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1. PREÂMBULO CONCEPTUAL

A concepção de novos modelos organizativos da rede educativa deverá ter como base de
trabalho os conceitos dispostos no Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, e no Decreto-Lei n.º
115-A/98, de 4 de Maio: Território Educativo e Agrupamento Escolar, respectivamente.
O conceito de Território Educativo fornecerá, de acordo com a legislação mais recente, a matriz
da constituição das novas redes educativas. Contudo, para tentar minimizar os impactes desta
nova organização para a entidade gestora da rede e para a população, deverá ter-se em
consideração a organização previamente existente, que assenta no conceito de Agrupamento
Escolar.

1.1. Território Educativo

O que é então o Território Educativo?
“Define-se Território Educativo (TE) como um espaço geográfico
em que seja assegurado o cumprimento da escolaridade
obrigatória em funcionamento vertical e horizontal integrado1.”
Esta nova unidade é o principado geográfico concelhio onde se assegura a escolaridade
obrigatória em funcionamento integrado. Deverá ser servido por um conjunto de instalações de
educação pré-escolar, ensino básico e secundário interdependentes e complementares sob a
perspectiva pedagógica e a perspectiva da utilização dos recursos físicos e infra-estruturas de
apoio. Um dos objectivos primordiais do Território Educativo é a distribuição equitativa, pela
população escolar, das condições mínimas de frequência de ensino a que toda a criança tem
direito. Deverá caracterizar-se por:
1.

Promoção do sucesso escolar dos alunos, sob o ponto de vista da aprendizagem
sequencial programada e acompanhada ao longo dos vários níveis de ensino;

2.

Funcionamento integrado de serviços de apoio sócio-educativo (Psicologia, Orientação
Educativa e Acção Social Escolar);

1

Extraído do “Manual para a Elaboração da Carta Educativa”, DAPP, Ministério da Educação.
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3.

Optimização e qualidade dos recursos físicos e material didáctico, com grande ênfase da
administração e gestão educativa;

4.

Facilidade de contacto entre os docentes;

5.

Promoção da formação profissional de pessoal docente e não docente, adequada às
especificidades regionais e locais.

A área de influência dos Territórios Educativos deverá facilitar os contactos entre os vários
equipamentos de ensino adstritos ao TE, considerando para tal efeito as condições geográficas,
de acessibilidade e de densidade populacional. Dentro do TE deverá existir um equipamento de
ensino denominado de nuclear, que congrega os melhores e mais qualificados recursos físicos,
humanos e materiais, e onde se articulam diversas actividades que não são passíveis de serem
efectuadas nas restantes escolas do TE. Esta Escola Nuclear será o centro dinamizador e de
apoio pedagógico da porção da rede educativa que lhe compete.
Um Território Educativo é então uma unidade territorial onde se localiza uma determinada procura
de ensino pré-escolar, ensino básico e ensino secundário, os estabelecimentos de ensino que
satisfazem a procura e onde as deslocações entre as habitações da população escolar e as suas
escolas são percorridas em segurança, com facilidade e em curto período de tempo.

1.1.1. Identificação dos Territórios Educativos

A identificação dos TE é um processo interactivo que deverá orientar-se pelas seguintes
directrizes:
a.

Existência de população a escolarizar que justifique a existência de um ou mais
equipamentos escolares onde sejam ministrados os níveis pré-escolar, básico e
secundário;

b. Existência de instalações escolares públicas com capacidade suficiente para responder
às necessidades da população a escolarizar;
c. Existência de uma escola que possa desempenhar a função de Escola Nuclear;
d. Nas zonas urbanas de densidade média/alta, o Território Educativo deverá ter uma
dimensão compatível com a distância aceitável a ser percorrida a pé pelas crianças, dos
diversos grupos etários, entre as suas habitações e a escola. Nas zonas rurais, o
transporte colectivo ou transporte escolar fornece o factor crítico de delimitação do TE;
e. Inexistência de barreiras físicas que dificultem as deslocações habitação-escola:
i.

Rede viária de hierarquia superior;
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f.

ii.

Rede ferroviária;

iii.

Orografia de declives acentuados;

iv.

Usos de solo não urbano de grande extensão;

Coincidência e/ou compatibilidade com os limites administrativos das Freguesias;

Numa primeira fase, os Territórios Educativos são delimitados ao nível da escala concelhia,
centrando-se nos aspectos do ordenamento do território, rede ferroviária, rede viária de hierarquia
superior, orografia e os limites administrativos das freguesias.
A classificação dos usos do solo constantes do Plano Director Municipal de Peso da Régua
permite o conhecimento das zonas preferenciais para a instalação dos TE, através da análise das
áreas de concentração urbana, os espaços preferenciais para a localização de equipamentos
colectivos e as barreiras físicas às deslocações pedonais.
Para facilitar a gestão da rede educativa, o respeito pelos limites administrativos das Freguesias
deverá encontrar-se no topo das prioridades de delimitação dos TE. É conveniente que um TE
corresponda a uma freguesia, a um número inteiro de freguesias ou a parte de uma única
freguesia. A agregação ou partição das freguesias para efeitos de constituição dos TE deverá ter
como factor crítico a relação entre o número de alunos requerido para a constituição da Escola
Nuclear nos níveis de ensino mais exigentes e a população existente na freguesia desse grupo
etário.
Na segunda fase, a delimitação preliminar do Território Educativo é complementado com a
quantificação dos aspectos da população a escolarizar, as características físicas, potenciais
estabelecimentos de ensino candidatos a Escola Nuclear, localização e condições de articulação
com outros estabelecimentos de ensino do mesmo TE e análise de eventuais pontos de conflito
não detectados à escala concelhia.

1.2 Disposições a considerar no Reordenamento Escolar

A Carta Educativa assume-se como um documento que representa um empenhamento
institucional alargado, garantindo que a Escola tem um papel fundamental como elemento
integrado e integrador na sociedade, sobretudo a sua vertente pública, universal e gratuita. O
papel da Educação na sociedade contemporânea é essencial tendo em vista a componente da
valorização humana. Toda a sociedade retira dividendos do facto dos recursos humanos serem
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enriquecidos pelo acesso à educação e formação, desde as associações civis, as instituições
públicas, mas sobretudo as sociedades privadas (as empresas).
Neste âmbito, surge com especial relevância o carácter impulsionador, coordenador, regulador e
integrador, em parceria com a comunidade educativa, do Município. Só deste modo é possível
prosseguir as políticas de educação e formação ao nível local e regional e estabelecer os
necessários compromissos institucionais que permitam atingir os investimentos previstos e
necessários. No prosseguimento também da previsão de um novo quadro legislativo de
atribuições e competências das autarquias locais no que se refere à educação e também do
previsível alargamento da frequência escolar obrigatória para os 12 Anos de Escolaridade.
Como objectivos estratégicos da política educativa a implementar no Concelho de Peso da
Régua, através da figura da Carta Educativa, enunciam-se:
1.

Maior equidade no acesso ao ensino;

2.

Manutenção de relação de maior proximidade na educação pré-escolar (quando
possível);

3.

Dotação das escolas com espaços pedagógicos adequados e necessários à acção
lectiva qualitativa;

4.

Supressão das situações de isolamento de estabelecimentos de ensino;

5.

Supressão das situações de sobrelotação e sub-ocupação e do funcionamento de
turmas agregadas de diferentes anos de escolaridade no 1º Ciclo do Ensino Básico;

6.

Instauração do Regime Normal de funcionamento em todos os estabelecimentos de
ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico;

7.

Implementação de valências educativas complementares dentro do recinto escolar;

8.

Acompanhamento das relocalizações de alunos, pelas áreas de influência das escolas
em relação aos aglomerados urbanos, alterando as disposições dos transportes
escolares existentes em função das necessidades identificadas, assegurando uma rede
de transportes eficaz;

9.

Requalificação e reapetrechamento do parque escolar existente, caso se justifique a
manutenção dos estabelecimentos de ensino;

10. Criação de estabelecimentos de ensino integrados com espaços pedagógicos e infra-

estruturas de desporto escolar adequadas às necessidades identificadas;
11. Combate ao insucesso e abandono escolar através da melhoria das condições de ensino

e da eficácia da rede escolar, dotada das valências pedagógicas e de espaços
pedagógicos fundamentais para o sucesso escolar.
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Neste sentido, consideram-se prioritários os investimentos que permitam a construção e
reabilitação de estabelecimentos de ensino afectos ao 1º CEB e à Educação Pré-escolar, cuja
penetração se pretende reforçada. Deste modo, são alvo de particular atenção as escolas com
horários duplos e os impactos demográficos criados pelas novas urbanizações; devendo
conciliar-se os conceitos de Escola a tempo inteiro, de qualidade e de excelência com as
necessidades reais mais prementes no que respeita à implementação de equipamentos
colectivos de educação adequados.
Nos 2º e 3º CEB atentam-se, igualmente, às situações de maior carência/desadequação
existentes; sendo que no caso das EBI (Escolas Básicas Integradas) será necessário considerar
tipologias de construção que permitam a coabitação entre crianças de diferentes faixas etárias. É
essencial que as novas escolas a erigir no concelho representem também uma melhoria nas
condições de ensino e nas taxas de penetração para o ensino recorrente.
Nos casos em que as escolas estão integradas em comunidades mais isoladas e rurais, o
encerramento de uma escola é considerado pelas populações locais como uma tentativa de
centralização de actividades e, logo, como uma afronta à dinâmica local e à independência
desses aglomerados. Neste sentido, ganha especial relevância atentar à resposta de cada
comunidade às disposições da política educativa a implementar por via da Carta Educativa,
ressalvando que os encerramentos de escolas com menores condições físicas, sociais e
pedagógicas só devem ser materializados mediante a comprovação que as alternativas
apontadas significam uma verdadeira melhoria das condições para as crianças, para o seu
ensino e para as suas famílias.
As constantes alterações às realidades territoriais e educativas, aos enquadramentos legislativos
e aos PMOT’s em vigência no concelho motivam que a proposta de reordenamento escolar seja
acompanhada por uma monitorização que permita prever e acompanhar (os processos mutáveis
com impacto no âmbito da realidade territorial, sobretudo aqueles com maior ênfase na gestão
da rede educativa) e adaptar as disposições presentes na Carta Educativa de modo a esta
constituir um elemento progressivamente mais eficaz e sempre dotado de actualidade e
capacidade de resposta aos elementos mais imprevisíveis. De forma previsível, a monitorização
constituirá um elemento imprescindível na prossecução de uma rede educativa optimizada e terá
um papel fundamental caso se concretize o alargamento da frequência escolar obrigatória para
os 12 Anos de Escolaridade, com todas as implicações inerentes que isso significará nos
números de alunos a frequentar os derradeiros níveis do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
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A monitorização têm um papel activo na alteração às disposições da presente Carta Educativa,
devendo eventuais alterações à escolaridade obrigatória, bem como a observação dos resultados
das políticas de combate ao insucesso escolar, ter o devido impacto no reordenamento escolar e
nas prioridades de investimento respectivas. A monitorização será materializada com um
acompanhamento da comunidade educativa, em particular atribuindo-se um papel relevante ao
Conselho Municipal de Educação. Desse modo, destaca-se a importância do papel do Conselho
Municipal de Educação como um instrumento de consenso das diferentes expectativas e
necessidades dos diversos membros da comunidade educativa. Em todo o caso, deve ser
assegurada uma permanente atenção e auscultação das expectativas das populações no
processo de monitorização. Os critérios sociais, de estabilização e retenção populacional (em
oposição a medidas de esvaziamento) são certificados pelo processo de monitorização, que
também deverá focar de modo incisivo a evolução demográfica constante (e logo, a evolução da
procura que incide em cada território educativo) como factores a ter em conta em qualquer futura
alteração à presente proposta.

1.3 Normas Genéricas para a Reprogramação da Rede
Educativa

As reformas a operar deverão ser orientadas pelo seguinte conjunto de normas de programação
da rede educativa:
1.

2.

Jardins-de-Infância
o

Mínimo de população escolar para a construção de JI – 20 crianças

o

Máximo de população escolar permitida em JI – 150 crianças

o

Número máximo de crianças por educador – 20 a 25 crianças

o

Número máximo de crianças por sala – 20 a 25 crianças

o

1 sala de actividades por educador – obrigatório

o

Integrar JI em Escolas do 1º CEB e/ou em EBI (Escolas Básicas Integradas)

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Escola Básica 1º Ciclo
o

Mínimo de população escolar para a construção de EB1 – 80 crianças

o

Máximo de população escolar permitida em EB1 – 300 crianças

o

1 Turma por ano de escolaridade

o

Número mínimo de alunos por turma e sala – 20

o

Número máximo de alunos por turma e sala – 25
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3.

4.

o

Articular EB1 com JI e sempre que possível integração em EBI

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Escola Básica do 2º e 3º Ciclo
o

Mínimo de população escolar para a construção de EB 23 – 240

o

Máximo de população escolar permitida em EB 23 – 750

o

Número preferencial de alunos/turma – 24

o

1 sala por turma

o

Articular com outros níveis de ensino

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Escola Secundária
o

Mínimo população escolar para a construção de Secundário – 390

o

Máximo de população escolar permitida em Secundário – 1170

o

Número máximo de alunos/turma – 30

o

1 sala por turma

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Contudo, trata-se de normas standard e que deverão ser alvo de adaptação às especificidades
locais do Concelho de Peso da Régua, pelo que se admite que algumas delas não sejam
rigidamente obedecidas. Assim, a reorganização da rede educativa será orientada por diversos
vectores:
As conclusões do 1º volume da Carta Educativa de Peso da Régua, que trata da caracterização

i.

e diagnóstico da actual rede educativa, onde foram identificadas as principais carências;
As indicações constantes do 2º volume da Carta Educativa de Peso da Régua, que trata das

ii.

projecções demográficas, permitindo um conhecimento pormenorizado das necessidades
educativas por local geográfico ao longo do horizonte de projecto;
Inúmeros instrumentos publicados2 para a programação de redes de equipamentos de

iii.

utilização colectiva com especial relevância para os equipamentos escolares;
Especificidades locais, nomeadamente factores que se prendem com o dinamismo dos

iv.

aglomerados habitacionais e da organização politico administrativa do Concelho.

2

Publicações do Ministério da Educação, Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, etc.
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1.4 Síntese das Normas de Programação de Equipamentos
Colectivos de Educação

As Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos, publicadas em
Maio de 2002 pela DGOTDU, possuem um capítulo referente aos Equipamentos Colectivos de
Educação, da responsabilidade do Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento e
Direcção-Geral da Administração Educativa (Ministério da Educação).
Um Equipamento Colectivo pode ser definido como Edificações onde se localizam actividades
destinadas à prestação de serviços de interesse público imprescindíveis à qualidade de vida das
populações (DGOTDU, 2002), Infra-estruturas físicas com base nas quais a população de um
dado território tem acesso aos bens e serviços de que necessita (Pais Antunes, 2004) ou
Instalações (edificações e terrenos envolventes) destinadas à prestação de serviços destinados às
colectividades (saúde, ensino, administração, assistência social, segurança pública, protecção
civil,etc.), à prestação de serviços de carácter económico (mercados, feiras, etc.) e à prática de
actividades culturais, de recreio e lazer e de desporto (Portaria 1136/2001 de 25 de Setembro).
Para o planeamento da rede, os critérios de planeamento destacam princípios como o
reconhecimento da importância da participação social na estruturação da ordem local referente
aos diversos sectores da sociedade; a percepção de que a rede escolar é uma parte integrada
de uma rede nacional e deve, satisfazendo as necessidades locais, respeitar o desenvolvimento
nacional; e a concepção da aprendizagem e desenvolvimento educativo como um processo
sequencial, integrado e complementar.
O planeamento da rede escolar/educativa deverá orientar-se por: uma concepção de escola
integrada no espaço de recursos educativos diferenciados; uma visão prospectiva da realidade,
delineada em cenários de evolução construídos a partir de análises globais e qualitativas; uma
programação de equipamentos subordinada a princípios estratégicos assentes na diversidade de
tipologias, na flexibilidade e versatilidade de soluções e na complementaridade na gestão e
utilização dos recursos (Manual para a elaboração de Cartas Educativas, 2000).
Os Indicadores necessários à Programação e Caracterização dos diferentes Equipamentos
incluem a Área de Influência e Irradiação:
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•

A Área de Irradiação é o valor máximo do tempo de percurso ou da distância percorrida
pelos utilizadores entre o local origem (normalmente residência) e o equipamento
(destino), a pé, ou utilizando transportes públicos. Mede-se em minutos ou quilómetros.

•

A Área de Influência de um equipamento é delimitada pelos pontos do território cujo
afastamento ao equipamento corresponde ao valor de irradiação. Para a delimitação da
Área de Influência, a medição da irradiação é feita sobre as vias de comunicação, tendo
em conta tanto as características físicas do território (morfologia), como a rede de
transportes públicos.

A Caracterização dos diferentes Equipamentos inclui a observância da sua População Base, que
se entende como o valor da população a partir do qual se justifica a criação de determinado
equipamento. Pode ser indicado, de modo genérico, em número de habitantes, ou mais
detalhadamente, num determinado estrato populacional, ou mesmo em número de utentes do
equipamento. A População Base é a população que serve de suporte a uma “unidade mínima” de
equipamento. Entende-se por unidade mínima, o equipamento cujas dimensões e características
representam o limiar a partir do qual se verificam condições de viabilidade económica e funcional.
Os critérios para determinar as necessidades em equipamentos (nº e tipo de unidades) em
função da população considerada têm por base questões relativas ao funcionamento e à gestão
do equipamento colectivo, visando o estabelecimento de condições adequadas a um serviço de
qualidade. O critério de programação de cada tipo de equipamento é apresentado mediante um
ou vários indicadores. Este(s) indicador(es) pode(m) reflectir valores mínimos, valores
preferenciais ou valores máximos de utentes, consoante a especificidade do equipamento e do
sector em causa. Por exemplo, em equipamentos de ensino: nº mínimo, máximo ou preferencial
de alunos por sala; capacidade mínima e máxima, etc.
Os Critérios de Localização definem as condições a ter em conta na escolha da localização dos
equipamentos.

Essas

condições

referem-se

sobretudo

a

complementaridades

e

incompatibilidades com outros estabelecimentos, bem como a características especiais a que os
locais deverão obedecer, tais como recomendações sobre inserção no tecido urbano, requisitos
de segurança, infra-estruturas básicas, enquadramento de mobilidade e rede viária, etc.
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Tabela III. 1 – Tabela síntese das Normas de Programação para Equipamentos Colectivos de Educação

Equipamentos
Colectivos de Educação
Escola Secundária

3

Escola Básica 2,3

Irradiação Máxima*
2 Km (p)
30 min. (p); 60 min. (t)
1,5 Km (p)
30 min. (p); 60 min. (t)

Escola Básica Integrada

(EB1 e EB2,3)

Escola Básica Integrada
(com JI)

(JI, EB1 e EB2,3)

Escola Básica 1
Escola Básica 1 (com JI)
Jardim-de-Infância

1 Km (p)
15 min. (p); 40 min. (t)
(EB1 e JI)
15 min. (p); 20 min. (t)

População a Escolarizar
Mínimo: 390 alunos
Máximo: 1170 alunos
Mínimo: 240 alunos
Máximo: 750 alunos
Mínimo: 400 alunos
Máximo: 650 alunos
Mínimo: (40+80+240) alunos
Máximo: (75+200+450) alunos
Mínimo: 80 alunos
Máximo: 300 alunos
Mínimo: (50+25) alunos
Máximo: (300+75) alunos
Mínimo: 20 alunos
Máximo: 150 alunos

Critério de Programação
Dimensão Máxima
39 salas
~22 alunos/sala
10 salas
24 alunos/sala
14 salas
(EB1 e EB2,3)
16 (2+4+10) salas
(JI, EB1 e EB2,3)
4 salas
20 alunos/sala
3 (2+1) salas
20 alunos/sala
1 sala
20 alunos/sala

Dimensão
Dimen
são Mínima
18 salas
30 alunos/sala
25 salas
30 alunos/sala
23 salas
(EB1 e EB2,3)
26 (3+8+15) salas
(JI, EB1 e EB2,3)
20 salas
25 alunos/sala
15 (12+3) salas
25 alunos/sala
6 salas
25 alunos/sala

Critério de
Dimensionamento
Área necessária
Terreno = 24 m²/aluno
Construção = 8,5 m²/aluno
Terreno = 26 m²/aluno
Construção = 8,2 m²/aluno
Terreno = 24 m²/aluno
Construção = 8,2 m²/aluno
Terreno = 23 m²/aluno
Construção = 8 m²/aluno
Terreno = 18 m²/aluno
Construção = 6,2 m²/aluno
Terreno = 18 m²/aluno
Construção = 5,5 m²/aluno
Terreno = 16 m²/aluno
Construção = 6 m²/aluno

*(p) – distância preferencial para percorrer a pé num percurso escola-habitação; (t) – máximo de tempo aceitável para um percurso escola-habitação efectuado em transporte público
FONTE: DGOTDU, Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos, 2002

3

No caso de uma Escola Secundário incorporar 2º e 3º Ciclo, permanecem iguais os seus critérios de programação.
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2. PROPOSTAS DE TERRITÓRIOS EDUCATIVOS

A actual organização escolar de Peso da Régua sofre de disfunções4 que são merecedoras de
menção na presente Carta Educativa. Da actual organização de Agrupamentos Escolares resulta
um único Território Educativo para todo o concelho de Peso da Régua – Agrupamento Vertical de
Escolas de Peso da Régua, com sede na EB2,3 de Peso da Régua. Este Território Educativo
sofrerá uma reorganização da rede escolar com base nos resultados das projecções
demográficas prospectivas e na actual organização administrativa dos agrupamentos (tanto
quanto possível) e das Freguesias. Ao aluno deverá ser permitida a frequência de escolas dentro
do mesmo território educativo, de forma a completar a escolaridade básica obrigatória,
fomentando assim o correcto acompanhamento da carreira escolar dos alunos pelas instâncias
com atribuição para tal.

2.1. Projecções Demográficas Prospectivas

As projecções demográficas prospectivas desenvolvidas no Volume II da Carta Educativa
conduziram à projecção populacional por nível de estudos para o ano horizonte de projecto,
apresentada na tabela subsequente. Contudo, estes níveis demográficos não deverão ser
considerados como finais, uma vez que nestas projecções da população escolar não foram
contabilizados os fenómenos da retenção e do abandono escolar e ainda da taxa de
escolarização que possuem grande influência no universo de população escolar, particularmente
o fenómeno da retenção. Assim, e de acordo com os dados recolhidos e analisados na
caracterização e diagnóstico da rede educativa é necessário incorporar estas variáveis na
projecção da população escolar para o correcto redimensionamento da rede educativa.

4

Consultar volume I da Carta Educativa, Capitulo “Rede Educativa”.
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Tabela III. 2 – Resumo das projecções demográficas prospectivas para 2016

Nível de Ensino
3-5 Anos / Pré-escolar
6-9 Anos / EB 1
10-11 Anos / EB 2
12-14 Anos / EB 3
15-17 Anos / ES
TOTAL

Canelas Covelinhas Fontelas Galafura
17
24
14
20
24
99

0
2
2
5
1
10

16
24
12
19
18
89

13
21
12
20
25
91

Godim

Loureiro

Moura
Morta

115
160
80
119
154
628

25
35
18
28
30
136

6
12
7
11
17
53

Vilarinho
Peso
Poiares Sedielos
dos
Vinhós TOTAL
da
Freires
Régua
380
137
12
21
13
5
552
195
16
33
22
8
288
98
8
18
14
5
434
142
14
31
15
10
519
168
23
49
0
10
740
73
152
64
38
2173

Fonte: Projecções Prospectivas
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As taxas de escolarização, retenção e abandono verificadas e registadas aquando da
caracterização e diagnóstico da rede educativa estão expostas na tabela seguinte:

Tabela III. 3 – Taxas de escolarização, retenção e abandono
Taxa de Escolarização

Taxa de Retenção

Taxa de Abandono

Pré-escolar

102,3%

-

-

1º Ciclo Ensino Básico

104,8%

7,4%

0%

2º Ciclo Ensino Básico

103,7%

16,4%

4,2%

3º Ciclo Ensino Básico

119,5%

19%

3,6%

75,9%

17%

10%

Ensino Secundário

Fonte: Volume I da Carta Educativa de Peso da Régua.

A partir das taxas base será estimada a evolução previsível destas variáveis de acordo com o
enquadramento

educativo,

sócio-económico,

institucional

e

legislativo.

A

procura

da

especialização económica, da inovação e da produtividade nas sociedades modernas coloca no
presente, e com maior ênfase no futuro, uma grande pressão na procura dos recursos humanos
mais qualificados. Desta forma, para além do enquadramento legislativo indicar uma evolução no
sentido da obrigatoriedade do ensino secundário, o próprio enquadramento sócio económico
revela a mesma tendência, actuando como fortes tendências pesadas. O resultado será a
redução do abandono escolar e o aumento dos níveis de escolarização em todos os níveis de
ensino, tendo sido consideradas taxas de escolarização de 100% para os três ciclos do ensino
básico, visto pertencerem ao ensino obrigatório, e de 95% para o Ensino Secundário.

Tabela III. 4 – Taxas de escolarização, retenção e abandono em 2016.
Taxa de Escolarização

Taxa de Retenção

Taxa de Abandono

Pré-escolar

100%

-

-

1º Ciclo Ensino Básico

100%

3%

0%

2º Ciclo Ensino Básico

100%

5%

0%

3º Ciclo Ensino Básico

100%

6%

0%

Ensino Secundário

95%

11%

3%

Para as taxas de retenção dos diferentes níveis de ensino adopta-se um cenário optimista, uma
vez que as intervenções a realizar na rede educativa deverão dotá-la de melhores condições,
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tanto no aspecto pedagógico, como no aspecto dos espaços físicos e no rompimento de
situações de isolamento que em muito contribuem para valores elevados desta taxa.
Em virtude da previsível pressão sobre o ensino secundário, as taxas de retenção não deverão
evoluir tão favoravelmente pois existirão duas vertentes de análise distintas: uma vertente
relacionada com a população escolar que tradicionalmente seguiria o percurso escolar dito
normal, que mesmo apresentando elevadas taxas de retenção os seus níveis tenderiam a reduzirse; outra vertente relacionada com a população em idade de frequentar o ensino secundário que
tradicionalmente não o frequentaria (quer por abandono ou por simples opção findo o 3º Ciclo do
Ensino Básico) mas que em virtude das mudanças sócio-económicas e educativas se verá na
“obrigação” de o concluir, onde se admite que as taxas de retenção deste segmento populacional
escolar poderão contribuir para o aumento da taxa de retenção global. No cômputo destas duas
vertentes crê-se que o resultado será uma progressão mais tímida da taxa de retenção, como
consequência dos efeitos dos resultados escolares deste último segmento de população escolar.
O abandono escolar deverá reduzir-se em todos os níveis de ensino, devendo passar a registar
níveis baixos no 2º e 3º ciclos do ensino básico.
Após os resultados da incorporação dos fenómenos escolares supracitados nas projecções
demográficas prospectivas (Tabela III. 5) é agora possível efectuar o correcto reordenamento da
rede educativa no concelho de Peso da Régua constituída por um único Território Educativo.
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Tabela III. 5 – Resumo das projecções da população escolar após a aplicação das taxas de escolarização, retenção e abandono ao longo do período temporal
projectado (População escolar projectada para 2016)5

Canelas

Covelinhas

Fontelas

Galafura

Godim

Loureiro

Moura Morta

Peso
da
Régua

Poiares

Sedielos

Pré-escolar
EB 1
EB 2
EB 3
ES

17
25
15
21
26

0
2
2
5
1

16
25
13
21
19

13
22
13
21
28

115
165
84
129
166

25
36
19
30
33

6
12
7
12
18

137
201
103
152
181

12
17
8
15
25

21
34
19
34
52

TOTAL

104

11

93

97

659

143

56

774

77

160

5

Vilarinho
dos
Vinhós TOTAL
Freires
380
13
5
569
23
8
303
15
5
467
16
11
560
0
11
67

40

2280

As somas apresentadas nos totais podem não ser coincidentes com a soma dos números inteiros devido aos arredondamentos efectuados para cada um dos valores apresentados.
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2.2. Síntese da Rede Educativa Actual
Tabela III. 6 – Capacidade instalada no ano lectivo 2005/2006 na futura área geográfica do TE de Peso da Régua
Território Educativo de Peso da Régua
Estabelecimento de Ensino

JI

1º CEB

2º e 3º CEB

Ensino Secundário

50

-

-

-

EB1 Canelas

-

100

-

-

JI Covelinhas

25

-

-

-

-

75

-

-

50

-

-

-

-

100

-

-

Associação Assistência N. Sra. Canelas

EB1 Covelinhas
JI Galafura
EB1 Galafura
Centro Social e Paroquial Manuel Vieira de Matos

50

-

-

-

Colégio Salesiano de Poiares

-

-

480

-

EB1 nº 1 de Poiares

-

75

-

-

EB1 Seara-Poiares*

-

50

-

-

EB1 Vila Seca-Poiares*

-

50

-

-

EB1 de Vilarinho dos Freires

-

50

-

-

EB1 de Presegueda*

-

25

-

-

EB1 de Alvações do Tanha*

-

25

-

-

EB1 de Escavedas*

-

25

-

-

100

-

-

-

EB1 nº 3 de Peso da Régua

-

300

-

-

EB2,3 de Peso da Régua

-

-

480

-

ES/3 do Rodo

-

-

120

180

ES/3 Dr. João Araújo Correia

-

-

510

660

Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo
JI de Godim
EB1 de Seara-Godim

-

-

-

210

100

-

-

-

-

50

-

-

JI Associação o Baguinho

75

-

-

-

Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua

150

-

-

-

JI de Peso da Régua

75

-

-

-

EB1 n.º 1 de Peso da Régua

-

150

-

-

EB1 n.º 2 de Peso da Régua

-

100

-

-

EB1 Caldas Moledo*

-

25

-

-

25

75

-

-

EB1 de Gervide

-

50

-

-

EB1 de Moura Morta

-

50

-

-

50

-

-

-

EB1 de Passos*

-

25

-

-

EB1 de Aldarete (suspensa)*

-

25

-

-

EB1 de Ferraria*

-

25

-

-

EB1 de Carvalho

-

75

-

-

EB1 de Sobre-a-Fonte

-

50

-

-

EB1/JI de Loureiro

Associação Cultural Beneficente Santa Maria

EB1 de Cóvo

-

50

-

-

EB1 de Vinhós*

-

50

-

-

25

-

-

-

-

75

-

-

775

1750

1590

1050

380

569

770

560

395

1131

820

490

JI Fontelas
EB1 Fontelas
TOTAL
PROCURA 20166
Relação
Capacidade / Procura
* As escolas assinaladas já não leccionam o ano lectivo de 2006/2007.

6

Capacidade Actual

Difere dos valores absolutos das projecções pois foram introduzidos factores de correcção calculados através das actuais taxas de escolarização, retenção e abandono.
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2.3. Intervenções a realizar no Território Educativo de Peso da
Régua

O Território Educativo de Peso da Régua necessita de uma considerável reestruturação de modo
a garantir uma futura configuração que permita uma maior prosperidade no âmbito dos percursos
escolares e educativos das crianças e jovens que habitam no concelho. A manutenção da actual
configuração da rede escolar resultaria na continuidade de fracas condições pedagógicas nas
escolas, nomeadamente a agregação de turmas, a ausência de valências educativas
determinantes para o sucesso escolar e inúmeras outras dificuldades de funcionamento do
próprio estabelecimento de ensino.
Assim, em função das áreas de influência para cada nível de ensino (distância-tempo), propõe-se
uma concentração das ofertas educativas de modo a assegurar a existência de todas as
valências educativas e condições infraestruturais necessárias para um correcto desenvolvimento
intelectual e social dos alunos.
Deste modo, a proposta incide em concentrar em dois centros escolares, localizados na sede
municipal, as ofertas para o ensino do 1º CEB e garantir uma maior disseminação territorial das
ofertas para a Educação Pré-escolar. Deste modo, no que concerne à Educação Pré-escolar,
manter-se-á praticamente inalterada a rede educativa instalada actualmente, com apenas um
encerramento e duas relocalizações (sendo que uma delas cria uma oferta nova, na Freguesia de
Moura Morta), aproveitando espaços remodelados das EB1 que serão encerradas. Ao nível dos
2º e 3º CEB e do Ensino Secundário manter-se-ão as estruturas existentes.
Esta proposta cumpre objectivos como o aumento da eficácia entre oferta/procura e entre
investimentos efectuados/resultados obtidos7.

2.3.1. Educação Pré-Escolar
No que se refere à Educação Pré-escolar e tendo em vista o respeito pelas Normas para a
Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos, que preconizam uma Irradiação
Máxima menor relativamente aos restantes níveis de ensino, a proposta prevê uma localização
das ofertas de JI com implantação de proximidade.
7

Na melhoria da qualidade da rede educativa que se pretende reflectida na melhoria dos resultados escolares dos alunos.
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A intervenção de maior envergadura prende-se com a relocalização do JI de Peso da Régua para
os espaços desactivados da EB1 nº 1 de Peso da Régua, aumentando a sua oferta actual de 3
salas de actividade para as 6 salas existentes nesse equipamento colectivo de ensino. A actual
EB1 nº 1 de Peso da Régua sofrerá obras de remodelação e adaptação de modo a adequar-se
melhor à Educação Pré-Escolar. É necessário também um investimento no apetrechamento de
equipamento e mobiliário mais adequado. Ressalva-se ainda a existência de um pavilhão préfabricado, com 5 salas de actividade, localizado em frente à futura EB1 nº 1 de Peso da Régua
(Ex-manutenção Militar) que poderá funcionar de forma provisória8, em função do tempo de
indisponibilidade de alguns dos equipamentos colectivos de ensino que necessitam de obras.
Outras das intervenções mais significativas é a proposta referente ao JI de Moura Morta, que
significará uma criação de uma oferta inexistente na Freguesia de Moura Morta. Este
estabelecimento de ensino aproveitará os espaços desactivados da EB1 de Moura Morta.
Na Freguesia de Covelinhas, o JI existente tem actualmente uma procura que não justifica a sua
manutenção9, prevendo-se que no horizonte de 2016 a procura para este equipamento seja nula.
É lógico e racional que se promova o encerramento desses espaços, devendo a procura para a
Educação Pré-escolar originária desta Freguesia procurar a oferta existente na Freguesia de Peso
da Régua, acompanhando os percursos existentes cuja capacidade de transporte escolar deverá
ser ampliada, sendo importante ainda esclarecer que apesar o JI de Galafura ser
geograficamente mais próximo, não existem as acessibilidades adequadas10.
As restantes ofertas de Educação Pré-Escolar existentes manter-se-ão, mas os seus espaços
físicos serão beneficiados, de modo a serem melhoradas as condições pedagógicas e de
conforto para as crianças que utilizarão estes equipamentos colectivos de ensino. Entre as
escolas nesta situação, encontram-se o JI de Galafura, o JI de Godim, o JI de Fontelas e o JI de
Loureiro. Este último manterá a sua configuração, apenas os espaços dedicados ao ensino do 1º
CEB serão desactivados.
A evolução da procura da Educação Pré-escolar no Concelho é tendencialmente negativa,
registando 380 crianças no horizonte de projecto (2016). A descida mais significativa ocorre até
2007, sendo que a tendência, a partir desta data até ao horizonte de projecto, suaviza. Neste
sentido, a oferta conjunta projectada referente à rede pública com uma capacidade para 400
8

Tendo ainda a vantagem de poder usufruir de espaços e meios do novo equipamento colectivo de ensino que será construído para o
1º CEB, pela sua proximidade e acesso directo e independente.
9

Consultar o Volume I de Peso da Régua (onde se pode confirmar a existência de um reduzido número de alunos e também taxa de
ocupação no JI de Covelinhos).
10

Consultar as Cartas I. 2 e I. 3, constantes do Volume I de Peso da Régua.
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crianças é suficiente para cobrir a procura estimada. Em todo o caso, ao longo do período de
vigência da Carta Educativa, as procuras estimadas que são superiores a 400 crianças até 2014
serão compensadas se considerarmos a adição das ofertas existentes por parte da rede IPSS,
cuja complementaridade suprime as carências existentes ao nível da oferta neste período.
Figura III. 1 – Evolução da População do Ensino Pré-escolar no Concelho de Peso da Régua
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Figura III. 2 – Evolução da População do Ensino Pré-escolar no Concelho de Peso da Régua,
desagregada por freguesias
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Em seguida, apresenta-se uma síntese que sistematiza a proposta e configuração final respectiva
no ano de 2016, no que se refere à Educação Pré-escolar.
Tabela III. 7 – Síntese da Proposta relativa à Educação Pré-escolar e respectiva Configuração
Final em 2016
Freguesia de
Implantação

Estabelecimento
Estabelecimento de Educação

Capacidade Proposta para
Pré--escolar
Educação Pré

Canelas

Associação Assistência Nossa Senhora de Canelas*

50

Fontelas

JI de Fontelas (beneficiação dos espaços)

25

Galafura

JI de Galafura (beneficiação dos espaços)

50

JI de Godim (beneficiação dos espaços)

100

Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho*

100

Loureiro

JI de Loureiro (desactivação dos espaços do 1º CEB e
beneficiação dos espaços)

25

Moura Morta

JI de Moura Morta

50

JI Associação o Baguinho*

75

JI Peso da Régua (relocalização para a EB1 nº 1 de Peso da
Régua remodelada)

150

Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua*

150

Poiares

Centro Social e Paroquial Manuel Vieira de Matos*

50

Sedielos

Associação Cultural Beneficente Santa Maria*

50

Godim

Peso da Régua

Oferta Rede Pública

400

Oferta Rede Não Pública

475

Oferta Total

875

Procura 2016

380

Relação Capacidade / Procura – Rede Pública Concelho

20

Relação Capacidade / Procura – Total Concelho

495

* Rede Não Pública.

Uma correcta programação dos equipamentos colectivos deve conter a área de influência
referente a cada equipamento, o que se apresenta em seguida.

Carta Educativa do Município de Peso da Régua – Volume III

25

Tabela III. 8 – Área de Influência dos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar da rede pública
Estabelecimento de Educação

Capacidade

Área de
Influência
(Freguesias)

Procura
respectiva
respecti
va
(2016)

Relação

JI de Fontelas

25

Fontelas

16

9

JI de Galafura

50

Galafura
Poiares

25

25

JI de Godim

100

Godim

115

-15

JI de Loureiro

25

Loureiro

25

0

JI de Moura Morta

50

32

18

JI Peso da Régua

150

167

-17

Vinhós
Sedielos
Moura Morta
Peso da Régua
Canelas
Covelinhas
Vilarinho dos Freires

As ofertas públicas são nalguns casos insuficientes, o que se verifica sobretudo na Cidade de
Peso da Régua (Freguesias de Godim e Peso da Régua), pelo que a complementaridade da rede
IPSS dá um importante suporte para que sejam suprimidas as carências existentes ao nível da
oferta. A procura pode, no entanto, ser aumentada pela procura exterior; ou seja, população
residente noutros concelhos pode procurar a oferta educativa existente no Concelho de Peso da
Régua; neste caso, esta procura deve ser, preferencialmente, direccionada para a rede IPSS.
Existe ainda a possibilidade de utilizar a oferta existente no pavilhão pré-fabricado supracitado,
em caso de necessidade premente.
Tabela III. 9 – Estabelecimentos da rede IPSS com oferta de Educação Pré-escolar e capacidade
respectiva no Concelho de Peso da Régua
Freguesia de
Implantação

Estabelecimento de Educação

Capacidade

Canelas

Associação Assistência Nossa Senhora de Canelas

50

Godim

Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho

100

JI Associação o Baguinho

75

Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua

150

Poiares

Centro Social e Paroquial Manuel Vieira de Matos

50

Sedielos

Associação Cultural Beneficente Santa Maria

50

Peso da Régua

TOTAL
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2.3.2. 1º Ciclo do Ensino Básico
No que se refere ao 1º CEB, a proposta contempla a concentração em dois centros escolares de
todos os recursos pedagógicos e educativos. Esta proposta resulta da necessidade de combater
as situações de isolamento verificadas em algumas das EB1, e que é um dos factores com mais
influência no fenómeno da retenção, bem como pelo facto não possuírem as condições
necessárias e exigíveis para uma oferta educativa do 1º CEB. Estas duas EB1 que estarão
presentes na configuração final serão dotadas de condições qualitativas muito superiores, através
de uma concentração pedagógica no percurso escolar do aluno e também na melhoria dos
materiais didácticos a que os alunos e professores poderão ter acesso. Assim, estas
transformações visam dotar a oferta educativa do 1º CEB de todas as condições infra-estruturais
necessárias para que o percurso escolar dos educandos se inicie sem nenhum tipo de restrições.
Outras razões que apontam para esta concentração estão relacionadas com a natureza rural e
dispersa do povoamento e ocupação do território que se verifica na maioria da freguesias do
concelho, condicionadas ainda por um maior envelhecimento populacional, não se prevendo que
venham a constituir população escolar suficiente para justificar a manutenção dos
estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do ensino básico no seu território. A manutenção de
escolas com um reduzido número de alunos resultaria na continuidade de fracas condições
pedagógicas nas escolas11, nomeadamente a agregação de turmas, a ausência de valências
educativas complementares determinantes para o sucesso escolar e inúmeras outras dificuldades
de funcionamento do próprio estabelecimento de ensino. É importante referir que, visando a não
integração de alunos pertencentes a diferentes anos de escolaridade, cada equipamento
colectivo de ensino deveria ter a capacidade mínima de 4 salas de aula12 (correspondente a 100
alunos) e a população servida mínima de 80 alunos13.
Esta proposta considera a Irradiação Máxima definida para a tipologia de EB1 nas Normas para a
Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos14, que é relativamente mais ampla
que o preconizado para a Educação Pré-escolar.
A proposta relativamente ao 1º CEB é uma das maiores prioridades na reconfiguração da rede
educativa do Concelho de Peso da Régua. A nova configuração define que um centro escolar a
11

É evidente que a enorme procura que se verifica nas EB1 do centro urbano por alunos provenientes de outras freguesias, que
acompanham os pais nos seus movimentos pendulares diários, está associada às melhores condições pedagógicas oferecidas.

12
13
14

1 sala de aula para cada ano de escolaridade à qual corresponderia uma turma.
Consultar a Tabela III. 1 constante do presente Volume.
Consultar a Tabela III. 1 e ainda a Carta I. 6.1, presente no Volume I da Carta Educativa de Peso da Régua.
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erigir, localizado na área da Ex-manutenção Militar (no Centro da Cidade de Peso da Régua), com
uma capacidade para 400 alunos e de Tipologia Escola Básica 1, que se denominará EB1 de
Peso da Régua nº 1. Propõe-se também a ampliação da actual EB1 nº 3 de Peso da Régua, que
conta actualmente com uma capacidade para 200 alunos, de modo a deter, igualmente, uma
oferta para 400 alunos. Este último centro escolar será também exclusivo para o 1º CEB, sendo
denominado EB1 de Peso da Régua nº2.
Aquando da conclusão e garantia de funcionalidade destes dois centros escolares, toda a rede
actual relativa ao 1º CEB deverá ser desactivada, independentemente das possíveis reabilitações
dos seus espaços físicos para outros tipos de uso. A concentração de recursos deverá ser
acompanhada pelas devidas compensações no que se refere a transporte escolar
A procura estimada para o 1º CEB na totalidade do Concelho de Peso da Régua no horizonte de
projecto (2016) é de 569 alunos, observando-se uma tendência global descendente dos efectivos
de alunos, à excepção de 2008 relativamente ao ano precedente. Esta descida é mais acentuada
de 2008 até 2012. Apenas no ano de 2008 existe uma procura prevista para o 1º CEB superior a
800 alunos, que é a capacidade programada para a oferta total concelhia neste nível de ensino na
configuração final da sua rede educativa; não é verosímil que os 2 centros escolares devam estar
terminados e operacionais até esta data, pelo que a oferta projectada para o 1º CEB é suficiente
para cobrir a procura estimada até ao horizonte vinculativo da Carta Educativa.
Figura III. 3 – Evolução da População do 1º CEB no Concelho de Peso da Régua
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Tabela III. 10 – Síntese da Proposta relativa ao 1º CEB e respectiva Configuração Final em 2016
Freguesia de
Implantação
Peso da Régua

Capacidade Proposta
para o 1º CEB

Estabelecimento de Ensino
EB1 nº 1 de Peso da Régua (nova construção)

400

EB1 nº 2 de Peso da Régua (ampliação da EB1 nº 3 de Peso
da Régua)

400

Oferta Rede Pública

800

Procura 2016

569

Relação Capacidade / Procura – Rede Pública Concelho

231

Distribuindo-se as áreas de influência, de cada uma das EB1 programadas na configuração final
da rede educativa, entre a zona Ocidental e a zona Oriental do concelho é possível uma
distribuição equilibrada dos alunos pelas duas ofertas. A área de influência da EB1 de Peso da
Régua nº 1 será a zona Oriental do concelho, incluindo as Freguesias de Peso da Régua,
Vilarinho dos Freires, Canelas, Poiares, Galafura e Covelinhas, cuja procura no ano horizonte de
projecto (2016) será de 290 alunos no 1º CEB. A EB1 de Peso da Régua nº2 terá como área de
influência a zona Ocidental do concelho, que abrange as Freguesias de Godim, Vinhos, Sedielos,
Moura Morta, Loureiro e Fontelas, possuindo uma procura homóloga de 280 alunos.
Tabela III. 11 – Área de Influência das EB1 presentes na configuração final
Estabelecimento de Educação

Capacidade

EB1 Peso da Régua nº1

400

EB1 Peso da Régua nº2

400

Área de
Influência
(Freguesias)
Peso da Régua
Vilarinho dos Freires
Canelas
Poiares
Galafura
Covelinhas
Godim
Vinhós
Sedielos
Moura Morta
Loureiro
Fontelas

Procura
respectiva
(2016)

Relação

290

110

280

120

2.3.3. 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
Ao nível dos 2º e 3º CEB e ainda do Ensino Secundário, a situação é idêntica entre si, pois as
ofertas educativas existentes cobrem a procura estimada para o período de vigência da Carta
Educativa.
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Deste modo, os alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário deverão
procurar a oferta educativa existente nas Freguesias de Godim e Poiares. Para os alunos de
outros aglomerados, cuja área de irradiação num percurso a percorrer a pé seja superior a 2,2
Km e 3 Km (máximo aceitável para um percurso escola-habitação, numa EB2,3 e Escola
Secundária, respectivamente), deverão existir as devidas compensações no que respeita ao
transporte escolar.
A proposta passa pela manutenção das actuais configurações de capacidades e conservação
das infra-estruturas do parque escolar existente; nomeadamente, a EB 2,3 de Peso da Régua, a
ES/3 do Rodo, a ES/3 Dr. João Araújo Correia, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do
Rodo e ainda o Colégio Salesiano de Poiares15, um estabelecimento privado com oferta educativa
ao nível dos 2º e 3º CEB.
Tabela III. 12 – Síntese da Proposta relativa aos 2º e 3º CEB e do Ensino Secundário e respectiva
Configuração Final em 2016
Freguesia de
Implantação

Estabelecimento de Educação e Ensino

Capacidade Proposta
2º e 3º CEB E. Secundário

EB2,3 de Peso da Régua

480

-

ES/3 do Rodo

120

180

ES/3 Dr. João Araújo Correia

510

660

-

210

480

-

Oferta Rede Pública

1110

1050

Oferta Rede Não Pública

480

-

Oferta Total

1590

1050

Procura 2016

770

560

Relação Capacidade / Procura – Rede Pública Concelho

340

490

Relação Capacidade / Procura – Total Concelho

-290

-

Godim
Escola Profissional de Desenvolvimento
Rural do Rodo
Poiares

Colégio Salesiano de Poiares*

* Rede Não Pública.

Como pode ser observado na figura subsequente as procuras estimadas para os 2º e 3º CEB e
ainda para o Ensino Secundário têm tendências descendentes ao longo do período analisado.

15

No qual existe um protocolo com a DREN, ao abrigo do qual existem alunos escolarizados neste estabelecimento complementando a
rede pública. Ao abrigo deste protocolo, o Colégio Salesiano de Poiares é responsável pela escolarização dos alunos do 2º e 3º CEB
das três maiores freguesias da área Leste do concelho: Canelas, Galafura e Poiares.
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Apenas o Ensino Secundário têm uma recuperação efectiva no final do período analisado devido
ao previsível aumento das taxas de escolarização neste nível de ensino.
Figura III. 4 – Evolução da População dos 2º e 3º CEB e Ensino Secundário no Concelho de Peso
da Régua
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No que respeita ao Ensino Secundário a Área de Influência dos Equipamentos Colectivos de
Ensino é a totalidade do concelho. Considerando o caso específico da ES/3 do Rodo e da ES/3
Dr. João Araújo Correia a situação mantém-se pois apesar de incorporarem oferta ao nível do 3º
CEB, a sua gestão é a de uma Escola Secundária. Numa situação normal a Área de Influência da
EB2,3 de Peso da Régua também seria totalidade do concelho, pois sendo esta a sede do
Território Educativo é à totalidade do Concelho de Peso da Régua que a sua oferta respeita; no
entanto, devido ao protocolo existente entre a DREN e o Colégio Salesiano de Poiares, este
estabelecimento de ensino privado está responsabilizado pelo ensino dos 2º e 3º CEB nas
Freguesias de Canelas, Galafura e Poiares.
Entre estas duas ofertas há uma dissemelhança evidente no que respeita à sua procura, pois a
EB2,3 de Peso da Régua serve uma área maior que possui mais população. No entanto, não se
prevê uma rotura relativamente a este equipamento, apesar da relação entre a oferta e a procura
ser negativa há que considerar as ofertas complementares existentes ao nível do 3º CEB nas ES/3
do Rodo e ES/3 Dr. João Araújo Correia e ainda a oferta excedente do Colégio Salesiano de
Poiares. Este último será um factor amenizador da intensidade da procura sobre a rede pública,
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porque se mantiver daqui em diante os níveis de procura como foram observados nos últimos
anos16, há uma desintensificação da exigência sobre a EB2,3 de Peso da Régua, o que se calcula
que seja bastante provável considerando as condições oferecidas pelo Colégio Salesiano de
Poiares17.
A procura originária de outros concelhos deverá ser direccionada para as ofertas
complementares, sendo prioritário o desenvolvimento escolar integrado dos alunos originários do
TE de Peso da Régua.
Tabela III. 13 – Área de Influência ao das ofertas relativas ao 2º e 3º CEB
Estabelecimento
Estabelecimento de Educação

Capacidade

EB2,3 de Peso da Régua

480

Colégio Salesiano de Poiares

480

Área de
Influência
(Freguesias)
Peso da Régua
Vilarinho dos Freires
Covelinhas
Godim
Vinhós
Sedielos
Moura Morta
Loureiro
Fontelas
Canelas
Poiares
Galafura

Procura
respectiva
(2016)

Relação

481

-1

57

423

Ressalva-se que o modelo de organização/gestão do complexo escolar do Rodo que acolhe a
Escola Secundária do Rodo e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo poderá
sofrer alterações emanadas da DREN.

16
17

Consultar Figura I. 28, Volume I da Carta Educativa de Peso da Régua.

No que respeita às suas infra-estruturas físicas (consultar Carta I. 10, presente no Volume I da Carta Educativa de Peso da Régua) e
também por ser uma instituição conceituada.
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2.4. Síntese das Intervenções

Tabela III. 14 – Configuração da rede educativa em 2016
Capacidade Proposta
Freguesia de
Implantação

Estabelecimento de Educação e Ensino

JI

1º CEB 2º e 3º CEB

E. Secundário

Canelas

Associação Assistência Nossa Senhora de Canelas*

50

-

-

-

Fontelas

JI de Fontelas (beneficiação dos espaços)

25

-

-

-

Galafura

JI de Galafura (beneficiação dos espaços)

50

-

-

-

JI de Godim (beneficiação dos espaços)

100

-

-

-

Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho*

100

-

-

-

EB2,3 de Peso da Régua

-

-

480

-

ES/3 do Rodo

-

-

120

180

ES/3 Dr. João Araújo Correia

-

-

510

660

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo

-

-

-

210

Godim

Loureiro
Loureiro

JI de Loureiro (desactivação dos espaços do 1º CEB e beneficiação dos
espaços)

25

-

-

-

Moura Morta

JI de Moura Morta

50

-

-

-

JI Associação o Baguinho*

75

-

-

-

JI Peso da Régua (relocalização para a EB1 nº 1 de Peso da Régua
remodelada)

150

-

-

-

Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua*

150

-

-

-

EB1 de Peso da Régua nº 1 (nova construção)

-

400

-

-

EB1 de Peso da Régua nº 2 (ampliação da EB1 nº 3 de Peso da Régua)

-

400

-

-

50

-

-

-

-

-

480

-

50

-

-

-

Oferta Rede Pública

400

800

1110

1050

Oferta Rede Não Pública

475

-

480

-

Oferta Total

875

800

1590

1050

Procura 2016

380

569

770

560

Relação Capacidade / Procura – Rede Pública Concelho

20

231

340

490

Relação Capacidade / Procura – Total Concelho

495

231

820

490

Peso da Régua

Centro Social e Paroquial Manuel Vieira de Matos*
Poiares
Colégio Salesiano de Poiares*
Sedielos

Associação Cultural Beneficente Santa Maria*

* Rede Não Pública.
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Na tabela apresentada anteriormente encontram-se sintetizadas as escolas existentes e
propostas na reestruturação do parque escolar do Concelho de Peso da Régua.
A reestruturação do parque escolar do concelho envolve o encerramento de algumas escolas
segundo padrões de qualidade de ensino e das próprias instalações das escolas em questão.
Procede-se ao encerramento de escolas que não tenham as infra-estruturas consideradas
indispensáveis pelo Ministério da Educação de modo a permitir albergar os novos programas
leccionados (ensino de música, inglês, artes plásticas, informática, etc.) no horário de
funcionamento normal (de manhã e de tarde), o que implica a existência de uma cantina para
serviço de refeições.
Por outro lado, e devido ao seu reduzido número de alunos, estas escolas possuem turmas com
vários anos agregados na mesma sala de aulas o que condiciona em muito o aproveitamento
escolar dos alunos. Esta situação afecta também o desenvolvimento social das próprias crianças
devido à falta de convívio com indivíduos da sua faixa etária.
O encerramento de qualquer escola só poderá ocorrer quando o estabelecimento de ensino para
o qual os alunos serão deslocados estiver concluído, em caso de construção nova, ou com as
condições óptimas para receber esses alunos, e quando a rede de transporte escolar estiver
definida e em funcionamento.
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Tabela III. 15 – Síntese dos encerramentos na rede escolar do Concelho de Peso da Régua
Freguesia de
Implantação
Canelas
Covelinhas
Fontelas
Galafura
Godim
Loureiro
Moura Morta
Peso da Régua

Poiares

Sedielos

Vilarinho dos
Freires
Vinhós

Estabelecimento de Educação e Ensino
EB1 de Canelas
JI de Covelinhas
EB1 de Covelinhas
EB1 de Fontelas
EB1 de Caldas de Moledo
EB1 de Galafura
EB1 de Seara-Godim
EB1/JI de Loureiro18
EB1 de Gervide
EB1 de Moura Morta19
JI de Peso da Régua20
EB1 nº1 de Peso da Régua21
EB1 nº2 de Peso da Régua
EB1 nº1 de Poiares
EB1 de Seara-Poiares*
EB1 de Vila Seca-Poiares*
EB1 de Sobre-a-Fonte
EB1 de Carvalho
EB1 de Passos*
EB1 de Aldarete (suspensa)*
EB1 de Ferraria*
EB1 de Vilarinho dos Freires
EB1 de Presegueda*
EB1 de Alvações do Tanha*
EB1 de Escávedas*
EB1 de Cóvo
EB1 de Vinhós*
Total

Capacidade
Excedente
JI

1º CEB

25
-

100
75
75
25

-

100

-

50

-

75

-

50

-

50

75

-

-

150

-

100

-

75

-

50

-

50

-

50

-

75

-

25

-

25

-

25

-

50

-

25

-

25

-

25

-

50

-

50

100

1450

* As escolas assinaladas já não leccionam o ano lectivo de 2006/2007.

18
19
20
21

Encerramento dos espaços do 1º CEB.
Este espaço será beneficiado e transformado em JI de Moura Morta, criando-se uma oferta até então inexistente na freguesia.
Relocalização para a actual EB1 nº 1 de Peso da Régua que será remodelada.

Será remodelada para ampliar a oferta de Educação Pré-escolar na Freguesia, relocalizando-se o JI de Peso da Régua neste
espaço.
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3. PLANO DE EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO

Após a quantificação e explanação das intervenções a efectuar no âmbito da presente Carta
Educativa interessa elaborar a programação da sua execução no tempo e o plano de
financiamento que tratará de estimar o custo das medidas propostas.
A programação apresentada foi orientada no sentido de colmatar as carências identificadas como
mais urgentes, respondendo também, tanto quanto as especificidades locais do concelho de
Peso da Régua assim o permitem, às directivas emanadas pelo Ministério da Educação.
Note-se que o custo apresentado para as intervenções poderá não corresponder ao ónus
financeiro efectivo para a Câmara Municipal de Peso da Régua dado ser possível recorrer a
financiamentos comunitários e do Orçamento de Estado.

3.1. Prioridades de Intervenção – Educação Pré-escolar

A intervenção mais sensível deverá abranger a Freguesia de Peso da Régua. Na análise de
diagnóstico da rede escolar foi identificada nesta Freguesia as listas de espera mais extensas e
onde, cumulativamente, existe um maior desequilíbrio entre a oferta pré-escolar e a procura
estimada para o ano horizonte de projecto. No entanto, esta constitui a intervenção mais onerosa,
sendo também de considerar a existência da oferta alternativa criada no pavilhão pré-fabricado,
localizado nesta mesma freguesia. Deste modo, as restantes operações de intervenção
constituem-se como prioritárias, exceptuando o JI de Galarufa, cujos melhoramentos serão
efectuados em período análogo ao do JI de Peso da Régua

3.2. Prioridades de Intervenção – 1º Ciclo do Ensino Básico

O 1º CEB é a grande prioridade da proposta de intervenção constituída na presente Carta
Educativa, pelo que se considera urgente a construção da EB1 de Peso da Régua nº 1 e da
ampliação da EB1 nº 3 de Peso da Régua que originará a EB1 de Peso da Régua nº 2. A
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capacidade proposta para estas duas escolas, que no seu máximo conjunto albergará 800
alunos irá colmatar os problemas identificados como as elevadas taxas de ocupação
diagnosticadas nos estabelecimentos de ensino das Freguesias de Poiares e Peso da Régua e
também os problemas diagnosticados nas zonas mais periféricas que ao invés, em virtude de
reduzidas populações escolares, apresentam situações frequentes de turmas agregadas e não
têm capacidade para ministrar as actividades extra-curriculares definidas pelo Ministério da
Educação.

3.3. Prioridades de Intervenção – 2º e 3º Ciclo do Ensino
Básico

Nos estabelecimentos deste ciclo de ensino a prioridade de intervenção prende-se com a
manutenção da estrutura física dos estabelecimentos existentes.
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Tabela III. 16 – Programação, dimensionamento e custos das remodelações, ampliações e novas construções propostas

Dimensionamento22

Programação
Freguesia

TE de
Peso da
Régua

Estabelecimento de Educação e Ensino

JI

1º CEB

Custos23

Área Bruta de
Construção (m2)

Área de Terreno
Necessária (m2)

Construção /
Beneficiação
Beneficiação

Apetrechamento

Total

Fontelas

JI de Fontelas (beneficiação dos espaços)

25

-

-

-

50.000,00 €

5.000,00 €

55.000,00 €

Galafura

JI de Galafura (beneficiação dos espaços)

50

-

-

-

75.000,00 €

7.500,00 €

82.500,00 €

Godim

JI de Godim (beneficiação dos espaços)

100

-

-

-

100.000,00 €

10.000,00 €

110.000,00 €

EB1 nº 1 de Peso da Régua (nova construção)

-

400

2480

7200

2.480.000,00 €

720.000,00 €

3.200.000,00 €

EB1 nº 2 de Peso da Régua (ampliação da EB1 nº 3 de Peso da Régua)24

-

400

1240

3600

1.240.000,00 €

360.000,00 €

1.600.000,00 €

150

-

-

-

137.500,00 €

-

137.500,00 €

Peso da
Régua

JI Peso da Régua (relocalização para a EB1 nº 1 de Peso da Régua remodelada)

Loureiro

JI de Loureiro (desactivação dos espaços do 1º CEB e beneficiação dos espaços)

25

-

-

-

55.000,00 €

-

55.000,00 €

Moura Morta

JI de Moura Morta (aproveitando a desactivação da EB1com beneficiação dos seus
espaços)

50

-

-

-

82.500,00 €

-

82.500,00 €

400

800

3720

10800

4.220.000,00 €

1.102.500,00 €

5.322.500,00 €

Total Proposta

Tabela III. 17 – Custos associados à criação da rede de transportes escolares

Tipo

Frota
Automóvel

Autocarro

Lotação

Custo Unitário

Quantidade

Custo Total

27

103.000,00 €

8

824.000,00 €

50

150.000,00 €

2

300.000,00 €

60

160.000,00 €

2

320.000,00 €

12

1.444.000,00 €

Total

22

Área calculada a partir dos valores aconselhados para cada tipologia, constantes das “Normas de Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos”;Capítulo “Educação” – Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). Na tipologia JI são aconselhalhados 6 m²/aluno em área bruta de
construção e 16 m²/aluno em área de terreno. Na tipologia EB1 são aconselhados 6,2 m²/aluno em área bruta de construção e 18 m²/aluno em área de terreno.
23

Calculados utilizando o custo médio da empreitada de Construção Civil, Instalações Eléctricas e de Aquecimento, Sistemas de Segurança, Equipamentos de Cozinha/Bufete do Edifício Escolar e Pavilhão Desportivo, incluindo arranjo de espaços exteriores – Concursos Públicos adjudicados, noutros concelhos de Portugal,
considerando as tipologias de cada escola. No caso das beneficiações os custos são referentes a possíveis arranjos na cobertura, substituição/reparação de vãos, beneficiação de canalizações e instalações eléctricas, recuperação de pavimentos e pintura, estimadas em conformidade com o custo médio de obras de beneficiação em
equipamentos colectivos de ensino, considerando as tipologias individuais.
24

Dimensionamento e Custos referentes unicamente à ampliação, não sendo contabilizado o existente.
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Figura III. 5 – Programa de Execução das disposições da Carta Educativa de Peso da Régua

25
26

INTERVENÇÔES NA REDE
EDUCATIVA

JI DE FONTELAS (beneficiação dos espaços)

55.000,00 €

JI DE GALAFURA (beneficiação dos espaços)

82.500,00 €

JI DE GODIM (beneficiação dos espaços)

110.000,00 €

EB1 Nº 1 DE PESO DA RÉGUA (nova construção)

3.200.000,00 €

EB1 Nº 2 DE PESO DA RÉGUA (ampliação da EB1 nº 3 de Peso da Régua)26

1.600.000,00 €

JI PESO DA RÉGUA (relocalização para a EB1 nº 1 de Peso da Régua remodelada)

137.500,00 €

JI DE LOUREIRO (desactivação dos espaços do 1º CEB e beneficiação dos espaços)

55.000,00 €

JI DE MOURA MORTA (aproveitando a desactivação da EB1com beneficiação dos seus espaços)

82.500,00 €

TOTAL
INVESTIMENTO NA
FROTA AUTOMÓVEL

INVESTIMENTOS

CUSTO PREVISTO25

AUTOCARRO DE 27 LUGARES

AUTOCARRO DE 50 LUGARES

AUTOCARRO DE 60 LUGARES

ANO 2008

5.322.500,00 € 900.000,00 €
5 UNIDADES

515.000,00 €

3 UNIDADES

309.000,00 €

1 UNIDADE

150.000,00 €

1 UNIDADE

150.000,00 €

2 UNIDADES

320.000,00 €

TOTAL

1.444.000,00 €

-

TOTAL DE INVESTIMENTO

6.766.500,00
6.766.500,00 € 900.000,00 €

ANO 2009

ANO 2010

ANO 2011

2.500.000,00 €

1.702.500,00 €

220.000,00 €

-

665.000,00 €

779.000,00 €

2.500.000,00 €

2.367.500,00 €

999.000,00 €

Custo total estimado. Poderá não corresponder ao ónus financeiro efectivo para a Entidade Responsável devido a comparticipações do Orçamento de Estado e Financiamentos Comunitários.
Custos referentes unicamente à ampliação, não sendo contabilizado o existente.
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Figura III. 6 – Plano de Financiamento das disposições da Carta Educativa de Peso da Régua

INTERVENÇÔES NA REDE
EDUCATIVA

JI DE FONTELAS (beneficiação dos espaços)

55.000,00 €

JI DE GALAFURA (beneficiação dos espaços)

82.500,00 €

JI DE GODIM (beneficiação dos espaços)

110.000,00 €

ANO 2008

ANO 2009

ANO 2010

ANO 2011

82.500,00 €

3.200.000,00 €

300.000,00 €

1.500.000,00 €

EB1 Nº 2 DE PESO DA RÉGUA (ampliação da EB1 nº 3 de Peso da Régua)

1.600.000,00 €

600.000,00 €

1.000.000,00 €

ENTIDADE
RESPONSÁVEL27
CMPR

55.000,00 €

EB1 Nº 1 DE PESO DA RÉGUA (nova construção)

CMPR

110.000,00 €

CMPR

1.400.000,00 €

CMPR
CMPR

JI PESO DA RÉGUA (relocalização para a EB1 nº 1 de Peso da Régua remodelada)

137.500,00 €

JI DE LOUREIRO (desactivação dos espaços do 1º CEB e beneficiação dos espaços)

55.000,00 €

55.000,00 €

CMPR

JI DE MOURA MORTA (aproveitando a desactivação da EB1com beneficiação dos seus espaços)

82.500,00 €

82.500,00 €

CMPR

TOTAL
INVESTIMENTO NA
FROTA AUTOMÓVEL

INVESTIMENTOS

CUSTO PREVISTO

AUTOCARRO DE 27 LUGARES

AUTOCARRO DE 50 LUGARES
AUTOCARRO DE 60 LUGARES

137.500,00 €

5.322.500,00 € 900.000,00 €

2.500.000,00 €

1.702.500,00 €

CMPR

220.000,00 €

5 UNIDADES

515.000,00 €

CMPR

3 UNIDADES

309.000,00 €

1 UNIDADE

150.000,00 €

1 UNIDADE

150.000,00 €

150.000,00 €

CMPR

2 UNIDADES

320.000,00 €

320.000,00 €

CMPR

515.000,00 €
309.000,00 €

CMPR

150.000,00 €

TOTAL

1.444.000,00 €

-

TOTAL DE INVESTIMENTO

6.766.500,00 € 900.000,00 €

CMPR

-

665.000,00 €

779.000,00 €

2.500.000,00 €

2.367.500,00 €

999.000,00 €

27

Os encargos financeiros referentes a intervenções em equipamentos colectivos de ensino afectos à Educação Pré-escolar e ao 1º CEB são da responsabilidade da edilidade. Os possíveis encargos financeiros referentes a intervenções em equipamentos colectivos de ensino afectos aos 2º e 3º CEB e ainda ao Ensino Secundário
seriam da responsabilidade do Ministério da Educação.
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4. MONITORIZAÇÃO DA REDE EDUCATIVA E CARTA
EDUCATIVA

Das práticas convencionais de avaliação, a monitorização trata da avaliação in continuum. De
forma mais abrangente poderá dizer-se que a monitorização avalia a eficácia do Processo-Plano,
incidindo sobre os meios mobilizados, os objectivos formulados e os procedimentos utilizados
para atingir os fins do Plano, neste caso da Carta Educativa de Peso da Régua.
A forma como se procura assegurar que os compromissos decorrentes do plano de execução da
Carta Educativa sejam cumpridos consiste, em parte, em exigir que sejam estabelecidas metas
explícitas para todas as acções e que as entidades responsáveis por atingirem essas metas
sejam identificadas e, depois, em controlar essas metas e elaborar relatórios sobre o andamento
de todo o processo, ou seja, a monitorização. As metas só são úteis na medida em que
contribuem para a realização de objectivos políticos. Devem, portanto, ser significativas e
mensuráveis. Deverão ser utilizados sistemas de controlo para assegurar que a informação é
constantemente alimentada e que os progressos são passados em revista.
A monitorização da Carta Educativa de Peso da Régua deverá identificar e avaliar continuamente
os aspectos fundamentais que regem a boa adequação do instrumento à realidade e a sua
exequibilidade, sem prejuízo de outros que se venham a verificar como especialmente relevantes
e decorrentes do programa de execução constante da Carta Educativa. Para tal efeito apresentase como referência o Sistema de Informação SchoolNet®28 e que se passa a descrever
sucintamente.
O Sistema de Informação SchoolNet® é a solução para estreitar as relações entre Escolas,
Territórios Educativos (ou Agrupamentos Escolares) e Câmaras Municipais, disponibilizando
ferramentas que permitem uma rápida detecção e intervenção sobre problemas do âmbito
escolar. Permite a disponibilização e consulta de informação sobre a rede escolar em tempo real,
tanto na vertente das suas estruturas físicas como na vertente da população escolar.

28

Mais informações em www.neoterritorio.com
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Para além de disponibilizar um sistema de comunicações célere e pragmático entre os Agentes
Educativos e a Edilidade Municipal, é a ferramenta ideal para a monitorização das condições de
operação da rede escolar e como tal dos pressupostos e propósitos da Carta Educativa de Peso
da Régua.
Uma maior articulação e coordenação dos Agentes Educativos é acompanhada por um aumento
significativo da eficácia da concertação e programação de acções pedagógicas curriculares e
extra-curriculares, actuando como uma mais-valia para a desburocratização da gestão educativa,
tanto para o Município como para as escolas integrantes da rede.
As Escolas representam o ponto de entrada para toda a informação no sistema. A este nível é
possível inserir dados referentes a infra-estruturas, equipamentos, recursos humanos, alunos,
entre outras informações que permitem caracterizar, monitorizar e intervir sobre as necessidades
escolares. Através de um protocolo de comunicação integrado no sistema SchoolNet®, a
informação recolhida ao nível das Escolas é guardada numa base de dados alojada num
servidor.
Os Territórios Educativos (ou Agrupamentos Escolares) e os Municípios são os utilizadores de
final de cadeia do Sistema de Informação. Neste nível é possível consultar os dados das Escolas,
sendo estes dados estruturados e relacionados para que sejam considerados informação útil.
Desta forma os Municípios e os Agrupamentos Escolares ficam capacitados para a consulta de
dados e produção de relatórios, de acordo com as pesquisas e relacionamento de dados que
entenderem mais conveniente para os seus propósitos.
Para além da implementação do Sistema de Informação descrito anteriormente recomenda-se a
criação de uma comissão de acompanhamento constituída por elementos técnicos, responsáveis
políticos e os órgãos gestores dos Territórios Educativos para a validação das acções a
implementar e adequação das disposições da Carta Educativa à realidade do Concelho.
A Carta Educativa de Peso da Régua deverá ser revista anualmente, sem prejuízo de outras
revisões que sejam entendidas como necessárias caso existam alterações significativas ao nível
de política educativa para o Concelho de Peso da Régua ou se se verificar um desajustamento
significativo das disposições da Carta Educativa, do desenvolvimento do Concelho em termos
urbanos e da rede escolar projectada (relação oferta/procura projectada).
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