. 

 

Neste âmbito e enquanto forma de associar as necessidades de intervenção aos respetivos Eixos, foram 

criados um conjunto de Indicadores que permitem estruturar o trabalho de forma mais imediata e eficaz, 

nomeadamente: 

 

 EIXO I - ADEQUAR O PARQUE ESCOLAR ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO  

 Acessos Envolventes 

 Construção/Remodelação 

 Equipamentos Escolares 

 Espaços Escolares 

 Recursos Humanos 

 

 EIXO II - EDUCAR PARA A SAÚDE E SEGURANÇA ESCOLAR  

 Ações de Sensibilização e Capacitação 

 Saúde Escolar 

 Segurança Escolar 

 

 EIXO III - PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO  

 Apoios Escolares 

 Articulação entre Entidades 

 Famílias e Alunos 

 Oferta Formativa 

 Projetos Educativos 
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Da redefinição dos Eixos e respetivas necessidades identificadas, registam-se as seguintes: 

 

EIXO I - ADEQUAR O PARQUE ESCOLAR ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO  

Garantir instalações e equipamentos escolares de qualidade em todos os níveis de ensino 

Melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade nos espaços interiores e exteriores de todos os estabelecimentos de educação 
e ensino, nomeadamente, através da criação de ciclovias e vias pedonais. 

Melhorar a rede de transportes públicos, considerada deficitária em relação às necessidades dos alunos e da comunidade educativa 
em geral. 

Encontrar uma solução para a questão da deslocação pedonal e sem supervisão, dos alunos da escola básica Navegador Rodrigues 
Soromenho até ao pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra, que dista cerca de 2 km da escola, para frequentar as aulas de 
Educação Física. 

Melhorar a circulação rodoviária nas zonas envolventes às escolas, tendo em conta a impossibilidade de circular nas horas de maior 
afluência de trânsito. 

Melhorar as infraestruturas educativas através de obras de ampliação e requalificação do parque escolar do 2.º e 3.º ciclo e 
secundário. 

Melhorar as infraestruturas educativas através de obras de ampliação e requalificação da Educação Pré-escolar e 1º ciclo. 

Garantir que todos os alunos do 1.º ciclo do concelho frequentem um horário em regime normal. 

Construir uma escola secundária na freguesia da Quinta do Conde enquanto resposta às mudanças demográficas e socioeconómicas 
e à sobrelotação da Escola Secundária de Sampaio e da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti e também na perspetiva 
intermunicipal de apoio a concelhos limítrofes. 

Substituição da vedação da Escola Secundária de Sampaio. 
 

Realizar projeções de desenvolvimento, face às mudanças demográficas e socioeconómicas ocorridas no concelho e para responder 
às necessidades da população a médio e longo prazo. 

Remoção de amianto na Escola Secundária de Sampaio, Escola Básica do Castelo, Escola Básica e Secundária Michel Giacometti 
e EBI da Quinta do Conde. 

Garantir que todas as instalações e equipamentos da educação pré-escolar e do 1º ciclo são de qualidade e adequados às 
necessidades dos alunos e professores. 

Adquirir equipamento informático para dotar as escolas com equipamentos adequados às necessidades. 

Apetrechar as salas de aula de disciplinas práticas com materiais adequados (como por exemplo, laboratórios). 

Adequar os equipamentos das cozinhas das escolas sede de agrupamento de forma a gerar uma melhor eficiência na produção de 
refeições. 

Transformar os refeitórios em espaços apelativos e atrativos onde se possa conviver e usufruir das refeições, através de um design 
moderno adequado ao espaço e mobiliário e de mesas com 8 lugares no máximo de forma a promover a interação entre o grupo. 

Adaptar os horários das bibliotecas escolares aos horários dos alunos (nomeadamente no período de almoço). 

Melhorar os espaços de recreio com a criação de coberturas para chuva e sol. 

Promover a vigilância e animação nos recreios. 

Criar espaços de convívio para o período de inverno. 

Melhorar o parque infantil e recreio da EB Nº3 Quinta do Conde. 

Aumentar o número de espaços destinados à realização de apoio técnico entre outras valências. 

Adequar o número de pessoal não docente a todos os níveis de educação e ensino. 
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EIXO II - EDUCAR PARA A SAÚDE E SEGURANÇA ESCOLAR  

Promover o reforço de fatores de proteção na área da saúde/Garantir as condições de segurança na escola 

e na zona envolvente 

 

Promover ações de formação no âmbito da prestação de primeiros socorros. 

Promover ações de sensibilização nas áreas da sexualidade e autoestima. 

Promover ações de sensibilização, para pais e alunos, sobre os efeitos nocivos da utilização excessiva das novas tecnologias e 

também sobre como navegar na internet em segurança. 

Promover ações de sensibilização no âmbito de exercícios para o autocontrolo da ansiedade por relaxamento. 

Promover ações de sensibilização para a proteção do meio ambiente. 

Promover ações de sensibilização na área do Bulliyng. 

Promover ações de sensibilização sobre violência no namoro. 

Dinamizar projetos orientados para a promoção de competências socio emocionais. 

Promover ações de capacitação parental. 

Dinamizar rastreios ao nível da visão, audição e saúde geral. 

Promover ações sobre cuidados básicos de saúde e higiene. 

Promover ações de saúde dentária em parceria com os centros de saúde. 

Melhorar a oferta dos bufetes e máquinas de vending, de forma equilibrada, fornecendo opções mais adequadas, mas que 

continuem a ser apelativas. 

Promover ações de prevenção ao nível de comportamentos de risco. 

Promover ações sobre hábitos alimentares saudáveis. 

Promover ações sobre hábitos de sono saudáveis (abusos tecnologias). 

Melhorar a resposta/qualidade do sistema nacional de intervenção precoce para a infância. 

Garantir a qualidade das refeições escolares. 

Aumentar a vigilância das autoridades competentes de segurança pública nos espaços circundantes às escolas (na Freguesia da 

Quinta do Conde), no sentido de reduzir a insegurança, o consumo de substâncias ilícitas e a degradação dos espaços públicos. 

Controlar a problemática da indisciplina em espaço escolar através da promoção de atividades recreativas, do apadrinhamento de 

alunos e da responsabilização do espaço de recreio por parte de aluno ou turma. 

Educar para a segurança em caso de catástrofe. 
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EIXO III - PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO  

Promover a qualidade dos sistemas de educação e formação 

Promover o desenvolvimento das competências pessoais associadas às matérias curriculares, nomeadamente, a comunicação, 

trabalho de equipa, planeamento, organização, gestão do tempo, falar em público, entre outros. 

Avaliar a existência de medidas adequadas ao combate ao absentismo escolar, através da inserção em contexto de trabalho e em 

estágios. 

Promover medidas que permitam combater o insucesso escolar de alunos de etnia cigana. 

Adequar o sistema de ensino ao perfil do aluno. 

Reforçar o número de técnicos para avaliação preventiva e acompanhamento das dificuldades dos alunos. 

Dotar os alunos de equipamentos tecnológicos adequados às necessidades.  

Desenvolver medidas de combate ao absentismo do pessoal docente. 

Promover a articulação periódica e formal entre as diversas entidades concelhias que prestam apoios ao nível económico e social 

às famílias de crianças e alunos, no sentido de todos os casos se encontrarem devidamente sinalizados junto de todos os serviços 

competentes. 

Promover encontros periódicos entre as várias associações de pais e também entre os estabelecimentos de educação e ensino da 

rede pública, privada e solidária para partilha de experiências e boas práticas. 

Divulgar junto dos encarregados de educação de crianças e alunos com necessidades de educação específicas, os serviços e apoios 

existentes no concelho. 

Aumentar o n.º de vagas nos Centros de Atividades de Tempos Livres (ATL) para crianças e jovens com necessidades de educação 

específicas, a funcionar em tempo letivo e nas interrupções escolares, permitindo às famílias a conciliação entre a vida familiar e 

profissional. 

Adequar o período e horário de funcionamento da AAAF às necessidades dos EE. 

Promover condições para que todos os alunos tenham acesso ao material escolar necessário aos seus estudos (livros, fichas, etc.). 

Potenciar a criação de um serviço/gabinete que ajude os jovens que concluíram o ensino obrigatório a ingressar no mercado de 

trabalho. 

Promover a orientação vocacional para o 3º ciclo e secundário. 

Promover atividades lúdico-pedagógicas para os encarregados de educação. 

Promover hábitos de leitura em família. 

Reforçar o apoio aos alunos/famílias em condições desfavorecidas (na freguesia da Quinta do Conde, observam-se muitas situações 

de vulnerabilidade económica e social).  

Analisar a necessidade de implementação de escolas profissionais ou polos escolares para cursos profissionais e polo universitário. 

Aumentar a oferta de cursos profissionais nas escolas básicas com certificação para o 9º ano e nas escolas secundárias com 

certificação para 12º ano. 
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EIXO III - PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO (continuação) 

Promover a qualidade dos sistemas de educação e formação 

Criar alternativas de ensino intermédias entre o ensino regular e os PIEF, nomeadamente, para alunos repetentes consecutivos de 

7º ano, através da criação de cursos de formação prática para conclusão do 9º ano. 

Concertar a oferta formativa existente no concelho com as necessidades empresariais, através de encontros entre escolas e outras 

entidades que atuam na área da formação profissional, visando o debate e reflexão sobre inovação, oportunidades, 

constrangimentos, projetos piloto, parcerias, etc. 

Criar cursos profissionais em função das opções dos alunos. 

Analisar a necessidade de criação de cursos artísticos especializados em regime de ensino articulado e integrado para o básico e 

secundário (dança, música e canto). 

Promover a oferta extracurricular junto das crianças a frequentar a educação pré-escolar. 

Divulgar e promover junto da comunidade educativa os serviços disponíveis no concelho no âmbito da educação formal e não formal, 

através também dos profissionais de orientação vocacional. 

Integrar nos planos curriculares, atividades de âmbito cultural, artístico e desportivo. 

Reforçar o planeamento e a concertação das Redes de Ofertas Profissionalizantes ao nível da AML. 

Garantir que todos os projetos com carácter pedagógico desenvolvidos no concelho, se alargam a todas as unidades escolares em 

termos de acessos e recursos. 

Promover uma maior adesão dos agrupamentos de escolas para a participação em todos os projetos com carácter pedagógico 

desenvolvidos no concelho (Carnaval, Mostra de Teatro, entre outros). 

Disponibilizar um espaço onde todas as instituições de Educação e Ensino possam mostrar os trabalhos desenvolvidos em qualquer 

altura e durante todo o ano letivo, bem como divulgar as suas iniciativas e projetos. 

Divulgar e promover as atividades e projetos desenvolvidos nas escolas pelos e para os próprios alunos, como por exemplo, o 

Desporto Escolar que deve ser divulgado como sendo acessível a todos os alunos que possuam ou não uma apetência especial para 

determinada modalidade. 

Criar projetos educativos que visem a promoção da autonomia e da consciência cívica dos alunos, que os desafie e incentive 

permanentemente a participar nas tarefas e que incuta responsabilidades de gestão na escola, a ser supervisionado 

permanentemente por um orientador educativo com a função de tutor neste âmbito. 

Potenciar a transversalidade dos projetos apoiados pelo município ao maior número possível de docentes e alunos, no sentido de se 

garantir a uniformidade de oportunidades de acesso (nº. visitas fora do concelho, adesão ao Serviços e Projetos Educativos- SPE's, 

etc.). 

Criação de projeto corresponsável com os alunos no âmbito da cidadania: semelhante ao portal da queixa onde pudessem ser feitas 

as denúncias, averiguar a sua veracidade e agir em conformidade. 

Aumentar a oferta de projetos de inclusão. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS OU EM CURSO EM 

RELAÇÃO COM OS EIXOS DE INTERVENÇÃO 
 

 
EIXO I - ADEQUAR O PARQUE ESCOLAR ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO  

(Garantir instalações e equipamentos escolares de qualidade em todos os níveis de ensino) 
 

  
Necessidades de Intervenção diagnosticadas Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Acessos envolventes 

Melhorar as condições de acessibilidade e 
mobilidade nos espaços interiores e exteriores de 
todos os estabelecimentos de educação e ensino, 
nomeadamente, através da criação de ciclovias e 
vias pedonais. 

A mobilidade nos espaços interiores foi amplamente 
melhorada no cumprimento dos Planos de 
Contingência dos AE´S; encontram-se em análise na 
Unidade Técnica de Trânsito e Rede Viária - várias 
solicitações para melhoria de acessos exteriores (por 
exemplo a colocação de barreiras protetoras e reforço 
de sinalização vertical e horizontal junto às escolas). 

Acessos envolventes 

Melhorar a rede de transportes públicos, 
considerada deficitária em relação às 
necessidades dos alunos e da comunidade 
educativa em geral. 

  

Acessos envolventes 

Encontrar uma solução para a questão da 
deslocação pedonal e sem supervisão, dos alunos 
da escola básica Navegador Rodrigues 
Soromenho até ao pavilhão do Grupo Desportivo 
de Sesimbra, que dista cerca de 2 km da escola, 
para frequentar as aulas de Educação Física. 

Em curso a ampliação e requalificação da escola 
básica Navegador Rodrigues Soromenho que irá incluir 
um ginásio para a prática desportiva. 

Acessos envolventes 

Melhorar a circulação rodoviária nas zonas 
envolventes às escolas, tendo em conta a 
impossibilidade de circular nas horas de maior 
afluência de trânsito. 

Assunto em análise na UTTRV (EB Castelo). 

No âmbito da ampliação da EB n.º 2 da Quinta do 
Conde (Polo 2 do Conde 2) procedeu-se à qualificação 
da zona envolvente; reordenação da circulação de 
trânsito; estacionamento e zona pedonal para tornar 
mais confortável e seguro o acesso ao estabelecimento 
de ensino. 

Construção / 
Requalificação 

Melhorar as infraestruturas educativas através de 
obras de ampliação e requalificação do parque 
escolar do 2.º e 3.º ciclo e secundário. 

Diagnóstico multidisciplinar a ser realizado no âmbito 
da Descentralização de Competências - Parque 
Escolar/Aprovação das verbas necessárias para 
aquisição, manutenção e testagem de equipamentos e 
espaços desportivos/Ampliação e requalificação da 
escola básica Navegador Rodrigues Soromenho. 
Substituição e reposição da areia das caixas de saltos 
nas escolas secundárias Michel Giacometti e Sampaio 
e na escola básica do Castelo. Beneficiação do campo 
de voleibol de praia da escola secundária de Sampaio.  

Construção / 
Requalificação 

Melhorar as infraestruturas educativas através de 
obras de ampliação e requalificação: Educação 
pré-escolar e 1.º ciclo. 

Requalificação da escola básica do Casal do Sapo – 
Fontainhas 
Conclusão da ampliação da EB n.º 2 da Quinta do 
Conde (Polo 2 do Conde 2). 

Construção / 
Requalificação 

Garantir que todos os alunos do 1.º ciclo do 
concelho frequentem um horário em regime 
normal. 

Requalificação da escola básica do Casal do Sapo – 
Fontainhas.  
Conclusão da ampliação da EB n.º 2 da Quinta do 
Conde (Polo 2 do Conde 2). 
A abertura de 6 salas/constituição de 6 turma de 1º 
ciclo no ano letivo de 2020/2021 no Pólo 2 do Conde 2 
foi um importante contributo para a diminuição dos 
regimes duplos no 1º ciclo do ensino básico e 
consequentemente para o processo de ensino. 
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EIXO I - ADEQUAR O PARQUE ESCOLAR ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO  

(Garantir instalações e equipamentos escolares de qualidade em todos os níveis de ensino) 
 

  
Necessidades de Intervenção diagnosticadas Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Construção / 
Requalificação 

Construir uma escola secundária na freguesia da 
Quinta do Conde enquanto resposta às mudanças 
demográficas e socioeconómicas e à sobrelotação 
das escolas Secundária de Sampaio e Escola 
Básica e Secundária Michel Giacometti e também 
na perspetiva intermunicipal de apoio a concelhos 
limítrofes. 

Diligências junto do Ministério da Educação por parte 
dos órgãos autárquicos locais e comunidade educativa. 

Construção / 
Requalificação 

Substituição da vedação da Escola Secundária de 
Sampaio. 

Intervenção concluída. 

Construção / 
Requalificação 

Realizar projeções de desenvolvimento, face às 
mudanças demográficas e socioeconómicas 
ocorridas no concelho e para responder às 
necessidades da população a médio e longo 
prazo. 

Revisão de Carta Educativa do concelho de Sesimbra. 

Construção / 
Requalificação 

 
Remoção de amianto na Escola Secundária de 
Sampaio, Escola Básica do Castelo, Escola 
Básica e Secundária Michel Giacometti e EBI da 
Quinta do Conde. 

 
Processos de empreitada para remoção de amianto 
nos edifícios escolares, ao abrigo de candidatura a 
fundos comunitários, dinamizadas pela Divisão de 
Obras Municipais e pela Unidade Técnica de Estudos 
e Candidaturas. 

Equipamentos 
escolares 

Garantir que todas as instalações e equipamentos 
da Educação pré-escolar e 1º ciclo são de 
qualidade e adequados às necessidades dos 
alunos e professores. 

Realização de visitas periódicas às escolas com a 
presença dos diversos intervenientes (técnicos CMS) 
nos processos de requalificação e melhoria. 

Equipamentos 
escolares 

Adquirir equipamento informático para dotar as 
escolas com equipamentos adequados às 
necessidades. 

No âmbito da operação Intervenção Jovem para o 
Sucesso Escolar, com comparticipação do Fundo 
Social Europeu e enquadrada na tipologia de  “Planos 
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar”, foram 
adquiridos pela autarquia um conjunto de 
equipamentos tecnológicos (computadores portáteis, 
projetores multimédia, tablet, quadros interativos, 
robot, TV led, etc.), destinados à concretização da 
atividade “Inovação pedagógica e tecnológica em 
contexto escolar”. O equipamento adquirido no âmbito 
desta operação foi depois entregue aos agrupamentos 
; Também no âmbito da ampliação das infraestruturas 
do Ensino Pré-Escolar e Básico na Quinta do Conde | 
EB 2 Quinta do Conde (com a comparticipação do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), foi 
adquirido um conjunto de equipamentos informáticos 
para o apetrechamento do Pólo do Conde 2. 

Equipamentos 
escolares 

Apetrechar as salas de aula de disciplinas práticas 
com materiais adequados (como por exemplo, 
laboratórios).  

   

Equipamentos 
escolares 

Adequar os equipamentos das cozinhas das 
escolas sede de agrupamento de forma a gerar 
uma melhor eficiência na produção de refeições. 

Prevista na remodelação da Escola Básica Navegador 
Rodrigues Soromenho / Embora não se tratem de 
escolas sede, encontram-se previstas intervenções de 
grande monta nas cozinhas da EB Cotovia e EB 
Sampaio. 

Equipamentos 
escolares 

Transformar os refeitórios em espaços apelativos 
e atrativos onde se possa conviver e usufruir das 
refeições, através de um design moderno 
adequado ao espaço e mobiliário e de mesas com 
8 lugares no máximo de forma a promover a 
interação entre o grupo. 
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EIXO I - ADEQUAR O PARQUE ESCOLAR ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO  

(Garantir instalações e equipamentos escolares de qualidade em todos os níveis de ensino) 
 

  
Necessidades de Intervenção diagnosticadas Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Equipamentos 
escolares 

Adaptar os horários das bibliotecas escolares aos 
horários dos alunos (nomeadamente no período 
de almoço). 

  

Espaços escolares 
Melhorar os espaços de recreio com a criação de 
coberturas para chuva e sol. 

Reforço das verificações de rotina (diárias) aos 
equipamentos de EJR (por pessoal dos EEE). 
Avaliação (caso a caso) da real necessidade de criação 
de coberturas (vantagens VS desvantagens) / Os 
pedidos de criação de coberturas aumentaram 
exponencialmente devido à pandemia por Covid-19. 
Os pedidos encontram-se registados e equacionadas 
intervenções, de caráter prioritário. 

Espaços escolares Promover a vigilância e animação nos recreios. 
Realização de ações de formação (formais e informais) 
e de sensibilização, envolvendo professores e alunos 
dos cursos profissionais de Desporto. 

Espaços escolares 
Criar espaços de convívio para o período de 
inverno. 

 

Espaços escolares 
Melhorar o parque infantil e recreio da EB Nº3 
Quinta do Conde. 

Reforço dos pedidos já realizados. Avançar com 
procedimento para aquisição de serviços de 
manutenção dos espaços de jogo e recreio, uma vez 
que os serviços internos não conseguem garantir as 
intervenções em tempo útil (assunto em análise 
partilhada com a Unidade Técnica de Desporto e 
Juventude - Intervenção perspetivada).  

Espaços escolares 
Aumentar o número de espaços destinados à 
realização de apoio técnico terapêutico, entre 
outras valências. 

  

Recursos humanos 
Adequar o número de pessoal não docente a 
todos os níveis de educação e ensino. 

Estão atualmente afetos à educação pré-escolar (JI) 78 
assistentes operacionais e 15 assistentes técnicos (no 
rácio de 1 assistente por sala) e, quando autorizado 
pelo ME, no apoio a crianças com NEE e à componente 
de apoio à família (AAAF). No ano letivo 
2020/2021,foram celebrados 10 contratos de trabalho 
(assistentes operacionais) por tempo indeterminado.   
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EIXO II - EDUCAR PARA A SAÚDE E SEGURANÇA ESCOLAR (Promover o reforço de fatores de proteção na área da 

saúde/Garantir as condições de segurança na escola e na zona envolvente) 
 

  
Necessidades de Intervenção 

diagnosticadas 
Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de formação no âmbito da 
prestação de primeiros socorros. 

Ações de suporte básico de vida promovidas na Escola 
Básica Integrada da Quinta do Conde. 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de sensibilização nas áreas 
da sexualidade e autoestima. 

Ações promovidas pelo Centro de Saúde, pelo Serviço 
de Orientação Vocacional da CMS, pela Rede de 
Mediadores para o Sucesso Escolar-EPIS (Formação 
para professores no âmbito da autoestima "DOVE-Eu 
confiante"), e no âmbito do Congresso GISC (Grupo de 
Intervenção para a Saúde Comunitária). 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de sensibilização, para pais 
e alunos, sobre os efeitos nocivos da 
utilização excessiva das novas tecnologias e 
também sobre como navegar na internet em 
segurança. 

Ações promovidas pela Rede de Mediadores para o 
Sucesso Escolar-EPIS e pelo Serviço de Orientação 
Vocacional da CMS. 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de sensibilização no âmbito 
de exercícios para o autocontrolo da 
ansiedade por relaxamento. 

Ações promovidas no âmbito do Programa Educar para 
o Bem-estar (promoção de competências sociais e 
emocionais associadas aos desafios da pandemia de 
COVID-19) dinamizado pela Rede de Mediadores para 
o Sucesso Escolar-EPIS. 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de sensibilização para a 
proteção do meio ambiente. 

Ações realizadas no âmbito do Programa Escola Azul, 
do Eco-Escolas, do CleanAtlantic e do “Programa 
Atlantis”. 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de sensibilização na área do 
Bulliyng. 

Ações dinamizados pela Rede de Mediadores para o 
Sucesso Escolar-EPIS para os 2º e 3º ciclos no âmbito 
de Seminários e ainda do Congresso GISC (Grupo de 
Intervenção para a Saúde Comunitária). 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de sensibilização sobre 
violência no namoro. 

Ações realizadas no âmbito do Congresso GISC 
(Grupo de Intervenção para a Saúde Comunitária). 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Dinamizar projetos orientados para a 
promoção de competências socio 
emocionais. 

Ações ocorridas no âmbito do Serviço de Orientação 
Vocacional da CMS, do Projeto de gestão de emoções 
“O Tesouro” e do Programa Educar para o Bem-estar 
dinamizados pela Rede de Mediadores para o Sucesso 
Escolar-EPIS e do Congresso GISC (Grupo de 
Intervenção para a Saúde Comunitária). 

Ações de Sensibilização e 
Capacitação 

Promover ações de capacitação parental. 
Ações promovidas pela Rede de Mediadores para o 
Sucesso Escolar-EPIS e Serviço de Orientação 
Vocacional da CMS. 

Saúde Escolar 
Dinamizar rastreios ao nível da visão, 
audição e saúde geral. 

  

Saúde Escolar 
Promover ações sobre cuidados básicos de 
saúde e higiene. 

  

Saúde Escolar 
Promover ações de saúde dentária em 
parceria com os centros de saúde. 

  

Saúde Escolar 

Melhorar a oferta dos bufetes e máquinas de 
vending, de forma equilibrada, fornecendo 
opções mais adequadas, mas que continuem 
a ser apelativas. 

  

Saúde Escolar 
Promover ações de prevenção ao nível de 
comportamentos de risco. 

Ações realizadas pela GNR Escola Segura, pela Rede 
de Mediadores para o Sucesso Escolar-EPIS, pelo 
Serviço de Orientação Vocacional da CMS e no âmbito 
do Congresso GISC (Grupo de Intervenção para a 
Saúde Comunitária). 
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EIXO II - EDUCAR PARA A SAÚDE E SEGURANÇA ESCOLAR (Promover o reforço de fatores de proteção na área da 
saúde/Garantir as condições de segurança na escola e na zona envolvente) 

 
Necessidades de Intervenção 

diagnosticadas 
Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Saúde Escolar 
Promover ações sobre hábitos alimentares 
saudáveis. 

Ações no âmbito do Seminários online EPIS - lanches 
saudáveis e do Congresso GISC (Grupo de 
Intervenção para a Saúde Comunitária). 

Saúde Escolar 
Promover ações sobre hábitos de sono 
saudáveis (abusos tecnologias). 

Ações dinamizadas pela Rede de Mediadores para o 
Sucesso Escolar-EPIS e Serviço de Orientação 
Vocacional da CMS. 

Saúde Escolar 
Melhorar a resposta/qualidade do sistema 
nacional de intervenção precoce para a 
infância. 

  

Saúde Escolar Garantir a qualidade das refeições escolares.   

Segurança Escolar 

Aumentar a vigilância das autoridades 
competentes de segurança pública nos 
espaços circundantes às escolas (na 
Freguesia da Quinta do Conde), no sentido 
de reduzir a insegurança, o consumo de 
substâncias ilícitas e a degradação dos 
espaços públicos. 

Ações da GNR Escola Segura. 

Segurança Escolar 

Controlar a problemática da indisciplina em 
espaço escolar através da promoção de 
atividades recreativas, do apadrinhamento 
de alunos e da responsabilização do espaço 
de recreio por parte de aluno ou turma. 

  

Segurança Escolar 
Educar para a segurança em caso de 
catástrofe. 

 
Ações promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção 
Civil. 
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EIXO III - PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO (Promover a qualidade dos sistemas de educação e formação) 

 

  

Necessidades de Intervenção 
diagnosticadas 

Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Apoios Escolares 

Promover o desenvolvimento das 
competências pessoais associadas às 
matérias curriculares, nomeadamente, a 
comunicação, trabalho de equipa, 
planeamento, organização, gestão do tempo, 
falar em público, entre outros. 

Ações promovidas pela Rede de Mediadores para o 
Sucesso Escolar-EPIS e pelo Serviço de Orientação 
Vocacional da CMS. 

Apoios Escolares 

Avaliar a existência de medidas adequadas 
ao combate ao absentismo escolar, através 
da inserção em contexto de trabalho e em 
estágios. 

  

Apoios Escolares 
Promover medidas que permitam combater o 
insucesso escolar de alunos de etnia cigana. 

  

Apoios Escolares 

Promover medidas preventivas na 
aprendizagem da leitura e da escrita, para a 
promoção do sucesso escolar na área da 
Língua Portuguesa. 

Projeto PIPALE - Direcionado aos alunos do pré-
escolar e 1.º ciclo. Enquanto projeto piloto decorreu nas 
unidades escolares dos agrupamentos de escolas 
Navegador Rodrigues Soromenho e Quinta do Conde. 
Em 2020/2021 manteve-se no agrupamento de escolas 
da Quinta do Conde. 

Apoios Escolares 
Adequar o sistema de ensino ao perfil do 
aluno. 

  

Apoios Escolares 
Reforçar o número de técnicos para 
avaliação preventiva e acompanhamento das 
dificuldades dos alunos. 

  

Apoios Escolares 

Promover a qualidade e inovação no 
processo de aprendizagem, combater o 
absentismo e o insucesso escolar através da 
utilização de metodologias com recurso às 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC). 

No âmbito da operação Intervenção Jovem para o 
Sucesso Escolar, com a comparticipação do Fundo 
Social Europeu e enquadrada na tipologia “Planos 
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar”, foram 
adquiridos pela autarquia um conjunto de 
equipamentos tecnológicos (computadores portáteis, 
projetores multimédia, tablet, quadros interativos, 
robot, TV led, etc.,), destinados à concretização da 
atividade “Inovação pedagógica e tecnológica em 
contexto escolar”. O equipamento adquirido no âmbito 
desta operação foi entregue aos agrupamentos de 
escolas que desenvolveu diferentes projetos e 
dinâmicas em função das necessidades específicas da 
sua população escolar. 
Também no âmbito da ampliação das infraestruturas 
do Ensino Pré-Escolar e Básico na Quinta do Conde | 
EB 2 Quinta do Conde (com a comparticipação do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), foi 
adquirido um conjunto de equipamentos informáticos 
para o apetrechamento do Pólo do Conde 2. 

Apoios Escolares 

Melhorar o desempenho dos alunos nos 
diferentes ciclos do ensino básico, através de 
uma intervenção de proximidade, baseada 
na metodologia EPIS. 
 

 No âmbito da operação Intervenção Jovem para o 
Sucesso Escolar, referida anteriormente, 
desenvolveram-se atividades de Potenciação para o 
Sucesso Escolar, dirigida a alunos do 1.º ciclo e de 
Capacitação para alunos do 2.º e 3.º ciclo.  

Apoios Escolares 
Desenvolver medidas de combate ao 
absentismo do pessoal docente. 

Ação de capacitação para professores "Academia de 
gestão comportamental em sala de aula” dinamizadas 
no âmbito da pela Rede de Mediadores para o Sucesso 
Escolar-EPIS. 
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EIXO III - PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO (Promover a qualidade dos sistemas de educação e formação) 

 

 
Necessidades de Intervenção 

diagnosticadas 
Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Articulação entre Entidades 

Promover a articulação periódica e formal 
entre as diversas entidades concelhias que 
prestam apoios ao nível económico e social 
às famílias de crianças e alunos, no sentido 
de todos os casos se encontrarem 
devidamente sinalizados junto de todos os 
serviços competentes. 

Apoios sociais dirigidos a alunos e famílias, em 
consequência da situação de pandemia (Covid19), em 
articulação com os agrupamentos de escolas do 
concelho e com a Divisão de Habitação, Ação Social e 
Saúde (DHASS) da CMS; Avaliação de casos sociais 
existentes no concelho, por parte de grupo informal, 
que reúne os técnicos das IPSS's, da Segurança Social 
e da DHASS. 

Articulação entre Entidades 

Promover encontros periódicos entre as 
várias associações de pais e também entre 
os estabelecimentos de educação e ensino 
da rede pública, privada e solidária para 
partilha de experiências e boas práticas. 

  

Famílias e Alunos 

Divulgar junto dos encarregados de 
educação de crianças e alunos com 
necessidades de educação específicas, os 
serviços e apoios existentes no concelho. 

Ações desenvolvidas pelo Serviço de Orientação 
Vocacional da CMS / Promover reuniões com as 
diversas entidades que representam esta população e 
divulgação das diversas respostas e parceiros sociais / 
Divulgação no Portal SER 
(https://www.sesimbra.pt/ser). 

Famílias e Alunos 

Aumentar o n.º de vagas nos Centros de 
Atividades de Tempos Livres (ATL) para 
crianças e jovens com necessidades de 
educação específicas (NEE), a funcionar em 
tempo letivo e nas interrupções escolares, 
permitindo às famílias a conciliação entre a 
vida familiar e profissional. 

Reformulação de Protocolo (tripartido) existente a 
celebrar com associações de pais e encarregados de 
educação, câmara municipal de Sesimbra e os 
agrupamentos de escolas   
 
 
 

Famílias e Alunos 

Criar condições para melhor adequar o 
sistema escolar às crianças e jovens com 
NEE, o que passa pela existência de apoios 
especializados, de forma a garantir uma 
efetiva inclusão educativa e social. 

Apoio à prática de atividades educacionais e 
terapêuticas, como a hipoterapia e a adaptação ao 
meio aquático por alunos com NEE que frequentam os 
Centros de Apoio à Aprendizagem nos vários 
Estabelecimentos de Ensino. 

Famílias e Alunos 
Adequar o período e horário de 
funcionamento da AAAF às necessidades 
dos EE. 

Procurando adequar as respostas às necessidades 
das famílias, a componente de apoio à família/AAAF 
(Atividades de Animação e Apoio à Família) é 
desenvolvida no horário compreendido entre as 8h00 e 
as 18h30 (incluindo pausas letivas). A CAF/AAAF é 
dinamizada em 13 unidades escolares e dirigida a um 
universo de 365 crianças.  

Famílias e Alunos 

Promover condições para que todos os 
alunos tenham acesso ao material escolar 
necessário aos seus estudos (livros, fichas, 
etc.). 

Presentemente a autarquia atribui subsídio para 
aquisição de material na papelaria das escolas, 
pretende-se avaliar com os pais/encarregados de 
educação o funcionamento deste apoio. 

Famílias e Alunos 

Potenciar a criação de um serviço/gabinete 
que ajude os jovens que concluíram o ensino 
obrigatório a ingressar no mercado de 
trabalho. 

  



 
 
 

SESIMBRA EDUCAR EM REDE (SER) – Conhecer para Intervir! 

 25 

 
EIXO III - PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO (Promover a qualidade dos sistemas de educação e formação) 

 

 
Necessidades de Intervenção 

diagnosticadas 
Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Famílias e Alunos 
Promover atividades lúdico-pedagógicas 
para os encarregados de educação. 

  

Famílias e Alunos Promover hábitos de leitura em família.  

Famílias e Alunos 

Reforçar o apoio aos alunos/famílias em 
condições desfavorecidas (na freguesia da 
Quinta do Conde, observam-se 
muitas situações de vulnerabilidade 
económica e social).  

  

Oferta Formativa 
Analisar a necessidade de implementação de 
escolas profissionais ou polos escolares para 
cursos profissionais e polo universitário. 

Algo que tem vindo a ser trabalhado com as escolas, 
Ministério da Educação/ANQ e DE. 

Oferta Formativa 

Aumentar a oferta de cursos profissionais 
nas escolas básicas com certificação para o 
9º ano e nas escolas secundárias com 
certificação para 12º ano. 

Algo que tem vindo a ser trabalhado com as escolas, 
Ministério da Educação/ANQ e DE. 

Oferta Formativa 

Criar alternativas de ensino intermédias entre 
o ensino regular e os PIEF, nomeadamente 
para alunos repetentes consecutivos de 7º 
ano, através da criação de cursos de 
formação prática para conclusão do 9º ano. 

O projeto "Leva a Escola na Sacola" é dinamizado pela 
Psicóloga e pela Mediadora EPIS na EBMG, e foi 
criado para dar resposta a alunos com antecedentes de 
abandono escolar que apresentam várias situações de 
retenções no seu percurso escolar.  Abrange 8 alunos 
de 2º./3º. Ciclos. 

Oferta Formativa 

Concertar a oferta formativa existente no 
concelho com as necessidades 
empresariais, através de encontros entre 
escolas e outras entidades que atuam na 
área da formação profissional, visando o 
debate e reflexão sobre inovação, 
oportunidades, constrangimentos, projetos 
piloto, parcerias, etc. 

  

Oferta Formativa 
Criar cursos profissionais em função das 
opções dos alunos. 

O Serviço de Orientação Vocacional da CMS tem 
disponibilizado anualmente todos os dados neste 
sentido, nomeadamente aos agrupamentos em que 
está afeto.  

Oferta Formativa 

Analisar a necessidade de criação de cursos 
artísticos especializados em regime de 
ensino articulado e integrado para o básico e 
secundário (dança, música e canto). 

  

Oferta Formativa 
Promover a oferta extra curricular junto das 
crianças a frequentar a educação pré-
escolar. 

Dinamização semanal de três atividades de 
expressões (dramática, musical e físico-motora 
(capoeira) designadas AAAF nas CAF - suspensas 
desde março 2020 devido à situação de pandemia. 

Oferta Formativa 

Divulgar e promover junto da comunidade 
educativa os serviços disponíveis no 
concelho no âmbito da educação formal e 
não formal, através também dos profissionais 
de orientação vocacional. 

Divulgação no Portal SER 
(https://www.sesimbra.pt/ser). 
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EIXO III - PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO (Promover a qualidade dos sistemas de educação e formação) 

 

 
Necessidades de Intervenção 

diagnosticadas 
Ações concretizadas, a decorrer ou previstas 

Oferta Formativa 
Reforçar o planeamento e a concertação das 
Redes de Ofertas Profissionalizantes ao 
nível da AML. 

  

Projetos Educativos 

Garantir que todos os projetos com carácter 
pedagógico desenvolvidos no concelho se 
alargam a todas as unidades escolares em 
termos de acessos e recursos. 

  

Projetos Educativos 

Promover uma maior adesão dos 
agrupamentos de escolas para a 
participação em todos os projetos com 
carácter pedagógico desenvolvidos no 
concelho (Carnaval, Mostra de Teatro, entre 
outros). 

  

Projetos Educativos 

Disponibilizar um espaço onde todas as 
instituições de Educação e Ensino possam 
mostrar os trabalhos desenvolvidos em 
qualquer altura e durante todo o ano letivo, 
bem como divulgar as suas iniciativas e 
projetos. 

Divulgação no Portal SER 
(https://www.sesimbra.pt/ser). 

Projetos Educativos 

Divulgar e promover as atividades e projetos 
desenvolvidas nas escolas pelos e para os 
próprios alunos, como por exemplo, o 
Desporto Escolar que deve ser divulgado 
como sendo acessível a todos os alunos que 
possuam ou não uma apetência especial 
para determinada modalidade.  

Divulgação no Portal SER 
(https://www.sesimbra.pt/ser). 

Projetos Educativos 

Criar projetos educativos que visem a 
promoção da autonomia e da consciência 
cívica dos alunos, que os desafie e incentive 
permanentemente a participar nas tarefas e 
que incuta responsabilidades de gestão na 
escola, a ser supervisionado 
permanentemente por um orientador 
educativo com a função de tutor neste 
âmbito. 

Clube Ubuntu - iniciado na AENRS. 

Projetos Educativos 

Potenciar a transversalidade dos projetos 
apoiados pelo município ao maior número 
possível de docentes e alunos, no sentido de 
se garantir a uniformidade de oportunidades 
de acesso (nº. visitas fora do concelho, 
adesão aos SPE's, etc.). 

  

Projetos Educativos 

Criação de projeto corresponsável com os 
alunos no âmbito da cidadania: semelhante 
ao portal da queixa onde pudessem ser feitas 
as denúncias, averiguar a sua veracidade e 
agir em conformidade. 

  

Projetos Educativos Aumentar a oferta de projetos de inclusão.   
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AÇÕES E APOIOS DECORRENTES DOS PERÍODOS DE 

CONFINAMENTO 2020 E 2021 

A pandemia trouxe-nos enormes desafios, novas necessidades, e foi o mote para uma reorganização do 

funcionamento dos serviços por forma a dar resposta a uma nova realidade. 

Houve uma grande mobilização para um serviço público em segurança, tendo por base uma rede de 

solidariedade e prestação de atividades de grande importância para todos.  

Importa assim enaltecer um conjunto de ações dinamizadas, no decurso dos confinamentos ocorridos nos 

anos 2020 e 2021 e que se coadunam com os propósitos deste Projeto Educativo. Estas medidas, 

promovidas com o intuito de garantir os devidos apoios às famílias (a vários níveis, mas com particular 

destaque, para a saúde, mobilidade e situação económica), geraram uma adaptação quase automática 

dos serviços, no sentido de cumprirem os seus objetivos, apesar do contexto vivido, tendo por base uma 

rede de solidariedade e prestação de atividades de grande importância para todos.  

 

 

Ações e apoios decorrentes do confinamento geral de 2020 

SERVIÇOS DE CARÁCTER SOCIAL 

Serviço de 
Refeições 
Escolares 

 Confeção de refeições nos refeitórios escolares para os alunos que frequentavam o pré-escolar e 
o 1ºciclo nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, beneficiários de escalão A; 

 Alargamento do fornecimento de refeições aos alunos sinalizados pela DHASS como casos de 
carência económica, independentemente do escalão atribuído anteriormente; 

 Entrega de refeições ao domicílio, no dia 23 de março de 2020 (decretado o estado de emergência), 
com o objetivo de evitar a deslocação destas famílias aos estabelecimentos escolares, alocando 
viaturas e técnicos da autarquia para este efeito; 

 Reforço do número de refeições fornecidas tendo-se observado que nestas famílias o fornecimento 
de uma refeição diária por alunos era manifestamente insuficiente, a partir de 20 de abril, este 
serviço passou a abranger todo o agregado familiar, tendo sido fornecidas em média 324 refeições 
diárias; 

 Distribuição de fruta e produtos hortícolas no âmbito da parceria do regime escolar. Foram 
fornecidos 150 cabazes semanais compostos por 30 peças de fruta; 

 Interrupção da entrega de refeições ao domicílio, com a reabertura dos jardins-de-infância a 1 
de junho, passando o fornecimento a ser realizado na escola mais próxima da área de residência 
da família; 

  A distribuição do leite escolar, em colaboração com os agrupamentos de escolas, foi mais uma 
medida implementada no âmbito do apoio prestado ao nível alimentar, aos agregados familiares 
com carências económicas, perfazendo um total de 41.254 pacotes de leite entregues. 

Atividades 
de Apoio e 
Animação à 

Família 

 Desinfeção geral das instalações de todos os jardins de infância e de todas as escolas básicas 
com jardim-de-infância;

 Distribuição a todos os agrupamentos de escolas, para informação e sensibilização dos docentes 
e não docentes, de um vídeo informativo sobre higienização e desinfeção de espaços e materiais, 
elaborado pelas técnicas da saúde, higiene e segurança no trabalho desta autarquia;

 Fornecimento de material de desinfeção (álcool gel e desinfetante de superfícies) e equipamento 
de proteção individual (máscaras e luvas) a todas as unidades com jardim de infância.
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Apoio a 
Atividades 
de Tempos 

Livres 

 Reorganização do fornecimento de refeições escolares;
 Retoma do regime da fruta escolar, produtos hortícolas e bananas para todos os alunos que 

frequentam o ATL;
 Articulação com a Divisão de Recursos Humanos (técnicas de higiene e segurança) para 

dinamização de formação online sobre higienização dos espaços e limpeza das instalações, bem 
como esclarecimentos sobre a utilização de máscaras.

Serviço de 
Transportes 
Escolares 

 Implementação, com o apoio da Junta de Freguesia do Castelo, de um procedimento de recolha e 
entrega de passes, com uma escala para marcação de horário e data e com o pagamento prévio 
por homebanking ou multibanco, para o carregamento dos mesmos nos BUS (Balcões Únicos de 
Serviços); 

 Aquisição direta dos títulos na transportadora para os alunos matriculados em escolas profissionais 
e escolas fora do concelho. O valor da respetiva comparticipação foi pago mediante reembolso e 
por transferência bancária, após envio via endereço eletrónico do comprovativo de despesa. 

SERVIÇOS DE CARÁCTER SOCIO-EDUCATIVO 

Rede de 
Mediadores 

para o 
sucesso 
escolar - 

EPIS 

 Aquando do período de confinamento a equipa de mediadores apostou no 
acompanhamento/capacitação por via remota (telefone, whatsapp, zoom, etc.) dos alunos e suas 
famílias, em articulação com os diretores de turma/professores titulares, adaptando horários, 
materiais e estratégias a esta nova forma de apoio; 

 Foram ainda identificadas as novas problemáticas dos alunos decorrentes do confinamento e 
agilizados procedimentos, em articulação com os restantes serviços da autarquia, os agrupamentos 
e a Associação EPIS, por forma a colmatar as diversas carências ao nível de equipamento 
informático (para participação nas aulas e elaboração de trabalhos), de alimentação, de saúde, entre 
outros. 

Serviço de 
Orientação 
Vocacional 

 No momento do confinamento decorriam as entrevistas finais com os alunos, onde se procura 
esclarecer dúvidas e encaminhar para o melhor percurso de ensino secundário, com base no 
processo que foi feito em contexto de grupo, tendo o serviço mostrado a sua disponibilidade para 
manter à distância todo o apoio e esclarecimentos, o que foi aproveitado por muitos alunos e 
Encarregados de Educação; 

 Foram elaborados os Relatórios de Avaliação Psicológica - Orientação Vocacional, dos alunos que 
concluíram todo o processo, num total de 297, os quais foram enviados via email ou CTT, 
acompanhados de documentação pertinente para apoiar numa boa tomada de decisão quanto 
ao percurso escolar, nomeadamente oferta formativa nas escolas do concelho e das escolas 
profissionais dos distritos de Setúbal e Lisboa, lista de sites úteis assim como conteúdos sobre 
o “Ensino secundário” e “como descubro a minha vocação”; 

 Foi igualmente elaborado e entregue à Direção de Agrupamento, por cada escola afeta ao SOV, um 
relatório com dados qualitativos e quantitativos acerca do decorrer do Serviço no presente ano letivo. 

SERVIÇOS DE CARÁCTER DESPORTIVO E CULTURAL 

Unidade 
Técnica de 
Desporto e 
Juventude 

 Aulas de gerontomotricidade, através da plataforma facebook, para os utentes do projeto “Sempre 
a Mexer” (+55 anos); 

 Atuações no âmbito do Zbigens Festival, através da plataforma instagram, por parte de jovens ou 
grupos informais de jovens (toda a população); 

 Implementação de programas (do IPDJ) de OTL de curta duração para jovens participantes dos 12 
aos 17 e monitores (18 aos 30) e de longa duração para jovens dinamizadores (18 aos 30 anos); 

 Implementação de programa (do IPDJ) de Voluntariado Jovem para a Natureza e Floresta (18 aos 
30 anos); 

 Elaboração e reformulação de regulamentos e protocolos, para otimização da gestão conjunta de 
instalações desportivas e juvenis; 

 Instalação de livecam’s de apoio a atividades náuticas e de controlo de população nas praias; 

 Criação de novas ferramentas digitais de interação com os munícipes e associações; 
 Adaptação das instalações ao contexto atual; 
 Aquisição de competências técnicas e tecnológicas, por parte dos colaboradores da unidade, que 

irão contribuir para uma otimização da comunicação na organização; 
 Beneficiação e manutenção de instalações e equipamentos para maior eficiência e redução de 

funcionamento. 
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Serviço 
Educativo 

do 
Cineteatro 

 As “Férias com Arte” são oficinas destinadas a crianças e jovens, dinamizadas pela Associação 
PIPA, foram realizadas online, uma oficina em cada sexta-feira do mês de abril de 2020. As 4 
oficinas foram previamente gravadas e em cada uma foi ensinado passo a passo a reciclar e 
reaproveitar materiais, através da elaboração de novos objetos (bonecas, sacolas, marionetas 
e cartões), alertando para a importância da reciclagem e reutilização; 

 A Companhia de Teatro Residente do Cineteatro Municipal João Mota - “Entre Palcos” continuou o 
trabalho à distância, através do lançamento de desafios semanais às crianças e jovens, 
via whatsapp e e-mail, relativamente às peças que estavam a ensaiar (por exemplo pensarem nos 
figurinos, elaborarem cartaz da peça, etc.) e foram disponibilizadas aulas online (1 vez por semana) 
com exercícios para fazerem em casa. Foram ainda realizados 2 webinars via Zoom com 2 atores, 
subordinados à temática do “teatro na Pandemia” e onde foram partilhadas as 
suas experiências.  Foi ainda dinamizada uma performance online (por cada uma das 
crianças/jovens) através da leitura de textos e poemas escolhidos pelos próprios, como forma 
de manter viva a ideia de “arte performativa” de espetáculo e partilha com o público, sendo que em 
todas as quartas-feiras dos meses de abril, maio e junho foi disponibilizada uma apresentação 
online, num total de 12 performances.  

Serviço 
Educativo 

da Cultura e 
Museus 

 Museu em Casa: Esta atividade consistiu na realização de 16 vídeos exibidos semanalmente 
relacionados com a Capela do Espírito Santo dos Mareantes e com o Museu Marítimo de Sesimbra; 

 O Museu Mais Perto de Si: Atividade semanal realizada pelo serviço educativo do museu para 
divulgar aspetos relacionados com a história e cultura de Sesimbra. No final de cada sessão de 
vídeo foi proposto um desafio, convidando o público a elaborar um trabalho baseado no vídeo. 
Foram realizados um total de 16 vídeos; 

 Oficinas de Saber e Partilha: Tendo por base um legado milenar ligado à cultura marítima, o museu 
convidou o público a celebrar o património cultural de Sesimbra, através da partilha digital de 
testemunhos, saberes, histórias e memórias, com o mar e a história local, como denominadores 
comuns. 

Serviço 
Educativo 

da 
Biblioteca 
Municipal 

 Iniciou em abril a hora do conto online, como forma de manter a ligação entre as famílias que 
eram presença assídua nestas atividades, mas também como forma de captar novos interessados 
para o mundo fantástico dos livros e da leitura. Desde abril e ao longo de três meses foram 
dinamizadas doze atividades de hora do conto online, através do facebook da Câmara Municipal, 
nas quais as famílias foram convidadas a viajar pelas diversas histórias infantis, conhecendo novos 
livros, escritores e estimulando em simultâneo a imaginação e a criatividade; 

 A livraria municipal, que funciona na Biblioteca Municipal, disponibilizou “estantes“online, onde se 
podiam escolher e adquirir obras dedicadas a Sesimbra, livros de fotografias, poesia, contos, história 
local, estudos científicos, entre muitas outras propostas elencadas no catálogo disponível no site da 
autarquia, mediante pedido remetido através do correio eletrónico; 

 As voluntárias da Biblioteca Municipal aceitaram o desafio e deram continuidade aos ateliers de 
expressão plástica “Dá Asas à tua Imaginação!“, em remoto, com recurso a vídeo, convidando às 
5ª feiras à tarde, os mais novos a “darem asas” à imaginação e a serem criativos. Foram realizados 
oito ateliers online (fazer plasticina caseira, massa de sal, pintura com pedras, jogos 
de matraquilhos, fantoches de meia, marcadores de livros e muitos outros) onde a imaginação 
esteve sempre presente; 

 Sob o mote a “A Biblioteca (In)forma”, foram muitas as propostas de ligações online, para crianças 
e adultos, que ajudaram a tornar mais leve e divertido o tempo de confinamento. Foram 
apresentadas várias sugestões de livros, filmes, músicas, visitas virtuais a exposições ou mesmo 
a ateliers; 

 Integrado no programa e nas metas curriculares de Português do Ensino Secundário, foi 
disponibilizado também o Guia de Apoio ao Estudo “Educação Literária”; 

 Conhecer, aprender, viver de modo sustentável: educar e crescer em família, educar e crescer na 
escola, educar para incluir, foi a exposição bibliográfica realizada no âmbito da promoção dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

 Foram ainda mantidos os serviços de referência via email; 
 Realizadas exposições bibliográficas nas salas de leitura e colocadas online na página da Autarquia 

e no facebook da Biblioteca Municipal; 
 Lançado o primeiro episódio de Podcast “Leituras na Biblioteca”. 
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Ações e apoios decorrentes do confinamento geral de 2021 

SERVIÇOS DE CARÁCTER SOCIAL 

Serviço de 
Refeições 
Escolares 

 Fornecimento gratuito de refeições escolares às crianças e alunos beneficiários dos 
escalões A e B (por solicitação), e sem escalão, desde que sinalizados pela DHASS e/ou 
agrupamentos de escolas, como situações de carência alimentar; 

 Fornecimento gratuito de refeições escolares aos alunos indicados no ponto anterior, que 
frequentem as Escolas Básicas Integradas do concelho; 

 Fornecimento gratuito de refeições escolares aos alunos, filhos de trabalhadores de serviços 
essenciais, que frequentem as escolas de acolhimento; 

 Fornecimento gratuito de refeições escolares aos alunos com medidas adicionais, integrados 
nas unidades dos centros de apoio à aprendizagem, desde que solicitadas pelo respetivo 
agrupamento de escolas; 

 Fornecimento gratuito de refeições escolares aos alunos em regime presencial que estejam 
sinalizados como situações de risco ou perigo. 

Atividades 
de Apoio e 
Animação 
à Família 

 Isenção do pagamento da CAF de pré-escolar (refeições e prolongamento de horário) para 
os educandos, filhos de trabalhadores de serviços essenciais, que usufruem destes serviços 
nas escolas de acolhimento; 

 Isenção do pagamento da CAF de pré-escolar (refeições e prolongamento de horário) para 
os educandos com absoluta necessidade destes serviços, desde que indicados pelo 
respetivo agrupamento de escolas; 

 Redução da mensalidade de prolongamento de horário a todas as crianças inscritas no 
mesmo, no valor correspondente ao período de encerramento deste serviço. 

SERVIÇOS DE CARÁCTER SOCIO-EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

Rede de 
Mediadores 

para o 
sucesso 
escolar – 

EPIS 

 

 

 

 

 

 

 Durante o 1º. Período do ano letivo 2020/21 a equipa de mediadores esteve presente em 
todos os Agrupamentos de Escola do Concelho.   

 Foram dinamizadas reuniões com todas as direções de agrupamento para ajustar 
procedimentos e planificar a dinamização do projeto. Foram definidas estratégias que se 
adequassem ao novo funcionamento e gestão dos espaços escolares, face às medidas de 
contingência determinadas pela Direção Geral de Saúde.   

 Nesta sequência, por acordo com todos os intervenientes, no ano letivo 2020/2021 o sistema 
de encarteiramento por rastreio universal, foi substituído por rastreio dirigido (questionário 
aplicado apenas aos alunos, sinalizados pelos docentes e em “zona de retenção”).  

 Desta forma não foram dinamizadas as habituais reuniões de apresentação do projeto ou os 
Seminários de acolhimento “Chegada à Nova Escola” para Pais.  

 Durante o confinamento estavam em carteira de proximidade, com intervenção regular 
(semanal) um total de 181 alunos e já tinham sido realizadas 1204 sessões com alunos e 
255 com famílias. 

 A Associação Epis iniciou uma campanha de doação de computadores novos, com o objetivo 
de apoiar os alunos a prosseguir com os seus estudos, contribuindo, assim, para a 
universalização da escola digital em Portugal, e para a conciliação entre o ensino presencial 
e o ensino à distância.  

 Tendo por base os critérios de avaliação previamente estabelecidos, desde o início da 
pandemia foram já oferecidos 20 computadores a alunos acompanhados pela rede de 
mediadores nas escolas do concelho de Sesimbra.  

 Conforme previsto no âmbito da Operação “Intervenção Jovem para o Sucesso Escolar” a 
equipa participou em formação online, nas seguintes áreas: Emoções na Intervenção 
Infantil; Competências Sociais e Emocionais em Crianças e Jovens; Programação 
Neurolinguística; Hiperatividade com Défice de Atenção: intervenção em sala de aula para 
professores e Soluções Tecnológicas para Ensino a Distância.  

 A pandemia trouxe importantes desafios à sociedade e às famílias, com repercussão no 
comportamento e desenvolvimento das crianças e jovens. Considerando a escola como um 
dos contextos com maior potencial para prevenir e promover a Saúde e o bem-estar dos 
seus alunos, durante o mês de dezembro foi dinamizado por uma Mediadora EPIS e pela 
Psicóloga do agrupamento da EBI da Boa Água, o Programa “Educar para o Bem-estar”, 
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Rede de 
Mediadores 

para o 
sucesso 
escolar – 

EPIS 

(cont.) 

direcionado aos alunos do 2º ciclo (11 turmas). Este projeto visou promover a literacia em 
saúde física e psicológica dos jovens, enquanto fundamento da personalidade saudável e 
da cidadania ativa. Também se procurou identificar e promover as competências sociais e 
emocionais, tendo em conta o contexto atual, associado a todos os desafios relacionados 
com a pandemia COVID-19.  

 O projeto "Leva a Escola na Sacola" teve início no dia 2 de dezembro, foi dinamizado pela 
Psicóloga do Agrupamento de Escolas Michel Giacometti e por uma Mediadora EPIS, e foi 
concebido para dar resposta a alunos com antecedentes de abandono escolar, 
identificados nos anos anteriores, uma vez que estes alunos apresentam várias situações 
de retenção no seu percurso escolar.   

  “O Tesouro”, Projeto de Gestão de Emoções foi criado e dinamizado por uma mediadora 
Epis, teve início no ano letivo transato e pretende ajudar os alunos a identificar as emoções 
alegria, tristeza, raiva e frustração, através da realização de jogos e da exploração da história 
“O monstro das cores”. A nova versão do projeto, manteve os mesmos objetivos assumindo, 
porém, um formato adaptado à nova realidade: a turma é um único grupo; a correspondência 
por carta foi substituída pela correspondência eletrónica e as dinâmicas que implicavam um 
contacto muito próximo foram também alteradas.  

 No âmbito do projeto de “Educação para a Saúde” do Agrupamento de Escolas Navegador 
Rodrigues Soromenho, foram dinamizadas em todas as turmas de 2º. e 3º. Ciclos por dois 
mediadores EPIS, através de plataforma digital, uma sessão sobre “Cyberbullying”. Estas 
sessões abordam as temáticas da segurança na Internet mas também a importância dos 
horários, rotinas, ergonomia e cuidados com os olhos, e decorreram durante o passado mês 
de janeiro. 

Serviço de 
Orientação 
Vocacional 

 O Serviço de Orientação Vocacional (SOV), em contexto escolar, decorreu em sessões 
semanais, presenciais, de outubro 2020 a 21 de janeiro de 2021, nas Escolas Básica 2,3 
Navegador Rodrigues Soromenho, Secundária de Sampaio e Básica Integrada da Quinta do 
Conde nas turmas de 9º ano. A Escola Secundária Michel Giacometti, iniciou em novembro 
de 2020. 

 Este ano letivo 2020/2021 devido à pandemia, o SOV sofreu algumas alterações na forma 
de manuseamento e higienização dos materiais. O número de sessões foi reduzido de 15 
para 10, com a diminuição de realização de dinâmicas de grupo, por forma a evitar a 
proximidade física entre alunos. Também neste intuito, todas as turmas, foram divididas em 
dois grupos (com cerca de 10 alunos cada).   

 Conseguiu-se concluir o processo de OV com o 1º grupo de todas as turmas, no entanto o 
mesmo já não aconteceu com o 2º grupo, na medida em que, aquando da ordem para 
encerramento das escolas, a partir de 22 de janeiro de 2021, se encontravam a decorrer as 
sessões com os 2º grupos das escolas Navegador Rodrigues Soromenho, Básica Integrada 
da Quinta do Conde e Sampaio, estando na fase de entrega de resultados do teste de 
interesses (IPP), os quais foram enviados via email e de elaboração dos relatórios, que 
posteriormente serão entregues aos EE.   

 Quanto à Escola Michel Giacometti, os primeiros grupos concluíram os testes psicotécnicos 
(tanto de interesses como de aptidões) e foram recolhidos dados suficientes para concluir o 
processo de OV em regime à distância, com a devolução de resultados e devido 
encaminhamento via email. Relativamente ao 2º grupo de alunos desta escola, tem sido 
prestado apoio à distância, quer a alunos, quer a Encarregados de Educação, através de 
esclarecimentos sobre o sistema educativo e ajuda nas suas dúvidas. No fundo, um apoio 
mais ao nível da informação e exploração vocacional. 

 Ocorreu uma procura em média, de 3 contactos por dia, de munícipes que necessitaram de 
ajuda ao nível da sua Orientação de Carreira, a maioria são relativos aos alunos do ano 
corrente, mas também alguns são referentes a alunos de ensino secundário que foram 
acompanhados anteriormente e agora precisam de apoio em mudanças de curso ou entrada 
no ensino superior.   

 Também ocorrem contactos de pais, alunos e professores, que revelam a necessidade de 
apoio psicológico e não tanto ao nível do SOV. 
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SERVIÇOS DE CARÁCTER DESPORTIVO E CULTURAL 

Serviço 
Educativo 

do 
Cineteatro 

 O espetáculo de Teatro “A ÁRVORE BRANCA” pela Plataforma 285 / Raimundo Cosme, 
programado no âmbito do Serviço Educativo foi apresentado online. Foi dada a possibilidade 
de visionamento/inscrição das turmas em uma de 4 sessões. Inscreveram-se 19 turmas do 
3º e 4º ano, num total de cerca de 414 crianças. Cada turma inscrita teve acesso a um link 
e password e viu o vídeo na sala de aula com o professor; 

 As “Férias com Arte”, foram canceladas. Assim sendo, tal como na Páscoa, lançámos nas 
férias de Natal 3 oficinas online. Estas oficinas foram previamente gravadas e em cada uma 
ensinou-se a reciclar e reaproveitar materiais, bem como a criar objetos e prendas ligados à 
temática do Natal; 

 O espetáculo de dança “La Mi Ré” pela DançArte / Passos e Compassos foi cancelado e 
substituído pelo espetáculo de dança, em formato online, “Pé ante Pé”, da mesma 
companhia. Inscreveram-se 8 turmas do Pré-escolar e 1º ciclo, num total de cerca de 167 
crianças. Cada turma inscrita teve acesso a um link e password e viu o vídeo na sala de aula 
com o professor; 

 A Companhia “Entre-Palcos”, continuou o seu trabalho à distância através da plataforma 
Google Meet, de forma a manterem a sua atividade, preservarem o contacto social, as 
partilhas e continuarem os ensaios e aprendizagens do grupo, começando já a preparar e a 
ensaiar as próximas peças a serem apresentadas no Cineteatro. Ainda, como forma de 
manter viva a ideia de “arte performativa”, de espetáculo e partilha com o público e também 
de forma a assinalar o Dia da Poesia, foi realizada uma performance online, “Curtas com 
Poesia”, através da leitura de poemas escolhidos pelos jovens. No dia da Poesia, dia 21 de 
março de 2021, domingo, estes conteúdos foram disponibilizados online. 

 

 

 

 

 

Serviço 
Educativo 

da 
Biblioteca 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este serviço tentou levar mais longe a missão e os objetivos da biblioteca pública ao 
reinventar-se, procurando chegar à casa de cada um através da comunicação digital, 
estimulando a curiosidade das nossas crianças, ajudando a diminuir um pouco os efeitos do 
isolamento, desenvolvendo novos ateliês, promovendo atividades, sugerindo dinâmicas de 
expressão plástica e criativa e apresentando diversas sugestões de leitura.  

 A hora do conto online, desde do mês de abril de 2020, uma forma de manter a ligação entre 
as famílias que eram presença assídua nestas atividades, mas também uma forma de captar 
novos interessados em entrar no mundo fantástico dos livros e da leitura.  Já foram 
promovidas 51 atividades de hora do conto online, onde as famílias se habituaram a ligar, 
aos sábados de manhã, o facebook da Biblioteca Municipal e da Camara Municipal ou o 
youtube, a instalarem-se confortavelmente nas suas casas e a viajarem pelas várias histórias 
infantis, conhecendo novos livros, escritores e estimulando em simultâneo a imaginação e a 
criatividade; 

 Ateliers “Dá Asas à tua Imaginação dinamizados pelo grupo de voluntárias, com recurso a 
vídeo, 46 ateliers plásticos onde convidam às quintas-feiras, à tarde, os mais novos a 
puxarem pela imaginação e a serem criativos com os materiais que têm à mão; 

 Podcast “Leituras na Biblioteca” dando continuidade a uma oferta digital a Biblioteca 
Municipal continuou a produzir para que os leitores pudessem ouvir ler, quando e onde 
quiserem conteúdos literários em formato áudio que abordam a vida e obra poética dos 
grandes autores Portugueses do Século XX.  Contam-se já com 19 episódios (Fernando 
Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros, Miguel Torga, José Régio, 
Florbela Espanca, Jorge de Sena, António Botto, Natália Correia, António Gedeão, Manuel 
António Pina, Ary dos Santos, David Mourão-Ferreira, Vitorino Nemésio e Irene Lisboa). 
Estes episódios podem ser acompanhados na página oficial da Câmara Municipal ou 
seguidos na Soundcloud  (http://soundcloud.com/biblioteca-sesimbra). Em Março, foi 
lançado o 1.º episódio do Áudio Contos “Conta lá outra vez! “para o público mais pequeno 
poder ouvir vezes sem conta, onde e quando quiser a sua história preferida; 

 A exposição itinerante de livros “Falar de… ser criança” passou a ter um formato virtual. 
Uma parceria com as IPSS´s do concelho, dinamizado pela Biblioteca Municipal e pela 
ELI/Cercizimbra, para apoiar as equipas dos jardins-de-infância em situações que 
preocupavam as crianças até aos 6 anos de idade, nascendo então a ideia de utilizar o livro 
como mediador, nas conversas entre adultos e entre adultos e crianças. Em 2021, associou-
se ao Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, abordando as temáticas dos 
direitos da criança e dos objetivos do milénio, indo assim ao encontro de toda a comunidade, 
disponibilizando virtualmente a exposição de livros e os vários episódios de histórias nas 
redes sociais; 
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Serviço 
Educativo 

da 
Biblioteca 
Municipal 

(cont.) 

 “Espaço Aqui Brincamos Todos” parceria a Biblioteca Municipal e a ELI/Cercizimbra 
continuou a ser dinamizado semanalmente às quartas-feiras de manhã, em formato digital. 
Este projeto dirigido a crianças até aos 6 anos, pretende ser um espaço de atividades de 
expressões integradas, onde se ouve e contam-se histórias, partilham-se as experiências, 
as vivências mas também as preocupações das famílias, que se acentuaram nesta época 
de confinamento. Através de canções de acolhimento e da tradição oral, despertamos a 
curiosidade mas também damos a conhecer dicas e sugestões de outras atividades para 
realizarem em família; 

 O Ciclo de Exposições Bibliográficas no âmbito da promoção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) também adquiriu um formato virtual.  O que são os 
ODS? Os ODS são 17 objetivos mundiais definidos para erradicar a pobreza, assegurar a 
prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o meio ambiente e combater as alterações 
climatéricas entre outros.  Conhecer, aprender, viver de modo sustentável: educar e crescer 
em família, educar e crescer na escola, educar para incluir, foram as exposições 
bibliográficas realizadas no âmbito da promoção dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS 4 – Educação de qualidade. No âmbito do ODS 5, Igualdade de Género, 
foi também dinamizada a exposição bibliográfica conhecer, aprender, viver de modo 
sustentável a igualdade de género e indo ao encontro do Objetivo 9 – Indústria, inovação e 
infraestruturas, realizou-se a exposição bibliográfica Conhecer, aprender, viver de modo 
sustentável: descobrir para sonhar e (re)inventar; 

 A livraria municipal, passou a ter “estantes“ online, onde se pode escolher e adquirir obras 
dedicadas a Sesimbra, livros de fotografias, poesia, contos, história local, estudos científicos, 
entre muitas outras propostas elencadas no catálogo disponível no site da Autarquia, que 
podiam ser solicitadas através do correio eletrónico; 

 Foram mantidos os serviços de referência via email para biblioteca@cm-sesimbra.pt e 
polo.leitura.qc@cm-sesimbra.pt, realizadas exposições bibliográficas nas salas de leitura e 
colocadas online na página da Autarquia e no facebook da Biblioteca Municipal 
http://facebook.com/BMSesimbra; 

 A Biblioteca Municipal de Sesimbra e o Pólo de Leitura da Quinta do Conde, apesar do seu 
encerramento obrigatório, continuaram cumprindo a sua missão estando sempre presentes 
no quotidiano da vida dos seus leitores mediante a apresentação de várias sugestões de 
novidades de livros, filmes, músicas, visitas virtuais e exposições. Todas boas ideias para 
estimular a curiosidade e o conhecimento nestes dias de confinamento.  

Serviço 
Educativo 
da Cultura 
e Museus 

 O Serviço Educativo, referente a este período, manteve ativos os seus filmes de atividades 
online com: “O Museu em Casa”; 

 No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água a 22 de março de 2021, cinco 
museus “Toque de Midas”, Museus Municipais Carlos Reis (Torres Novas), Leonel Trindade 
(Torres Vedras), de Loulé, de Ourém e de Sesimbra, apresentaram um segundo trabalho, 
produzido conjuntamente, para divulgação do património local, com o tema Água como mote 
do vídeo. 
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PORTAL DA EDUCAÇÃO SER (Sesimbra Educar em Rede) 

 
Considerando a importância da divulgação e partilha de informação, no âmbito da Educação, com toda a 

rede educativa do concelho de Sesimbra, foi desenvolvido um site, de todos e para todos, que consiste 

num canal de comunicação privilegiado e permite o envolvimento dos agentes que participam no processo 

educativo. As entidades que de alguma forma intervêm na educação através de parcerias em eventos, de 

contributos em projetos, ou da incidência direta no funcionamento da vida escolar, têm o seu lugar neste 

espaço. O acesso a informação de interesse, designadamente à rede escolar existente, aos serviços e 

apoios prestados e à oferta formativa formal e não formal, entre outros, culminam na grande aposta deste 

portal. Por último, a necessidade de compilar e exibir os trabalhos e projetos desenvolvidos pelas 

instituições de educação e ensino e respetivos alunos de forma a permitir um acesso e visibilidade muito 

abrangentes, justifica também a criação desta ponte digital na nossa comunidade. 

 

Este site divide-se em quatro áreas, com acesso alargado a qualquer visitante, nomeadamente a área de 

navegação através dos menus “Educar em Rede”, “Apoios”, “Rede Escolar” e “Ser+”, a área de notícias, 

a área (de agenda) dos Serviços e Projetos Educativos (SPE’s) e uma área dedicada à partilha de sites 

de interesse, dirigidos a famílias e alunos e a educadores e professores. No futuro, será criado neste último 

espaço um campo para técnicos e equipas, cujo objetivo central é a partilha de materiais de trabalho e 

boas práticas entre profissionais.  

 

No que se refere aos menus de navegação, importa apresentar os seus conteúdos detalhadamente: 

EDUCAR EM REDE – menu que incide sobre a estratégia em matéria de políticas educativas e que se 

consubstancia em projetos, documentos e no órgão municipal que assiste a área da Educação no concelho 

município, o Conselho Municipal de Educação;  

 

APOIOS – espaço destinado a divulgar os apoios prestados pelo município, no âmbito das suas 

competências legais em matéria de Educação, bem como todos os tipos de projetos desenvolvidos 

autonomamente ou em parceria, que envolvam, de alguma forma, a comunidade escolar; 

 

REDE ESCOLAR – espaço dedicado às unidades e valências escolares existentes no concelho, 

englobando as redes pública, privada e solidária, respetivos projetos escolares e eventuais trabalhos de 

interesse para a comunidade; 

 

SER+ – área de partilha de informação no âmbito da Formação formal e não formal, através da divulgação 

de entidades formadoras, de formação pontual, de recursos educativos não formais e ainda de projetos 

existentes na área da Juventude. 
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NOTA FINAL 

Escutar a comunidade para perceber as suas necessidades, rentabilizar os recursos existentes, definir 

prioridades, promover boas práticas e monitorizar para ajustar e adequar as ações, eis os desafios 

constantes do Projeto SER. 

Iniciou-se com 6 eixos que convergiram em 3 aglutinadores, programou-se, foram atualizados 

diagnósticos, foi recolhida e partilhada informação, desenvolveu-se uma articulação com outros 

documentos de planeamento estratégico e promoveram-se parcerias, sessões públicas e debates. Com 

avanços e recuos, construiu-se um caminho que se estende a perder de vista. 

As ações já concretizadas assim como as que estão em curso dão continuidade ao trabalho de melhoria 

da rede educativa, para que toda a comunidade escolar possa ter aulas em condições de qualidade e 

dignidade; para a qualificação e segurança da zona envolvente; para o desenvolvimento de projetos que 

permitam a deteção precoce de percursos de insucesso e de capacitação para o sucesso escolar; para a 

inovação no processo de ensino e aprendizagem com recurso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação; para melhores ofertas educativas e formativas, para a saúde e bem-estar e para a proteção 

do ambiente. Todo este trabalho visa dar resposta às necessidades da comunidade local e melhorar a sua 

qualidade de vida e bem-estar e é fruto de uma estratégia de partilha e de trabalho conjunto que o 

Município de Sesimbra tem vindo a desenvolver com toda a comunidade educativa, sendo que o Projeto 

Educativo Concelhio é um instrumento que reúne contributos e esforços coletivos e que ao longo do tempo, 

vai sendo melhorado e aperfeiçoado, em prol de uma educação inclusiva e de excelência. 

Sob o lema “Conhecer para Intervir” pretende-se dar resposta às carências diagnosticadas, construindo-

se um Projeto que, com a colaboração de todos, reflita o seu SER – Sesimbra - Educar em Rede”. 
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A Câmara Municipal de Sesimbra tem efetuado um grande esforço para elevar a qualificação escolar 

da população residente, reconhecendo na educação e na formação fatores essenciais para o 

desenvolvimento pessoal e para o exercício pleno da cidadania. 

Anualmente, a Divisão de Educação procede à atualização de um conjunto de indicadores, que se 

assumem da maior importância para aprofundar o conhecimento sobre a realidade do concelho; para 

compreender as tendências do território com consequências diretas no planeamento da rede escolar; 

para corresponder os desafios educativos, demográficos e socioeconómicos visando dar resposta às 

necessidades atuais e futuras da comunidade educativa local. 

No âmbito dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), Sesimbra no período intercensitário 

de 2001-2011, situou-se em terceiro lugar no conjunto dos concelhos que mais cresceram, com 

31,8%. Também de acordo com os Censos de 2001 e as estimativas do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) para o ano de 2019, observa-se que em quatro concelhos da AML (três na margem 

sul), o crescimento foi superior a um quarto, sendo que Sesimbra apresenta um crescimento de 38%.    

 

QUADRO 1 – Evolução da população total da AML por concelho 

 

Âmbito Territorial 2001 2011 2019 

Área 
Metropolitana 

de Lisboa 

Grande Lisboa 

Amadora 175872 175136 184106 

Cascais 170683 206479 213608 

Lisboa 564657 547733 509515 

Loures 199059 205054 213687 

Mafra 54358 76685 84816 

Odivelas 133847 144549 161774 

Oeiras 162128 172120 177408 

Sintra 363749 377835 391402 

Vila Franca de Xira 122908 136886 141957 

Península de 
Setúbal 

Alcochete 13010 17569 19787 

Almada 160825 174030 169039 

Barreiro 79012 78764 75147 

Moita 67449 66029 64407 

Montijo 39168 51222 57614 

Palmela 53353 62831 64269 

Seixal 150271 158269 167752 

Sesimbra 37567 49500 51858 

Setúbal 113934 121185 115126 
                                         Fonte: INE (Censos de 2001); INE (Estimativas para o ano de 2019);Projeto Municipal do PDM – Novembro 2020 
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GRÁFICO 1 – Variação da população residente na AML entre 2001 e 2019 

 
Fonte: INE (Censos de 2001); INE (Estimativas para o ano de 2019);Projeto Municipal do PDM – Novembro 2020 

 

 

Não obstante a queda da natalidade em Portugal e a crise financeira iniciada em 2008, assim como 

a implementação das políticas de austeridade que se seguiram (2011-2014), e que intensificaram o 

adiamento e a diminuição dos nascimentos em Portugal, o concelho de Sesimbra assistiu ao 

alargamento muito significativo do acesso das crianças entre os 3 e os 5 anos à educação pré-escolar, 

à requalificação da rede escolar do 1.º ciclo do ensino básico e à redução do número de turmas em 

regime duplo, assim como à generalização da escola a tempo inteiro, possibilitando, tanto quanto 

possível, um horário escolar compatível com as necessidades das famílias, através do investimento 

na expansão da rede pública de oferta educativa, nomeadamente, na construção de escolas para o 

pré-escolar e 1.º ciclo, em particular, na freguesia da Quinta do Conde, a mais populosa do concelho.  

 

Garantir o acesso generalizado à educação continua a ser uma prioridade, tendo sido reforçado o 

investimento neste domínio, com um reconhecimento a nível nacional, quer no que respeita à 

melhoria das condições do parque escolar, quer dos diversos programas e projetos que a Câmara 

Municipal de Sesimbra tem apoiado e dinamizado para a deteção precoce de percursos de insucesso 

e a capacitação para o sucesso escolar, fruto do desenvolvimento da política educativa concelhia. 
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Educação Pré-Escolar 
 

QUADRO 2 - Crianças a frequentar a Educação Pré-escolar (2020/2021) 

  

Dados de 
2020* ANO LETIVO 2020/2021 

População N.º Crianças a frequentar a 
Educação Pré-Escolar** 

N.º Instituições Capacidade Taxa de ocupação 
Taxa de 

cobertura 
(3-5 anos) 

Santiago - 113 2 150 75,3 - 

Castelo - 510 12 594 85,9 - 

Quinta do 
Conde 

- 732 12 831 88,1 - 

Concelho 1513 1355 26 1575 86,0 104,1 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede não pública (jan./junho 2021); Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e 
Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

                
 

QUADRO 3 – Crianças a frequentar a Educação Pré-escolar por tipo de rede (2020/2021)  

  Rede Pública Rede Solidária Rede Privada 

  Capacidade Taxa de ocupação Capacidade Taxa de ocupação Capacidade Taxa de ocupação 

Santiago 50 80,0 100 73,0 - - 

Castelo 275 86,2 224 90,2 95 74,7 

Quinta do 
Conde 

635 90,1 150 78,7 46 91,3 

Concelho 960 88,4 474 82,9 141 80,1 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede não pública (jan./junho 2021); Carta Social GEP - Gabinete de 
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

 

Estas taxas podem não refletir exatamente a realidade, podendo ser mais elevadas, tendo em 

consideração o número de crianças com Necessidades de Educação Específicas (NEE) em cada 

sala e que possam necessitar de uma medida de acesso à aprendizagem e à inclusão1, implicando 

também a redução do número máximo de crianças por sala.  

 

A evolução do número de crianças a frequentar a educação pré-escolar no concelho de Sesimbra foi 

marcada por um aumento bastante significativo nos últimos treze anos letivos, nomeadamente, no 

período compreendido entre 2008/2009 e 2020/2021, tendo-se verificado no global, um aumento de 

29,4% (+ 308 crianças). Sublinhe-se que este aumento do número de crianças pode não significar 

um crescimento da população escolar potencial para frequentar a educação pré-escolar, mas é fruto, 

sobretudo, de uma maior capacidade de resposta nos jardins-de-infância e escolas básicas, face aos 

anos anteriores (+ salas de pré-escolar, conforme se pode constatar no quadro 9). 

 

 

 

                                                           
1 Conforme estipulado no artigo 3.º do Despacho Normativo n.º10-A/2018, de 19 de junho, que estabelece o regime de constituição de grupos e turmas e o período de funcionamento dos 
estabelecimentos de educação e ensino no âmbito da escolaridade obrigatória. 
 



43 
 

O próximo gráfico, que inclui também as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

relativamente ao período de 2012-2020, permite-nos verificar que estas apontam para um decréscimo 

do número de crianças com idade entre os 3 e os 5 anos, mais acentuado entre 2015 e 2018, 

mostrando uma tendência contrária ao que havia sucedido no período entre 2001 e 2011, 

nomeadamente, um crescimento de 43,3%. No entanto, estima-se para o ano de 2020, um ligeiro 

aumento do número de crianças residentes no concelho de Sesimbra, em idade própria para 

frequentar a educação pré-escolar, que tal como está estabelecida na Lei-Quadro da Educação Pré-

Escolar (Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro), abrange as crianças dos 3 anos até à idade de ingresso no 

ensino básico.  

 
GRÁFICO 2 – Evolução da população residente, com idade entre os 3-5 anos  

(Censos 2001-2011 / Estimativas 2012-2020) 

 

 

 

3 - 5 Anos 
População residente por grupo etário, concelho de Sesimbra, 2012-2020 * 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1760 1766 1715 1694 1565 1525 1472 1498 1513 

      Fonte: INE, Estimativas anuais de população residente 
     * Têm como desagregação máxima o município. 
 

 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE (Censos de 2001 e 2011); CMS/GHAS (Atualização indicadores CE/Caderno de projeções demográficas - 2014) 

 

No concelho de Sesimbra, no ano letivo 2020/2021, existem vinte e seis estabelecimentos com oferta 

de educação pré-escolar, dos quais, quinze integraram a rede pública e onze a rede não pública 

(sete, da rede solidária e quatro da rede privada), para um total de 1355 crianças em frequência.   

 

 

 

População 
residente  

“3 - 5 Anos” 

Censos 
 

2001 
 

2011 Var.% 
2001-2011 

Santiago 104 65 -37,5 
Castelo 469 657 40,1 

Quinta do Conde 658 1042 58,4 
Concelho 1231 1764 43,3 
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QUADRO 4 - Evolução do número de crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar, por freguesia  
(2008/09-2020/2021) 

 
 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Santiago 146 146 135 141 145 144 154 138 148 147 140 129 113 

Castelo 523 559 552 536 461 513 519 533 508 482 505 501 510 

Quinta do Conde 378 543 479 627 658 621 655 625 656 679 726 701 732 

Concelho 1047 1248 1166 1304 1264 1278 1328 1296 1312 1308 1371 1331 1355 

Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede não pública (jan./junho 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – 
Plataforma de Informação Edu; Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 

A análise dos dados em função da unidade geográfica de freguesia, permite-nos constatar que o 

número mais expressivo de crianças a frequentar esta primeira etapa no processo de educação, 

pertence à freguesia da Quinta do Conde, que concentrou no ano letivo 2020/2021 mais de metade 

(54%) das crianças da educação pré-escolar, por oposição à freguesia de Santiago (8,3%), que a 

avaliar pelos últimos Censos tem vindo a perder população residente em “idade escolar”. No entanto, 

a sua proximidade à freguesia do Castelo, assim como a existência na vila de Sesimbra de vários 

serviços públicos, polos de emprego, rede de transportes públicos, suporte familiar e outros fatores, 

continuam a motivar os pais e encarregados de educação a inscrever os seus educandos nas escolas 

localizadas nesta freguesia. 

GRÁFICO 3 – Crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar, por freguesia (2020/2021)  
 

 

Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede não pública (jan./junho 2021); Carta Social GEP - Gabinete 
de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
 

 
 

8,3%

37,6%54,0%

Santiago Castelo Quinta do Conde
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GRÁFICO 4 - Evolução do número de crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar na rede pública, por freguesia  

(2008/09 – 2020/2021) 
 

 

Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública (jan./junho 2021); Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência – BIME – Plataforma de Educação Edu 
 

 
Foi também na freguesia da Quinta do Conde que se verificou um maior incremento da 

oferta/capacidade no pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, ou seja, um maior número de salas 

disponíveis para responder por um lado, à dinâmica expansiva demográfica das faixas etárias mais 

jovens ocorrida nos anos anteriores e um consequente acréscimo de população em idade escolar e, 

por outro lado, à sobrelotação das infraestruturas escolares que havia sido já diagnosticada, 

principalmente, no núcleo urbano da Quinta do Conde.  

Entre outras intervenções, destaca-se a abertura da EB Pinhal do General, em 2009/2010 (com cinco 

salas para o pré-escolar e doze para o 1.º ciclo do ensino básico), do JI do Pinhal do General, em 

2011/2012 (com quatro salas), e, mais recentemente, a ampliação da Escola Básica N.º 2 da Quinta 

do Conde, (com duas salas para o pré-escolar e seis para o 1.º ciclo do ensino básico), que reforçou 

a rede de equipamentos de educação e ensino, área em que a autarquia tem feito um grande 

investimento, com o objetivo de aumentar a oferta nestes níveis de ensino, proporcionando 

simultaneamente um maior apoio às famílias através de Atividades de Animação e de Apoio à Família 

e de Componente de Apoio à Família, face à evolução do quadro social e familiar, que se tem refletido 

num maior número de famílias a trabalhar fora de casa, com avós ainda em idade ativa e com menos 

rede de apoio familiar.  

Esta intervenção, que beneficiou também de uma comparticipação financeira do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), assumiu-se da maior importância para a consolidação do 

ordenamento da rede de oferta educativa, qualificando o parque escolar e permitindo a criação de 

melhores condições de ensino: aumentar o número de salas de aula e de áreas de apoio às 

atividades, aplicação de medidas de eficiência energética no edifício e de sustentabilidade ambiental 

nos espaços verdes de usufruto e favorecer as condições de conciliação com a vida familiar. 
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Note-se ainda que, com menor peso, mas ainda assim, com valores muito significativos, a freguesia 

do Castelo concentrou no ano letivo 2020/2021, 37,6% das crianças que se encontravam a frequentar 

o Pré-Escolar (gráfico n.º 3), sendo também a freguesia onde a rede solidária obteve maior expressão, 

51,4% (quadro n.º 5). 

 
QUADRO 5 - Crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar, por tipo de rede/freguesia (2020/2021) 

 

Educação Pré-Escolar 

  
Rede Pública Rede Privada Rede Solidária Total 

N.º % N.º % N.º % Total % 

Santiago 40 4,7  - -  73 18,6 113 8,3 

Castelo 237 27,9 71 62,8 202 51,4 510 37,6 

Quinta do Conde 572 67,4 42 37,2 118 30,0 732 54,0 

Concelho 849 100,0 113 100,0 393 100,0 1355 100,0 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede não pública (jan./junho 2021); Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e 
Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 

O próximo gráfico mostra-nos que a partir do ano letivo de 2011/12, a Educação Pré-Escolar no 

concelho de Sesimbra passou a ser assegurada maioritariamente pela rede pública, refletindo o 

incremento da capacidade de salas disponíveis que resultou da abertura de mais instituições de 

educação e ensino nesta rede. 

   

GRÁFICO 5 - Evolução do número de crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar, por tipo de rede 

 (2008/09 a 2020/2021) 

 

 
 Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública da e rede não pública (jan./junho 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – 
Plataforma de Informação Edu; Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  
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QUADRO 6 – Evolução do número de crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar, por tipo de rede   

(2008/09-2020/2021) 

 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/2021 

Rede Pública 456 598 572 730 705 773 799 758 783 801 845 817 849 

Rede Não 
Pública 

Rede 
Solidária 

443 451 449 430 440 403 416 430 416 400 414 406 393 

Rede 
Privada 

148 199 145 144 119 102 113 108 113 107 112 108 113 

Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede não pública (jan./junho 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – Plataforma de 
Informação Edu; Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 

 

QUADRO 7 - Estabelecimentos de Educação e Ensino da Rede Pública – Ano letivo 2020/2021 
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Santiago EB Sesimbra 50 2 80,0 40 

Castelo 

EB Aldeia do Meco 25 1 68,0 17 

JI Alfarim 50 2 92,0 46 

EB Aiana de Cima 25 1 100,0 25 

EB Azóia 25 1 56,0 14 

EB Cotovia 50 2 100,0 50 

EB Sampaio 100 4 85,0 85 

Quinta do Conde 

EBI Quinta do Conde 70 3 82,9 58 

EB N.º 3 Quinta do Conde 100 4 100,0 100 

JI Quinta do Conde 100 4 95,0 95 

EB Casal do Sapo -Fontainhas 40 2 100,0 40 

JI Pinhal do General 100 4 88,0 88 

EB Pinhal do General 150 6 86,7 130 

Pólo do Conde 2  50 2 72,0 36 

EB N.º 2 Quinta do Conde 25 1 100,0 25 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública (jan./junho 2021) 
(1) Relativo ao n.º de crianças que pode receber/Pré-Escolar; (2) Relativo ao n.º de crianças que se encontram a frequentar o Pré-escolar. 
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QUADRO 8 - Estabelecimentos de Educação e Ensino da Rede não Pública – Ano letivo 2020/2021 

FR
EG

U
ES

IA
 

D
ES

IG
N

A
Ç

Ã
O

 

(1
) C

A
PA

C
ID

A
D

E 

 S
A

LA
S 

A
U

LA
  

(e
m

 a
tiv

id
ad

e 
le

tiv
a)

 

O
C

U
PA

Ç
Ã

O
 %

 

(2
) N

º A
LU

N
O

S 

Santiago Externato "Santa Joana" 100 4 73,0 73 

Castelo 

Casa do Povo de Sesimbra 40 2 75,0 30 

Centro Paroquial do Castelo de Sesimbra 100 4 98,0 98 

Cascuz – Centro de Apoio Sócio-Cultural Unidade 
Zambujalense 

44 2 79,5 35 

Unidade Integrada de Atendimento à Infância - Cercizimbra 40 2 97,5 39 

Escola Waldorf Sesimbra 20 1 55,0 11 

Colégio "Educa a Brincar" 75 3 80,0 60 

Quinta do Conde 

O Piano Mágico 25 1 84,0 21 

Infantário "Os Catitas" 21 1 100,0 21 

 Centro Comunitário Quinta Conde 75 3 92,0 69 

Liga dos Amigos da Quinta do Conde 75 2 65,3 49 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede não pública (jan./junho 2021) / Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social 
(1) Relativo ao n.º de crianças que pode receber/Pré-Escolar; (2) Relativo ao n.º de crianças que se encontram a frequentar o Pré-escolar. 

 

O quadro 7 mostra que no ano letivo 2020/2021, a rede pública apresentou uma capacidade total 

para 960 crianças, sendo que cinco instituições tiveram uma taxa de ocupação no limite, 

nomeadamente, a EB da Aiana, a EB da Cotovia, a EB N.º 3 Quinta do Conde, a EB Casal do Sapo 

e a EB N.º 2 da Quinta do Conde. No que respeita à rede solidária, quadro 8, com uma capacidade 

máxima para receber 474 crianças, verifica-se, com uma taxa de ocupação também quase no limite, 

o Centro Paroquial do Castelo de Sesimbra e a Unidade Integrada de Atendimento à Infância 

(Cercizimbra). 

No mesmo ano, o concelho de Sesimbra foi servido por quatro estabelecimentos com educação pré-

escolar na rede privada, que no seu conjunto apresentaram uma capacidade máxima para 141 

crianças, sendo que “Os Catitas” também atingiu o seu limite de capacidade. 

No global, constata-se que ao longo dos últimos anos, se passou de uma situação em que o número 

de crianças (em idade própria para frequentar a educação pré-escolar) excedia a capacidade de 

resposta disponível no concelho, para uma situação bastante diferente, em que diversas instituições 

de educação e ensino têm ainda vagas por preencher. 
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QUADRO 9 - Evolução dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Rede Pública 
 (1989 – 2021) 

 
FREGUESIA DESIGNAÇÃO Estado 

1989/90 
Intervenções de  

1990 a 2007 
Intervenções de 2008 a 2021 

Santiago EB Sesimbra Sem Pré-Escolar 
Criado o Pré-Escolar 

(2 salas) 

Criação de uma sala para Serviço de Refeições - 2008/2009 
Requalificação da Sala de Multideficiência (CAA) - 

2018/2019 
Reabilitação de fachada (pintura e substituição de janelas) - 

2019 

Castelo 

JI Alfarim Sem Pré-Escolar 
Recuperado para o Pré-Escolar 

(1 sala) 

Criação de Sala para Serviço de Refeições e Prolongamento 
de horário – 2008/2009 

Abertura de 2ª Sala de Pré-Escolar – 2008/2009 

EB Alfarim  Pintura exterior – 2011/12 

EPEI Azóia  Encerrou em 2009 

EB Azóia  Criação de Pré-Escolar -2009/2010 (1 sala) 
Reparação de telhado – 2012/13 

EPEI Meco  Encerrou em 2009 

EB Aldeia do Meco  Criação de Pré-Escolar - 2009/2010 (1 sala) 
Requalificação de espaço exterior – 2017/18 

EPEI Almoinha  Encerrou em 2012 

EB Aiana Cima Sem Pré-Escolar 
Recuperado e criado o Pré-Escolar 

(1 sala) 
Substituição de janelas – 2013/2014 

EB Cotovia Sem Pré-Escolar 
Criado o Pré-Escolar 

(2 salas) 
Reparação e pintura de salas de aula/sala polivalente/sala 

de refeições – 2013/14; pintura da fachada - 2019 

EB 1/JI Maçã Sem Pré-Escolar 
Criado o Pré-Escolar 

(1 sala) 
Encerrou em 2013 

EB 1 Pedreiras* Sem Pré-Escolar 
Recuperado para 

o Pré-Escolar (2 salas) 
Encerrou em 2013 

EB Santana  Encerrou em 2013 

EB Sampaio  Abertura em 2013/2014  
 (4 salas Pré-escolar + 14 salas de 1º ciclo) 

EB Zambujal  Requalificação do edifício - 2008/2009 

EB Zambujal 2  Encerrou – 2013 

Quinta do Conde 

EBI Quinta do Conde Sem Pré-Escolar 
Criado o Pré-Escolar 

(2 salas) 
Abertura da 3ª sala de Pré-Escolar em 2018/2019 

EB N.º 3 Quinta do 
Conde 

Sem Pré-Escolar 
Novo edifício e com Pré-Escolar 

(4 salas de Pré-escolar + 12 salas 
de 1º ciclo) 

Colocação de piso no campo de jogos – 2016/2017 
Pintura exterior do edifício/substituição do piso do refeitório - 

2019/2020 

JI Quinta do Conde 
Em atividade 

(2 salas de Pré-
Escolar) 

Sem intervenções 
Ampliação da sala Polivalente – 2007/2008 

Abertura da 3º e 4ª sala do Pré-Escolar – 2011/2012 

EB Casal do Sapo/ 
Fontainhas 

Sem Pré-Escolar 
Criado o Pré-Escolar 

(1 sala) 

Instalação de Pré-fabricado para duas salas de aula de 1.º 
ciclo – 2007/2008 

Instalação de 4.ª sala de aula de 1.º ciclo – 2010/2011 
Abertura da 2ª sala do Pré-Escolar – 2016/2017 

EB Pinhal do General  

Abertura - 2009/2010  
(5 salas de Pré-escolar + 12 de 1º ciclo) 

Abertura da 6ª sala de Pré-escolar em 2013/2014 
Requalificação da sala de Multideficiência (CAA) – 

2018/2019 

EB N.º 1 Quinta do 
Conde 

 Encerrou em 2008/2009 

EBI Boa Água  Abertura - 2009/2010 (8 salas de 1º ciclo) 

EB N.º 2 da Quinta do 
Conde 

 

Instalação de pré-fabricado, equipado para 2 salas de aula 
de 1.º ciclo – 2009/2010 

Substituição do telhado – 2008/2009 
Instalação de pré-fabricado para refeitório – 2009/2010 

Instalação de pré-fabricado para funcionamento de sala de 
ensino estruturado – 2011/2012 

Reparação de telhado/Intervenção interior e exterior – 
2015/2016 

Abertura de uma sala de Pré-Escolar – 2017/2018 

JI Pinhal do General  Abertura - 2011/12 (4 salas de Pré-escolar) 

Polo 2 da EB n.º 2 da 
Quinta do Conde 

 Abertura no ano letivo 2020/2021 (6 salas 1.º ciclo e 2 salas 
de pré-escolar) 

Fonte: Divisão de Educação - CMS 
CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 
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Ensino Básico (1º. 2º e 3º Ciclos) 
 

Ensino Básico – 1.º Ciclo 

 

QUADRO 10 – Evolução do número de alunos matriculados no 1º ciclo do Ensino Básico, por tipo de rede 

(2008/09-2020/2021) 

 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/2021 

Santiago 265 260 269 253 241 232 228 200 210 208 208 194 186 

Castelo 707+38** 683+57** 663+53** 698+60** 699+68** 690+61** 688+68** 669+68** 672+66** 689+70** 666+72** 664+75** 657+82** 

Quinta 
do 
Conde 

1268+54** 1281+41** 1324 1381 1370 1301 1274 1213 1210 1212 1259 1257 1284 

Concelho 2332 2322 2309 2392 2378 2284 2258 2150 2158 2179 2205 2190 2209 
 Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede privada (jan./junho 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – Plataforma de 
Informação Edu 
** Alunos na rede privada. 

 

 

No que respeita ao 1.º ciclo do ensino básico, em 2020/2021, existem no concelho de Sesimbra 17 

estabelecimentos com esta oferta, quinze dos quais, pertencentes à rede pública e dois à rede 

privada, para um total de 2209 alunos em frequência. Se compararmos com o ano letivo 2008/2009, 

ano em que o concelho contava com 2332 alunos neste ciclo, verifica-se um decréscimo de 123 

alunos. 

Também se pode observar no próximo gráfico, elaborado com base nos dados do INE, que após o 

aumento muito acentuado dos residentes com idade própria para frequentar o 1.º ciclo do ensino 

básico, “6-9 anos” no período entre 2001 e 2011 (com uma taxa de variação de 46,5%), verificou-se 

depois uma tendência para a redução do número de crianças neste grupo etário, com variações ao 

longo dos últimos anos e que tende a diminuir de forma contínua a partir do ano de 2016. 

. 
 

 

GRÁFICO 6 – População residente, com idade entre os 6-9 anos  

(Censos 2001-2011 / Estimativas 2012-2020) 
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Censos População residente por grupo etário, concelho de Sesimbra, 2012-2020* 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1571 2302 2463 2485 2512 2374 2412 2362 2285 2222 2125 
Fonte: INE, Estimativas anuais de população residente. 
* Têm como desagregação máxima o município. 

 
 

 População 
residente  

“6 - 9 Anos” 

Censos 
 

2001 
 

2011 
Var.% 

2001-2011 
Santiago 136 102 -25,0 
Castelo 624 836 34,0 

Quinta do Conde 811 1364 68,2 
Concelho 1571 2302 46,5 

                        Fonte: INE (Censos de 2001 e 2011); CMS/GHAS (Atualização indicadores CE/ 
                                                                           Cadernos de projeções demográficas - 2014) 

 

Há que sublinhar, no entanto, que apesar de se verificar uma diminuição do número de alunos com 

idade própria para frequentar o 1.º ciclo do ensino básico, ainda se constatam muitos 

constrangimentos nas escolas da rede pública, observando-se por exemplo, que das 98 turmas do 1º 

ciclo do ensino básico, no ano letivo 2020/2021, cerca de 37% destas, ainda se encontravam a 

funcionar em regime duplo, com maior incidência, nos agrupamentos de escolas Michel Giacometti e 

Navegador Rodrigues Soromenho.  

 

GRÁFICO 7 – Regime de horário escolar no 1º ciclo do Ensino Básico (2020/2021) 

 

 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública e da rede privada (jan./junho de 2021) 

 

Salienta-se uma vez mais, a importância do investimento que tem sido efetuado para reforçar a rede 

escolar, sendo que no período em referência (2008/09 a 2020/21), foram criadas um total de 37 salas 

de aula de 1.º ciclo, para além da ampliação das infraestruturas da EB n.º 2 da Quinta do Conde, que 

se assumiu como um excelente contributo para aumentar a capacidade neste nível de ensino, com 

mais seis salas de aula, tendo contribuído significativamente para reduzir a percentagem de turmas 

em regime duplo na freguesia da Quinta do Conde, a mais populosa do concelho e que em 2020/2021, 

voltou a concentrar mais de metade dos alunos do 1º ciclo do ensino básico em frequência (58,1%). 

63%

37%

Turmas em regime normal Turmas em regime duplo
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GRÁFICO 8 – Alunos matriculados no 1º ciclo do Ensino Básico, por freguesia (2020/2021) 

 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e da rede privada (jan./junho 2021) 

 

 

QUADRO 11 - Estabelecimentos de Ensino com 1º ciclo / Rede Pública – Ano letivo 2020/2021 
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Santiago EB Sesimbra 144 6 129,2 186 

Castelo 

EB Alfarim 48 2 129,2 62 

EB Aiana Cima 48 2 183,3 88 

EB Aldeia Meco 24 1 158,3 38 

EB Azóia 24 1 54,2 13 

EB Cotovia 216 9 88,0 190 

EB Sampaio 312 11 72,8 227 

EB Zambujal 48 2 81,3 39 

Quinta do 
Conde 

EBI Boa Água 144 6 100,7 145 

EB Pinhal do General 264 11 94,7 250 

EB N.º 2 Quinta do Conde 120 5 99,2 119 

EB N.º 3 Quinta do Conde 288 12 140,6 405 

EBI da Quinta do Conde 144 6 96,5 139 

Pólo do Conde 2 144 6 91,7 132 

EB Casal do Sapo/ Fontainhas 96 4 97,9 94 
 Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública (jan./junho 2021)  
(1) Relativo ao n.º de alunos que pode receber/1.º ciclo; (2) Relativo ao n.º de alunos a frequentar o 1.º ciclo  
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QUADRO 12 - Estabelecimentos de Ensino com 1º ciclo / Rede Privada - Ano Letivo 2020/2021 
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Castelo 
Colégio Educa a Brincar 82 4 85,4 70 

Escola Waldorf  40 2 30,0 12 
 

 Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede privada (jan./junho 2021)  
(1) Relativo ao n.º de alunos que pode receber/1.º ciclo; (2) Relativo ao n.º de alunos a frequentar o 1.º ciclo. 
 

  

O concelho de Sesimbra foi, no ano letivo 2020/2021, servido por dois estabelecimentos de ensino 

da rede privada com o 1.º ciclo do ensino básico, o “Colégio Educa a Brincar” e a escola Apis Waldorf 

Sesimbra que acumulam também a valência de jardim-de-infância, ambos situados na freguesia do 

Castelo. 

Ensino Básico – 2.º Ciclo  

  

Nos 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao longo do período em análise (que abrange os últimos treze 

anos letivos), os alunos que frequentaram estes dois ciclos estiveram subdivididos pelo ensino 

regular, pelos Cursos Vocacionais, pelos Percursos Curriculares Alternativos, pelos Cursos de 

Educação e Formação e pelo Programa Integrado de Educação e Formação, sendo que para o efeito, 

iremos apenas apresentar os dados relativos ao número total de alunos para cada um destes ciclos. 

 

 

QUADRO 13 - Evolução do número de alunos matriculados no 2º ciclo do Ensino Básico 

(2008/09-2020/21) 
 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/2021 

Santiago 210 217 218 220 209 219 237 251 230 202 202 178 167 

Castelo 292 313 332 304 269 284 265 274 257 280 303 323 307 

Quinta do 
Conde 

729 765 754 756 727 782 777 740 740 730 661 672 728 

Concelho 1231 1295 1304 1280 1205 1285 1279 1265 1227 1212 1166 1173 1202 

  Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública (jan./junho de 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – Plataforma de Informação Edu  
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Em 2020/2021, o concelho de Sesimbra, à semelhança dos anos anteriores, dispôs de 5 

estabelecimentos de ensino com 2.º ciclo, todos pertencentes à rede pública, e com um total de 1202 

alunos em frequência (-) 29 alunos relativamente ao ano letivo 2008/2009. 

 

QUADRO 14 - Estabelecimentos de Ensino com 2º ciclo do Ensino Básico - Ano Letivo 2020/2021 

  

FREGUESIA DESIGNAÇÃO N.º alunos  
 

N.º turmas   
 

Santiago EB Navegador Rodrigues Soromenho 167 8 

Quinta do Conde 

EBI da Boa Água 265 11 

EBI da Quinta do Conde 222 10 

Escola Básica e Secundária Michel Giacometti 241 10 

Castelo EB Castelo 307 14 

Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública jan./ junho de 2021)   

 

Os dados por unidade geográfica de freguesia permitem-nos verificar que é uma vez mais, na 

freguesia da Quinta do Conde que se concentra a percentagem mais significativa de alunos neste 

ciclo de ensino, na qual estão localizadas três das cinco escolas com esta resposta: EBI da Boa Água; 

EBI da Quinta do Conde e Escola Básica e Secundária Michel Giacometti. 

 

GRÁFICO 9 – Alunos matriculados no 2º ciclo, por freguesia (2020/2021) 
 

 
 Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública (jan./junho de 2021)  
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GRÁFICO 10 – Evolução dos alunos matriculados no 2º ciclo, por freguesia (2008/09 a 2020/2021) 
 

      Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública (jan./junho de 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – Plataforma de Informação Edu  

 

Também neste grupo etário, as estimativas do INE mostram-nos oscilações ao longo dos últimos 

anos, no número de residentes com idade própria para frequentar o 2.º ciclo do ensino básico, 

apontando para um acréscimo de 1,9% da população escolar potencial para frequentar este ciclo. 

Nada comparável com a situação que tinha ocorrido no período entre 2001 e 2011, com um aumento 

muito significativo (44,6%). 

GRÁFICO 11 – Evolução da população residente, com idade entre os “10-11 anos”  

(Censos 2001-2011 / Estimativas 2012-2020) 

 

 

 

Censos 
População residente por grupo etário, concelho de Sesimbra, 2012-2020* 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

808 1168 1170 1207 1199 1300 1291 1217 1248 1187 1190 
Fonte: INE, Estimativas anuais de população residente. 
* Têm como desagregação máxima o município. 
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População 
residente 

“10-11 Anos” 

Censos 

 
2001 

 
2011 

Var.% 
2001-2011 

Santiago 74 52 -29,7 
Castelo 324 435 34,3 

Quinta do Conde 410 681 66,1 
Concelho 808 1168 44,6 

 

                                                                           Fonte: INE (Censos de 2001 e 2011); CMS/GHAS (Atualização indicadores CE/ 
                                                                           Caderno de projeções demográficas - 2014) 

 

 

Ensino Básico – 3.º Ciclo 

 

Analisando agora o 3.º ciclo do ensino básico e para além dos 5 estabelecimentos de ensino 

já referidos anteriormente, este grau de ensino é também lecionado na Escola Secundária 

de Sampaio (para dar resposta aos alunos da Escola Básica do Castelo), sendo que em 

2020/2021, observamos um total de 1936 alunos em frequência, tendo-se verificado um 

aumento de 335 alunos relativamente ao ano letivo 2008/2009 (+ 20,9%). Este é um dos 

ciclos de ensino em que no período em análise se verificou um dos aumentos mais 

expressivos de alunos em frequência. 

 

 

QUADRO 15 - Evolução do número de alunos matriculados no 3º ciclo do Ensino Básico   

(2008/09-2020/21) 
 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Santiago 244 255 298 305 327 334 314 330 329 358 352 328 300 

Castelo 446 458 468 530 540 525 493 439 427 438 458 485 490 

Quinta do 
Conde 

911 953 1060 1170 1140 1092 1106 1073 1126 1161 1181 1194 1146 

Concelho 1601 1666 1826 2005 2007 1951 1913 1842 1882 1957 1991 2007 1936 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública (jan./junho de 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – Plataforma de Informação Edu  

 
 

Os dados em função do estabelecimento de ensino permitem-nos perceber que a maior parte das 

escolas estão no limite da sua capacidade e que relativamente à EB Navegador Rodrigues 

Soromenho teve início o processo de ampliação/requalificação, sendo que numa primeira fase, será 

contemplada a ampliação para o terreno contíguo, cedido pela câmara, com a construção de um novo 

bloco, que incluirá também um pavilhão desportivo e posteriormente serão requalificadas as atuais 

instalações.  

 

 



57 
 

 

Apesar da competência desta intervenção ser do Ministério da Educação, a Câmara Municipal de 

Sesimbra aceitou assumir esta responsabilidade ao abrigo do acordo assinado em 2017, entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e a então Secretária de Estado Adjunta e da Educação, para o 

conjunto de intervenções das duas fases, o desenvolvimento de projeto de arquitetura e de 

especialidades, lançamento, acompanhamento e fiscalização da obra. 

Trata-se de um investimento que era há muito aguardado por toda a comunidade educativa, que 

esteve na linha da frente, juntamente com as autarquias do concelho, na reivindicação, junto da tutela, 

para que esta obra se concretizasse. O novo edifício será composto por sete salas de aulas, três 

salas para as artes, três laboratórios, biblioteca, gabinete médico, pavilhão gimnodesportivo e 

instalações de apoio, o que irá melhorar significativamente as condições de ensino dos alunos que 

frequentam esta escola, que tinha sido projetada para 350 alunos, há mais 50 anos, mas que no ano 

letivo 2019/2020 contava já com mais de 500 alunos e com aulas a decorrerem em pavilhões 

prefabricados “provisórios”, com cerca de 40 anos, e num estado já muito avançado de degradação. 

 

QUADRO 16 - Estabelecimentos de Ensino com 3º Ciclo do Ensino Básico - Ano Letivo 2020/2021 

 

FREGUESIA DESIGNAÇÃO N.º alunos  N.º turmas   

Santiago EB Navegador Rodrigues Soromenho 300 14 

Castelo 
ES de Sampaio 157 6+ 1* 

EB Castelo 333 14 

Quinta do Conde 

EBI Quinta do Conde 371 16+1** 

EBI Boa Água 396 17 

Escola Básica e Secundária Michel Giacometti** 379 15 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública (jan./junho 2021) 
* Turma CEF (Cursos de Educação e Formação de Jovens) 
**Turma PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação) 

 

 

De referir ainda que, quanto ao grupo etário dos jovens com idade entre os 12 e os 14 anos, ou seja 

em idade própria para frequentar o 3.º ciclo do ensino básico, segundo as estimativas do INE, este 

grupo etário é também, aquele que apresenta, a seguir ao secundário, o crescimento mais 

significativo, o que tem, naturalmente, reflexos nas necessidades ao nível das respostas no parque 

escolar. 
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GRÁFICO 12 – Evolução da População residente com idade entre os “12-14 anos” 

(Censos 2001-2011 / Estimativas 2012-2020) 

 

 

Censos Estimativas provisórias de população residente 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1231 1661 1899 1848 1833 1783 1827 1918 1913 1938 1858 
Fonte: INE, Estimativas anuais de população residente. 
  * Têm como desagregação máxima o município. 

 
 

 

 População 
residente  

“12-14 Anos” 

Censos 
 

2001 
 

2011 
Var.%  

2001-2011 

Santiago       171 93 -45,6 
Castelo 511 614 20,2 
Quinta do Conde 549 954 73,8 
Concelho 1231 1661 34,9 

 

Fonte: INE (Censos de 2001 e 2011); CMS/GHAS (Atualização indicadores CE/Caderno de projeções demográficas - 2014) 

 

Os dados por unidade geográfica de freguesia permitem-nos constatar ainda que é uma vez mais, na 

Quinta do Conde que se encontra a percentagem mais expressiva de alunos neste ciclo de ensino 

(59,2%). 

GRÁFICO 13 – Alunos matriculados no 3.º ciclo do Ensino Básico, por freguesia (2020/2021) 

 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública (jan./junho de 2021) 
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Ensino Secundário    

 

O número de alunos matriculados no secundário (Ensino Jovem) em escolas localizadas no concelho 

de Sesimbra registou um acréscimo de 24,1%, no período compreendido entre os anos letivos 

2008/09 e 2020/2021, passando de 1181 para 1466 alunos. Este valor não corresponde, no entanto, 

ao número total de residentes no concelho, com idade própria para frequentar o ensino secundário, 

que as estimativas do INE, apontam para cerca de 2565 jovens, em 2020. Um dos fatores que poderá 

eventualmente explicar essa situação, é a falta de vagas e/ou oferta formativa nas escolas locais 

levando a que muitos jovens procurem soluções para o prosseguimento dos estudos em 

estabelecimentos de ensino noutros concelhos. 

 

QUADRO 17 - Evolução do número de alunos matriculados no Ensino Secundário  

(2008/09 – 2020/2021) 
 

 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Castelo 914 777 702 732 750 830 863 954 972 907 901 926 933 

Quinta do Conde 267 375 385 390 388 401 404 427 412 437 493 561 533 

Concelho 1181 1152 1087 1122 1138 1231 1267 1381 1384 1344 1394 1487 1466 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública/privada (jan./junho2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – Plataforma de Informação Edu (fev.2021) 

 
 

 

Observando com maior detalhe os dados da população residente no concelho de Sesimbra, com 

idade própria para frequência no ensino secundário (15 -18 anos), no período entre 2011 e 2020, e 

com base nos dados do INE, estima-se que este grupo etário cresceu em cerca de 27,8%, o que 

reforça ainda mais a necessidade de intervenção na rede escolar, principalmente, nos equipamentos 

do ensino secundário. Mas efetivamente, o parque escolar no que respeita ao ensino secundário não 

acompanhou proporcionalmente o crescimento da população nesta faixa etária. 

 
GRÁFICO 14 – Evolução da População residente com idade entre os “15-18 anos” 

 
(Censos 2001-2011 / Estimativas 2012-2020) 
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15 -18 Anos 
 População residente por grupo etário, concelho de Sesimbra, 2012-2020*   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2246 2364 2452 2561 2514 2500 2470 2430 2565 

 Fonte: INE, Estimativas anuais de população residente. 
  * Têm como desagregação máxima o município. 

 

População 
residente  

“15-18 Anos” 

Censos 
 

2001 
 

2011 
Var.%  

2001-2011 

Santiago       277 143 -48,4 
Castelo 717 774 7,9 
Quinta do Conde 788 1090 38,3 
Concelho 1782 2007 12,6 

Fonte: INE (Censos de 2001 e 2011); CMS/GHAS (Atualização indicadores CE/Caderno de projeções demográficas - 2014) 

 

Na rede pública, a oferta continua a ser facultada pela Escola Secundária de Sampaio, localizada na 

freguesia do Castelo e na Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, na Quinta do Conde. Ambas 

vivem uma situação de sobrelotação e com grandes constrangimentos que há muito tempo 

preocupam os autarcas, os diretores de escolas do concelho e os encarregados de educação. 

Ao longo destes anos, o ensino secundário tem sido assegurado maioritariamente pela Escola 

Secundária de Sampaio, ainda que se permanecer a tendência de crescimento verificada nos Censos 

anteriores, é a de que o conjunto de alunos com idade própria para frequentar este nível de ensino, 

se mantenha com maior expressão, entre os jovens residentes na freguesia da Quinta do Conde 

 
GRÁFICO 15 – Evolução dos alunos matriculados no Ensino Secundário, por freguesia (2008/09 – 2020/2021) 
 

 
 

 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública/privada (jan./junho2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência/BIME – Plataforma de Informação Edu 
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GRÁFICO 16 – Jovens residentes no concelho com idade entre os “15-18 anos”, por freguesia  
 

(2001-2011) 
 

 
 

Fonte: INE (Censos de 2001 e 2011)  

 

A construção de uma nova escola secundária na freguesia da Quinta do Conde é, há muitos anos, 

reclamada por toda a comunidade educativa em geral. Trata-se de uma medida que no âmbito da 

prestação do serviço público de educação visa: incentivar a permanência na escola dos alunos até 

aos 18 anos; proporcionar a igualdade de oportunidades de qualificação de nível secundário no 

concelho; alargar e intensificar as respostas formativas de promoção de quadros de vida mais 

qualificados e para que o 12.º ano, seja o referencial mínimo de formação para toda a comunidade, 

procurando-se progressivamente aumentar as taxas de frequência deste nível de ensino. 

Na Quinta do Conde, tal como já mencionado, a única escola que leciona até ao ensino secundário, 

é a Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, que no ano letivo de 2020/2021 voltou a receber 

neste nível de ensino um número de alunos muito acima da sua capacidade, sendo que as suas 

instalações se encontram a necessitar de uma “intervenção profunda em matéria de manutenção e 

conservação”. Refere o Edital das deliberações tomadas na Sessão Ordinária de 25 de setembro de 

2020, da Assembleia Municipal de Sesimbra, onde também se menciona, que as mesmas instalações 

para além de “serem exíguas para a população escolar uma vez que foram projetadas para 600 

estudantes e têm atualmente, o dobro” dos alunos e na qual, se delibera:“1 - Exigir do Governo o 

cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 52/201462; 2 - Que sejam executadas 

obras de reabilitação da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti da Quinta do Conde por forma 

a garantir as condições dignas de trabalho à comunidade escolar que utiliza este equipamento”.  

 

                                                           
2 Recomenda ao Governo que dê prioridade à construção de uma escola secundária na Quinta do Perú, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra. 
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Também no dia 5 de fevereiro de 2020, foi aprovada pelo conselho pedagógico do agrupamento de 

escolas Michel Giacometti, uma moção sobre as deficientes condições de funcionamento do mesmo 

estabelecimento de ensino, expondo a preocupação da comunidade escolar quanto às condições 

gerais estruturais e humanas do mesmo, como por exemplo: o número excessivo de alunos a 

frequentar a escola; o número limitado de salas de aula; o facto de a escola ter 34 anos de existência 

sem que tivesse havido uma intervenção de manutenção significativa (infraestruturas em mau 

estado); estando a capacidade física esgotada e ultrapassada, a mesma acaba por afetar o ambiente 

geral da escola, prejudicando consequentemente a concentração dos alunos e, inevitavelmente, os 

seus resultados escolares; falta de assistentes operacionais, entre outros. 

Importa ainda referir que a Escola Secundária de Sampaio, se encontra também em sobrelotação 

quanto ao número de turmas, muito acima da sua capacidade (concebida para 30 turmas), o que 

afeta fortemente, a elaboração dos horários, a existência de espaços para o funcionamento de 

projetos, e leva a um conjunto de outros condicionamentos quer para os alunos, quer para os 

docentes, para além de, no que respeita ao estado de conservação das salas de aula, estas estarem 

também a necessitar de manutenção.  

Refira-se também que no conjunto dos alunos que no ano letivo 2020/2021 estiveram neste nível de 

ensino, 72,1% optaram pelo ensino regular e 27,9% pela via profissional. 

 
QUADRO 18 – Alunos matriculados no Ensino Secundário – Ano Letivo 2020/2021 

 
 
 

Rede Secundário Regular CH Secundário Profissional Total 

Rede Pública 1057 297 1354 

Rede Privada - 112 112 

Total 1057 409 1466 
                                   Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública/privada (jan./junho 2021) 
 
 

 
GRÁFICO 17 – Alunos matriculados no Ensino Secundário, por via de ensino (2020/2021) 

 

 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública/privada (jan./junho 2021) 
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No que respeita à rede privada, o ensino secundário profissional é ministrado, desde o ano letivo 

2013/14, na Escola Profissional Agostinho Roseta, que tem capacidade para receber 160 alunos e 

está localizada na freguesia do Castelo. 

O predomínio do ensino regular tem-se mantido ao longo dos anos letivos em análise, como se pode 

observar no próximo gráfico. Foi mais visível a resposta de cursos profissionais no período entre 

2015/16 e 2016/17, tendo-se observado nos anos subsequentes uma redução. A partir do ano de 

2019/20 constata-se um aumento do número de alunos inscritos nestes cursos que constituem uma 

mais-valia para o aumento das taxas de escolarização ao nível do secundário. 

 

 

GRÁFICO 18 – Evolução do número de alunos a frequentar o Ensino Secundário, por via de ensino 

(2008//09 a 2020/2021) 

 

 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública e da rede /privada (jan./junho 2021) / Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - BIME – Plataforma de Informação Edu (fev 2021) 

 

 

 

 QUADRO 19 - Estabelecimentos com Ensino Secundário – Rede Pública/Rede Não Pública  

Ano Letivo 2020/2021  

 

FREGUESIA DESIGNAÇÃO Nº ALUNOS 

Castelo 
Escola Secundária de Sampaio 821 

Escola Profissional Agostinho Roseta 112 

Quinta do Conde Escola Básica e Secundária Michel Giacometti 533 

Total 1466 
Fonte: Estabelecimentos de ensino da rede pública (jan./junho 2021) Escola Profissional Agostinho Roseta (Março 2021) 
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Relativamente ao próximo quadro e não dispondo de mais informação à data, há que referir de 

qualquer modo, que em função dos dados disponíveis, o número de jovens que frequentam o ensino 

secundário regular e profissional em escolas fora do concelho, por inexistência de vaga ou oferta 

formativa no conjunto dos beneficiários do Serviço de Transportes Escolares (STE), é em média, 

190/ano letivo. 

No entanto, perceciona-se que a migração de alunos para estabelecimentos de ensino para fora do 

concelho, seja muito superior face ao número de alunos apoiados pelo STE, sendo que esta “matéria” 

será alvo de uma análise mais detalhada na Revisão da Carta Educativa. 

QUADRO 20 - Evolução do número de alunos em Cursos Profissionais do Ensino Secundário fora do Concelho 

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Nº Total de alunos 134 146 137 * * * * * 142 

  Fonte: Carta Educativa, 2007 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Nº Total de alunos 218 186 203 209 201 191 145 

Fonte: Serviço de Transportes Escolares / Divisão de Educação – CM Sesimbra 
*Informação indisponível 

 

Ao analisarmos a evolução da população escolar total em todos os níveis e modalidades de ensino 

da rede pública e não pública, constata-se que entre os anos letivos 2008/2009 e 2020/2021, o 

número total de alunos em frequência sofreu um aumento de cerca de 10,5% (+ 776 alunos). Para 

esta evolução positiva, em muito contribuiu a variação registada no número de crianças a frequentar 

a educação pré-escolar (resultante do aumento da oferta nesta resposta), no ensino secundário e no 

3º ciclo do ensino básico, onde ocorreram as maiores subidas, ou seja, um maior número de alunos 

em frequência, por oposição, a uma variação negativa da população escolar para o 1.º e 2.º ciclo do 

ensino básico. 

 
GRÁFICO 19 – Evolução do número total de alunos nas escolas da rede pública/rede não pública 

 (2008/09 a 2020/2021) 

 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e rede não pública do concelho de Sesimbra (jan./junho 2021)  

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência/ BIME – Plataforma de Informação Edu  
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GRÁFICO 20 – Evolução da população residente, por grupos etários, em função de cada ciclo de ensino 
 

(Censos 2001-2011 / Estimativas 2012-2020) 
 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011; Estimativas anuais de população residente (2012-2020) 
 

Na análise do crescimento demográfico do concelho de Sesimbra e tendo em conta a população em 

idade escolar para o período em referência, os dados do INE apontam para um aumento mais 

significativo do número de residentes com idade entre os “15-18 anos” (Secundário), e dos que têm 

entre “12-14 anos” (3.º ciclo do Ensino Básico”). Por outro lado, estima-se um decréscimo dos mais 

novos, nomeadamente, das crianças com idade compreendida entre os “3-5 anos” (Educação Pré-

Escolar). 

GRÁFICO 21 - Evolução dos alunos matriculados nas escolas do concelho, por freguesia 

(2008/09 a 2020/2021) 

 

 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e não pública (jan./junho2021); Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social; Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência/BIME – Plataforma de Informação Edu  
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GRÁFICO 22 - Distribuição do número total de alunos matriculados, por nível de ensino/freguesia (2020/2021) 
 
 

 
Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e não pública do concelho de Sesimbra (jan./junho2021); Carta Social GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento 

do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência/BIME – Plataforma de Informação Edu (fev.2021) 
 

Com exceção do ensino secundário, em todos os restantes níveis de ensino, a Quinta do Conde 

continuou em 2020/21, a concentrar a maior percentagem de alunos, o que não é surpreendente, 

uma vez que é a freguesia mais populosa do concelho. De referir que no período entre o ano letivo 

2008/9 e 2020/2021, o n.º de crianças e jovens a frequentar as escolas localizadas na freguesia da 

Quinta do Conde aumentou, no global, em 22,6%, por oposição a Santiago, que continua a apresentar 

os valores menos expressivos. 
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QUADRO 21 – Alunos matriculados nos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
Concelho de Sesimbra - Ano Letivo 2020/2021 

 
 

R
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ú
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a

 

  

Agrupamentos 
de Escolas 

Estabelecimento de Educação/ 
Ensino 

Educação 
Pré-Escolar 

Ensino Básico Ensino Secundário 
Total  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Regular CH Profissional 

Agrupamento 
de Escolas da 

Quinta do 
Conde 

EB Casal do Sapo - 
Fontainhas 

40 94 -  -   - -  134 

Pólo do Conde 2  36 132 -  -  -  -  168 

EBI Quinta do Conde 58 139 222 371 -  -  790 

Agrupamento 
de Escolas da 

Boa Água 

JI Pinhal do General 88 -  -  -  -  -  88 

EB Pinhal do General 130 250 -  -  -  -  380 

EB N.º 2 Quinta do Conde 25 119 -  -  -  -  144 

EBI Boa Água   145 265 396 -  -  806 

Agrupamento 
de Escolas 

Michel 
Giacometti 

JI da Quinta do Conde 95 -  -  -  -  -  95 

EB N.º3 da Quinta do Conde 100 405 -  -  -  -  505 

Escola Básica e Secundária 
Michel Giacometti 

-  -  
241 379 480 53 1153 

Agrupamento 
de Escolas 
Navegador 
Rodrigues 

Soromenho 

EB Aiana de Cima 25 88 -  -  -  -  113 

EB Azóia 14 13 -  -  -  -  27 

EB Alfarim  - 62 -  -  -  -  62 

JI de Alfarim 46 -  -  -  -  -  46 

EB Aldeia do Meco 17 38 -  -  -  -  55 

EB Sesimbra 40 186 -  -  -  -  226 

EB Navegador Rodrigues 
Soromenho 

-  -  
167 300 

-  -  
467 

Agrupamento 
de Escolas de 

Sampaio 

EB Cotovia 50 190 -  -  -  -  240 

EB Sampaio 85 227 -  -  -  -  312 

EB Zambujal -  39 -  -  -  -  39 

EB Castelo -  -  307 333 -  -  640 

Escola Secundária de Sampaio -  -   - 157 577 244 978 

Total Rede Pública 849 2127 1202 1936 1057 297 7468 

R
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de
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ã
o 

P
ú

b
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a
 

R
e

de
 P

ri
va

da
 

Colégio Educa a Brincar 60 70 -  -  -  -  130 

Jardim de Infância "Piano 
Mágico" 

21 
-  -  -  -  -  

21 

Infantário "Os Catitas" 21 -  -  -  -  -  21 

Escola Waldorf Sesimbra 11 12 -  -  -  -  23 

Escola Profissional Agostinho 
Roseta 

-  -  -  -  -  
112 112 

R
e

de
 S

o
lid

á
ri

a
 

Centro Paroquial de Bem Estar 
Social do Castelo de Sesimbra 

98 
-  -  -  -  -  

98 

Jardim de Infância da Casa do 
Povo de Sesimbra 

30 
-  -  -  -  -  

30 

Centro de Apoio Sócio-Cultural                                          
Unidade Zambujalense 

(CASCUZ) 
35 

-  -  -  -  -  
35 

Unidade Integrada de 
Atendimento à Infância - 

Cercizimbra 
39 

-  -  -  -  -  
39 

Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde 

49 
-  -  -  -  -  

49 

Centro Comunitário da Quinta 
do Conde - Centro Infantil 

69 
-  -  -  -  -  

69 

Externato Santa Joana 73 -  -  -  -  -  73 

Total Rede Não Pública 506 82 -  -  -  112 700 

Total no concelho 1355 2209 1202 1936 1057 409 8168 

Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e não pública (jan./junho 2021)  
* Não inclui Secundário-EFA (Educação e Formação de Adultos) 

 

 
 



68 
 

 
 

Educação Inclusiva - Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

 

Os agrupamentos de escolas, têm integrado nos respetivos Centros de Apoio à Aprendizagem, as 

salas de apoio especializado (ou unidades especializadas) destinadas a alunos com autismo, 

multideficiência ou outras características que requeiram a adoção de medidas adicionais de suporte 

à aprendizagem tais como: adaptações curriculares significativas; desenvolvimento de metodologias 

e estratégias de ensino estruturado; desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e 

social. Os CAA constituem um recurso que garante a implementação de respostas educativas no 

âmbito do Decreto de Lei n.º 54/ 2018, que complementam o trabalho desenvolvido em sala de aula 

e têm como objetivos gerais: 

a) Apoiar a inclusão dos jovens na turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente 

através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar; 

c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

 

No concelho existe, presentemente, um total de oito salas de apoio especializado, integradas nos 

CAA dos agrupamentos de escolas. 

 

Os Centros de Apoio à Aprendizagem, beneficiam de um conjunto de recursos humanos específicos, 

entre eles, docentes de educação especial, técnicos especializados e assistentes operacionais; 

recursos organizacionais, tais como a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e os 

Centros de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação para a educação especial. 

Beneficiam ainda de recursos da comunidade, tais como, as Equipas Locais de Intervenção Precoce; 

as equipas de Saúde Escolar dos ACES/ULS, o CRI, a Câmara Municipal, empresários, entre outros. 

 

Entre os recursos da comunidade, o Centro de Recursos para a Inclusão da Cercizimbra, é um 

parceiro privilegiado no trabalho desenvolvido nos CAA dos agrupamentos, através da colocação nas 

escolas, de técnicos especializados nas áreas da psicologia, terapia da fala, terapia 

ocupacional/psicomotricidade e fisioterapia, os quais desenvolvem um trabalho colaborativo com os 

professores e outras estruturas dos agrupamentos, garantem apoio especializado aos alunos e 

acompanhamento aos pais. Realiza um trabalho colaborativo e de articulação com as escolas e os 

parceiros da comunidade, na preparação da transição para a vida pós-escolar dos alunos, 
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nomeadamente através da integração de jovens em estágios na comunidade, na sensibilização para 

a inclusão, no desenvolvimento de atividades como a Hipoterapia e Natação/Adaptação ao Meio 

Aquático, na criação de respostas de ocupação de tempos livres e de acesso ao lazer. 

No ano letivo 2020/2021 frequentaram as escolas públicas do concelho de Sesimbra, um total de 479 

crianças e jovens com Necessidades de Educação Específicas (NEE) em diferentes domínios, 

predominando o domínio Cognitivo (42,9%), seguindo-se Linguagem (27,3%). 

 

GRÁFICO 23 - Crianças e jovens com NEE a frequentar as escolas do concelho 
Percentagem de prevalência nos vários domínios (2020/2021) 

 

 
Fonte: Centro de Recursos para a Inclusão/ Cercizimbra 

 

O Centro de Recursos para a Inclusão, garantiu apoio a 270 alunos nas escolas do concelho de 

Sesimbra, nas diferentes áreas especializadas. São prioritários os “(…) alunos com necessidade de 

mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão” (artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 54/2018 de 6 de julho) e com necessidades de elevada intensidade e persistência embora com 

outro tipo de medidas. 

 

QUADRO 22 - Caracterização das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão 

 M. Adicionais M. Seletivas M. Universais 

Nº de alunos  74 182 14 
Fonte: Centro de Recursos para a Inclusão/Cercizimbra 

 

GRÁFICO 24 – Distribuição dos apoios do CRI por área técnica (2020/2021)  

 
Fonte: Centro de Recursos para a Inclusão/Cercizimbra 
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GRÁFICO 25 – Distribuição dos apoios do CRI por nível de ensino (2020/2021) 

 
Fonte: Centro de Recursos para a Inclusão/Cercizimbra 

 

 

Privilegia-se a intervenção nos primeiros ciclos de ensino e em idades mais precoces com o objetivo 

de promover o desenvolvimento, desenvolver competências e minimizar o impacto das dificuldades 

dos alunos na escolaridade e ao longo da vida. 

 

GRÁFICO 26 – Distribuição dos Apoios do CRI por área técnica/nível de ensino (2020/2021) 

 
                                  Fonte: Centro de Recursos para a Inclusão/Cercizimbra 

 

 

 

Educação e Formação de Adultos 
 

Quando se analisa a população residente no concelho de Sesimbra em função do nível de instrução 

atingido, e no que respeita em particular à taxa de analfabetismo registou-se nos últimos anos 

importantes progressos. No concelho de Sesimbra, verificou-se em 2011 um valor de 3.68%, que 

conforme os Censos de 2011, nos coloca ligeiramente abaixo da média observada na Península de 

Setúbal (3,84%), mas superior à Grande Lisboa (2,98%). 

Se aprofundarmos estes valores em função da freguesia, é a Quinta do Conde que obtém menor 

expressividade de analfabetos por oposição a Santiago. 
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QUADRO 23 - Taxa de analfabetismo (%) por local de residência à data dos Censos 2011 

Local de residência  
(à data dos Censos 2011) 

 
Taxa de Analfabetismo 2011 

 

Grande Lisboa 2,98 

Península de Setúbal 3,84 

Sesimbra 3,68 

Sesimbra (Castelo) 4,30 

Sesimbra (Santiago) 7,25 

Sesimbra (Quinta do Conde) 2,46 

                Fonte: INE (Censos de 2011) 

 

Por outro lado, os dados mostram que um pouco mais de metade da população (52,4%) detinha o 

ensino básico, no mesmo período censitário (2011), observando-se a predominância dos detentores 

deste nível de ensino na freguesia de Santiago (64,6%) na qual residem proporcionalmente, mais 

pessoas idosas (com 65 e mais anos), seguindo-se a freguesia do Castelo (52%). Por sua vez, o 

ensino secundário obtém maior expressão entre os residentes da freguesia da Quinta do Conde 

(24%). 

No que respeita ao ensino superior, a maior percentagem pertence aos residentes na freguesia do 

Castelo, com apenas 2,8% acima da Quinta do Conde. 

 

QUADRO 24 - População residente, segundo o nível de instrução atingido em 2011,  
nas freguesias e no concelho de Sesimbra 

 
 

Zona 
Geográfica 

População residente no concelho de Sesimbra, segundo o nível instrução atingido (2011) 

Nenhum  Frequência  
de pré-escolar 

Básico Secundário Médio Superior 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Castelo 1615 8,48 578 3,03 9943 52,19 3595 18,87 216 1,13 3106 16,30 

Santiago 456 9,42 43 0,89 3125 64,55 728 15,04 43 0,89 446 9,21 

Quinta do 
Conde 

2298 8,97 713 2,78 12693 49,57 6107 23,85 342 1,34 3453 13,49 

Concelho 4369 8,83 1334 2,69 25761 52,04 10430 21,07 601 1,21 7005 14,05 
Fonte: Projeto Municipal do PDM – Novembro 2020 

 

No que respeita às ofertas formativas dirigida à população adulta, têm sido promovidas no concelho 

algumas medidas de aprendizagem ao longo da vida cujo principal objetivo é dotar a população adulta 

de competências escolares e competências profissionais, tal como os Cursos de Educação e 

Formação para Adultos (EFA) direcionados para cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, e 

que permitem elevar os níveis de habilitação escolar, com vista a uma (re) inserção ou progressão 

no mercado de trabalho. No ano letivo 2020/2021, esta modalidade de ensino foi ministrada na EBI 

da Quinta do Conde, na Escola Secundária de Sampaio e na Escola Básica e Secundária Michel 

Giacometti. 
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Também o Centro Qualifica/Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, que iniciou a sua atividade 

em 2017, possibilita a continuidade dos estudos e a obtenção de uma qualificação para jovens e 

adultos, prestando: 

- Informações sobre a aprendizagem ao longo da vida;  

- Orientação e encaminhamento para ofertas de ensino e formação profissionais; 

- RVCC (Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências). 

 

QUADRO 25 – Formandos em frequência, por tipo de curso (2020/2021) 

Instituição Oferta de Educação/Formação N.º alunos 

EBI Quinta do Conde Curso EFA - Secundário 40 

Escola Secundária Sampaio Curso EFA - Secundário 53 

 
Escola Básica e Secundária Michel Giacometti 

Curso EFA Básico 33 

RVCC 52 

 Total 178 

                 Fonte: Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública (jan./junho 2021)   
 

 

Refira-se também, o trabalho desenvolvido pelo Centro de Recursos Educativos e Formação (CREF) 

do concelho de Sesimbra no apoio, disponibilização de informação e orientação aos cidadãos que 

desejam retomar os seus estudos ou obter uma certificação profissional.  

 

O Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FORMAR), tem como principal atribuição 

a promoção de atividades de formação profissional para a valorização dos recursos humanos dos 

setores ligados às atividades marítimas. Com um polo em Sesimbra, procura assegurar a realização 

de formação profissional necessária à qualificação, reconversão profissional, aperfeiçoamento e 

progressão nas carreiras dos profissionais marítimos, bem como de outros profissionais dos sectores 

que integram o âmbito da sua atividade. 

De referir, ainda, a importância do Instituto do Emprego e Formação Profissional, que tem por missão 

promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de 

políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional.  

 

Através do Portal dedicado à Educação - SESIMBRA EDUCAR EM REDE (SER), no âmbito do 

Projeto SER (Projeto Educativo Concelhio), lançado em outubro de 2020 pelo município, as 

instituições com respostas educativas/formativas passaram a ter à sua disposição, um canal 

privilegiado de comunicação onde podem divulgar as suas ações de formação, projetos e iniciativas.    

Para além da habitual agenda de propostas de serviços e projetos educativos, são disponibilizados 

neste suporte, vários recursos educativos em formato audiovisual, preparados por serviços da 

câmara, que podem ser usados pelos docentes como apoio às aulas. 

Permite também, às autarquias, às instituições de educação/formação e a todos os parceiros, 

desenvolver uma intervenção, informada, sustentada e concertada.  



 


