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1 Introdução 

 

A consolidação das conquistas alcançadas, resultantes das reformas no sistema educativo, 

permitiu a possibilidade da melhoria acesso ao ensino a todos os caboverdianos. Contudo, a 

necessidade de melhoria contínua  da qualidade educativa, constitui um dos desafios a vencer 

na perspectiva de fazer corresponder a educação às exigências do desenvolvimento 

harmonioso, tanto no dominio  político como  económico, social e cultural do país.  

Nesse contexto, o país  vê-se confrontado com necessidades de mudança,  adaptando e 

reconvertendo o seu sistema educativo face aos rápidos acontecimentos que têm marcado o 

mundo actual nos mais diversos sectores de desenvolvimento, entre os quais o da Educação, 

enquanto um dos sectores decisivos para o desenvolvimento de um país.  

Neste sentido, Cabo Verde estrutura, no início da década de 90, o seu sistema de ensino 

introduzindo reformas tanto no ensino básico como no ensino secundário, permitindo ao 

longo dos últimos 15 anos que o país ficasse próximo de  atingir  as metas da universalisação, 

alcansando taxa de escolarizaçõo a  volta de 96% , ter conseguido a paridade de género nos 

diferentes subsistemas, ter diminuído as assimetrias regionais, no qual hoje todos os 

concelhos possuem uma taxa escolarização líquida acima de 80% e ter atingido taxas médias 

de transição para o ensino secundário acima do 70% nos último anos.  

Apesar desses ganhos, hoje o  país vê-se  confrontado com novos desafios, decorrentes das 

novas exigências, tendo em conta  o desfasamento entre a expansão do ensino secundário e a 

capacidade da oferta educativa, originou desequilíbrios no sistema, criando disparidades 

regionais no acesso e na qualidade da educação. Isto acontece com particular incidência nos 

concelhos rurais. Esses constrangimentos reflectiram-se negativamente na qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem comprometendo a tão desejada qualidade de ensino. 

É assim que esse exercício, tem como objectivo dotar o ministério de um instrumento de 

planeamento que servirá de base ao apoio à decisão quanto às propostas de ampliação e 

construções das escolas secundárias consideradas no âmbito das suas políticas actuais. 
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2 Caracterização Geográfica 

 

O Concelho de Santa Catarina do Fogo, criado em 2005, através de sua desconexão do 

concelho de Sao Filipe. O Novel concelho estende-se por área de 125,9 Km
2
, representando 

cerca de 30% do território da ilha do Fogo e 3% do território nacional. Caracteriza-se por ser 

um concelho montanhoso, embora, isso não constitua um problema de maior relativo ao 

acesso entre localidades. O concelho delimita-se ao sudeste pelo concelho de São Filipe 

(Salto), sobe a Queimada de Monte Largo ate a cordilheira passando pelo sopé do vulcão, e 

confrontado a nordeste pelo concelho dos Mosteiros. 

 O concelho é constituído por 8 localidades (ver figura 1). Tendo em conta a origem da ilha, 

com partes de solos cobertas de lavas vulcânicas, resultados de varias erupções. Contudo 

pode-se encontrar na parte oriental da ilha algumas planícies, que podem permitir a sua 

expansão no futuro da vila de Cova Figueira.  

. 

Fig. 1 Mapa Ilha / Concelho de Santa Catarina (Fogo) 
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3 Caracterização Demográfica 

 

Relativamente a situação demográfica o Concelho de Santa Catarina do Fogo, de acordo com 

os dados do censo de 2000 (INE) era habitada por 4571 Habitantes, dos quais47,2% do sexo 

feminino contra 52,8% do sexo Masculino. As projecções apontam que o concelho terá um 

decréscimo da sua população  durante o período 2000-2010 a um ritmo -0,1% ano.  

Portanto, o concelho contara com uma população a volta de 4534 habitantes em 2010 e com 

uma certa estabilidade da população em idade escolarizável que vai do Pré escolar ( 3-5 anos), 

Básico (6-11anos) e do Secundário ( 12-17 anos). Esta tendência que hoje já se começa a 

verificar , sendo o ultimo IDRSF( 2005) indica que baixou a taxa de Fecundidade e natalidade 

( INE,2006). 

As populações estão distribuídas pelas 8 zonas a saber: chã das Caldeiras, Tinteira, Estância 

de Roque, Cova Figueira,  Figueira Pavão, Roçadas, Fonte Aleixo, Achada Furna. 

Quanto a população segundo habitat, os dados demostram que o concelho de Santa Catarina 

do Fogo é ainda um concelho rural, com a maioria da população habitam nas zonas rurais (72, 

8%) contra apenas 29,9% na zona urbana (Cova Figueira).   

Esta situação  continuara com a mesma distribuiçao populacional, verificando um aumento 

substancial durante o período 2000-2010, tendo em conta as novas perspectiva que o concelho 

espera alcançar, fomentando o investimento público e privado. Nesse optica, o investimento 

nessa escola tera um impacto nao só pela desobstrução da escola secundária da escola 

secundária de São Filipe, assim como tambem ira valorizar o novel concelho de Santa 

Catarina.  

à semelhança do que se regista a nivel do país, a população de concelho de Santa Catarina do 

fogo, é predominantemente jovens, com cerca de 70% da sua populaçao com idades inferior a 

30 anos. Contudo, os os dados da populaçao em idade de frequencia dos diferentes niveis de 

ensino
1
, denota-se que o concelho de Santa Catarina do Fogo apresentando uma certa 

estabilidade nas diferentes tranche de idade que constituem a população escolarizável do 

concelho.   

 
 
 
 

                                                 

1
 LDBSE, Lei de bases sistema educativo 



«Documento de Base do Planeamento do Sector Educativo- Concelho do Maio” 2006-2015» 

 

__________________________________________________________________________________________ 

-7- 

Gráfico 1: Tendência de crescimento da população em idade de frequencia dos 

diferentes niveis de ensino - Concelho Santa Catarina do Fogo, 2000 a 2010. 
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                                    Fonte : Dados de projeçcão INE, 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

A tendência de crescimento da população do concelho, demonstra um ligeiro aumento dos 

nascimentos a partir de 2010, fazendo aumentar a populaçao nas faixas etarias escolarizaveis. 

Consequentemente, caso esta tendência se confirme, terá impacto directo sobre a procura na 

educação.  

Todavia, sem problema de maior em relação a oferta, visto que o concelho demonstra possui 

capacidades para dar resposta a procura no Ensino Básico,entretanto,  a nível do Pré escolar e 

secundário a situação carece de uma intervenção, dos agentes educativos, que passa pela 

construção de uma nova escola e do alargamento da rede dos jardins . 

 

Gráfico nº2- Pirâmide de idades. Santa Catarina do Fogo,

 ano  2000
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Gráfico nº2- Pirâmide de idades. Santa Catarina do Fogo, 

ano  2010
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4 Caracterização Sócio económico 

 

O concelho de Santa Catarina a semelhança dos outros concelhos da Ilha do Fogo, 

caracteriza-se por ser um concelho pobre, onde a maioria da sua população vive em zonas 

rurais, servindo da agricultura, da pesca, da pecuária e de um turismo ainda incipiente.  

A agricultura constitui a principal actividade económica da população do Concelho. Porém, à 

semelhança do que se verifica em todo o território nacional, a escassez das chuvas e a 

subsequente perda de zonas irrigadas vem tornando cada vez mais frágil, essa importante base 

de sustentação económica.   

Contudo nos últimos anos tem sido feitos alguns investimentos que podem levantar esse 

sector visando a produção de vinho e outros derivados, nomeadamente na zona do sopé do 

vulcão (chã das Caldeiras) pela sua capacitada na produção do Café, e das frutas  

Por outro lado, os sectores secundários (indústria, energia e construção civil), e terciário 

(comércio, hotéis, restaurantes, transportes, comunicações, bancos, seguros, habitação, 

serviços públicos), que mais contribuem para o PIB, respectivamente, ainda são 

insignificantes ou praticamente nulos no concelho. Sendo que turismo poderá constituir no 

futuro uma das oportunidades a ser explorado, nomeadamente o turismo Pedonal, e o turismo 

de Montanha, isto tendo em conta as características da ilha .  

Tendo em conta essa situação a população activa do concelho a sua maioria trabalha na 

função pública, principalmente na Educação, Saúde, Policia. A semelhança do concelho 

vizinho de São Filipe, ainda  o estado possui  um peso considerável no emprego. 

A semelhança dos outros concelhos da ilha , as actividades produtivas do sector informal são 

expressivas, tendo em conta o fluxo de transacção que acontecem fora do mercado regular, 

decorrentes das encomendas que os santacatarinenes recebem dos Estados unidos. Sendo a 

emigração um dos factores que alimenta a economia do concelho, tendo em consideração as 

remessas vindas dos EUA. 

Em matéria de educação os dados do censo 2000 indicavam que concelho de Santa Catarina 

do Fogo, cerca de  57% da população de idade igual ou superior a 4 anos tem como nível de 

instrução o Ensino Básico Integrado (EBI), ou seja frequentou e permaneceu ou anda a 
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frequentar o EBI, cerca de 9 % tem nível equivalente ao Secundário, sendo os restantes com 

niveis inferiores ao basico.   

 

Quadro 1:População com 4 anos ou mais segundo nível de instrução por sexo e grupos etários 

Ambos sexos 4212 898 226 320 2381 367 3 1 16

% 21% 5% 8% 57% 9% 0% 0% 0%

Feminino 2203 575 130 180 1142 166 - - 10

% 14% 3% 4% 27% 4% - - 0%

Masculino 2009 323 96 140 1239 201 3 1 6

% 8% 2% 3% 29% 5% 0% 0% 0%

Superior Nivel     NR
Sexo e grupos etários  

Nível de instrução

Total Sem Nível Pré-escolar Alfabetização EBI Secundário Médio

 

Dados Censo 2000, INE 

 

O analfabetismo é um fenómeno preocupante  no concelho de Santa Catarina do fogo com 

cerca de 34% da população de idade igual ou superior a quinze anos não sabe ler nem screver, 

proporção essa que superior que a média nacional que é de 25%, segundo o ultimo censo de 

2000, (INE). 
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5 Contextualização relativo a implementação do política educativa 

 

O concelho segue a política educativa orientada a nível nacional através do serviço 

desconcentrado da educação (Delegaçãor)
2
 . Nesse sentido, o concelho fez a adaptação a 

reforma educativa levada a cabo em 1993 para o ensino básico em 1996 para o Ensino 

secundário, visando: (1) harmonizar e adequar o sistema educativo às exigências do 

desenvolvimento (2) responder a crescente procura social; (3) facultar os cidadãos uma 

Educação de qualidade, condição fundamental para apropriarem de maiores oportunidades ao 

nível do mercado de trabalho.  

 

Neste sentido o concelho organiza o seu sistema Educativo em: 

 Pré-Escolar; 

 Sub-sistema Escolar, que compreende os Ensinos Básico, Secundário,  

 Extra-escolar, que ocupa da educação e alfabetização de adultos 

5.1 Pré – Escolar  

O concelho contou em (2005/2006) com uma rede de 5 jardins, cobrindo cinco das oito zonas 

do concelho. A matrícula ascendeu a 134 crianças em idade de escolarização nesse nível de 

ensino, crianças dos 3-5 anos no ano 2005/06, representando uma taxa de escolarização a 

volta de 44% da população nessa faixa etaria, significando que ainda mais de metada das 

crianças deste concelho não beneficia desse nível de ensino, realidade que pode por em causa 

os objectivos do país quanto ao acesso equitativo das crianças ao ensino básico e 

consequentemente escolarização de todas as crianças em idade real de estadia no ensino 

básico. 

Esta situação coloca o Municipio perante um desafio de promover e desenvolver esse nível de 

ensino com vista garantir que todas as crianças desse concelho tenham um desenvolvimento 

de base que o permita prosseguir os seus estudos com eficácia no processo de aprendizagem. 

Segundo (Eliezer Pacheco, 2006) os aalunos que frequentam o pré-escolar, portanto, 

começam a ser alfabetizados antes do ensino basico, desenvolvem habilidades e condutas 

basicas que permitem estar melhor adptados emocional e intelectual no ingresso ao nivel 

                                                 

2
 Ao nível dos concelhos, encontramos uma estrutura desconcentrados, Delegações do Ministério da Educação, 

criado em 1988 (despacho n53/88 de 17 Dezembro), actualizado em 1994 (Decreto-lei n78/94 de 27 Dezembro 

visando a coordenação pedagógica do ensino básico ) e  reformulado em 1998 (Decreto regulamentar  n4/98 de 

27 Abril). 
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basico,  apresentam maiores médias de proficiência na avaliação, corroborando a visão 

amplamente difundida da influência positiva da educação pré-escolar na progressão da criança 

no ensino básico. Dessa forma, alunos que fizeram a pré-escolar atingiram uma média de 

superior do que aqueles alunos que não tiveram essa oportunidade  

Alem disso, garantir a equidade no acesso ao ensino básico, e uma premissa e um 

compromisso assumido como um dos  desafios do pais nos próximos tempos, que é garantir a 

educação a todas as crianças o acesso a este ensino
3
 a todas as crianças  e uma educaçao de 

qualidade para uma exigencia que hoje se requer.  

 

Fig. 1: Distribuição de Jardins por zonas, concelho de Santa Catarina do Fogo 
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5.2 Ensino Básico 

A nível do ensino básico o concelho possui uma rede de 12  escolas organizada em pólos 

educativos
4
, cobrindo todas as zonas do concelho, fazendo com que a maioria das zonas desse 

concelho possui ao menos uma escola, ou seja abrangido por um pólo educativo. 

Esta iniciativa, tem permitido que muitas crianças prossigam os seus estudos, isto porque essa 

organização possibilita que o aluno tenha todos as fases do ensinol básico na sua zona ou 

dentro de uma área que esteja ao alcance do mesmo. É de realçar que hoje a maioria dos 

alunos do basico básico percorrem menos de 1 km para chegar numa escola, realidade que 

pode ser vista como um ponto positivo no percurso escolar da criança, garantindo maior 

concentração e segurança por parte das crianças. 

No ano lectivo 2005/06 o concelho de Sao Filipe teve uma matricula de 1112 alunos, dos 

quais 50% do sexo feminino, garantindo a paridade na escolarização.  A taxa de 

escolarização
5
 no Concelho é  de 93 %·, colocando o concelho próximo de atingir a 

escolarização universal.  

Entretanto, e de salientar que todavia cerca de 6, 5 % não frequentam escolas do ensino 

básico, constituindo um elemento de estudo visando compreender essa nuance que vem 

afectando o sistema ao longo dos ultimos anos. Embora essa situação possa estar associada a 

forte emigração da população dessa ilha, outras ilhas, nomedamente para a a capital do pais,  

como também para os Estados Unidos, sendo nos últimos anos em menor escala nos últimos 

anos. 

Com vista a melhor compreender o fluxo de aluno nesse concelho, elaborou-se o fluxo de 

aluno do 1º ano ao 6º ano de escolaridade, permitindo conhecer o nº de alunos que transitam 

do 6º para o 7º ano no concelho, como também conhecer esse indicador nas zonas de 

influências da escola secundária de Cova Figueira, onde se pretende construir uma escola com 

vista, aumentar a capacidade do nível secundário no concelho. 

                                                                                                                                                         

3
 Compromissos da OMD, EPT, DECRP 

4
 Segundo a lei de bases do sistema educativo , o ensino básico deve ser desenvolvido numa estrutura 

denominado  pólo educativo.  Um pólo educativo é um estabelecimento onde funciona os três níveis de ensino, 

seja ela de uma única escola (com integração vertical), ou de um agrupamento de escola (Com integração em 

horizontal). No ultimo caso, existem a integração de pequenas escolas numa escola central  permitindo que o 

pólo tenha todos os três níveis de ensino, nesses casos essa pequenas escolas são denominadas escolas satélites e 

não podem distar alem de 6km da escola central ou “  mãe”  
5
 Taxa de Escolarização este indicador mede  a relação entre a população de 6-11 matriculado no nível básico 

com a população de 6-11 anos 
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Os dados apontam, que a nível do concelho, a media de saída do básico rondam os 172 alunos 

anos, representando possíveis ingressos da escola secundária. 

 

Quadro 2: Distribuição de Alunos por pólos/escolas básica nas freguesias do concelho de 

Santa Catarina do fogo, Ano lectivo 2004/05 

MF F MF F MF F MF F MF F MF F MF F

Achada Furna 11 6 27 18 11 7 14 10 21 5 27 12 111 58

Monte Largo 9 3 8 4 10 2 15 7 17 11 0 0 59 27

Saltos 0 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 10 1

Roçadas 19 12 28 15 18 8 24 12 24 13 19 6 132 66

Fonte Aleixo 14 5 19 9 15 10 19 5 16 11 19 15 102 55

Cova Figueira 42 21 64 42 51 22 43 25 50 25 40 26 290 161

Figueira Pavão 9 5 5 3 12 6 4 3 0 0 0 0 30 17

Mãe Joana 32 14 28 13 0 0 26 12 0 0 18 7 104 46

Tinteira 11 3 13 5 15 9 15 7 10 3 9 6 73 33

Estância Roque 0 0 0 0 12 6 0 0 12 2 0 0 24 8

Chã das Caldeiras 25 13 32 18 35 12 30 17 12 2 21 10 155 72

Cabeça Fundão 6 3 4 2 3 2 9 5 0 0 0 0 22 127 1 17 5 8 5 17 9 17 4 0 0

178 86 251 135 194 89 216 112 179 76 153 82 1112 556Total

5 Ano 6 Ano

Nome do EstabelecimentoNº do Polo

VIII

1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano

IX

X

XV

Total

 

 

Fig. 2: Distribuição das escolas doEnsino Básico e Secundário por zonas, concelho de 

Santa Catarina do Fogo 

 



«Documento de Base do Planeamento do Sector Educativo- Concelho do Maio” 2006-2015» 

 

__________________________________________________________________________________________ 

-14- 

5.3  Ensino Secundário 

 

5.3.1  Evolução do ensino secundário no concelho  1995/2005 

 

O Ensino Secundário é o nível que dá continuidade ao ensino básico. A duração do ensino 

secundário é de seis anos e está organizado em três ciclos de dois anos cada. O 1º ciclo, 7º e 

8º anos de escolaridade, um ciclo de informação e sensibilização; o 2º ciclo, 9º e 10º anos de 

escolaridade, passa a cumprir os objectivos da consolidação e orientação profissional e o 3º  

ciclo, 11º/12º anos de escolaridade, com duas vertentes de formação: via geral e via técnica, 

que o reforça-se como um ciclo de vocação e especialização, o que pressupõe uma maior 

exigência e a abertura para várias saídas adaptadas às exigências da formação vocacional, 

profissionalizante. 

Com a generalização do ensino básico em Cabo Verde, o Ensino Secundário no Fogo, 

conheceu uma grande expansão, o número de efectivos resultante dessa iniciativa levado a 

cabo pelo país no âmbito da reforma educativa, permitindo que mais jovens pudessem 

prosseguir os seus estudos.  

A ilha do Fogo beneficia deste nível de ensino desde os primórdios dos anos 90, tendo a partir 

de dos meados da década de 90 a necessidade de aumentar a sua capacidade através de 

criação da escolas anexas com vista a responder a forte procura deste nível, consequência da 

reforma educativa, tanto no Ensino Básico (1993) como no Ensino Secundário (1996). 

A escola secundária “Cova Figueira” foi criada em 1997/98 ministrando de inicio o 7° e o 8° 

ano de escolaridade, beneficiando os alunos da freguesia de Santa Catarina, actualmente 

elevado a categoria de Concelho. Tendo em conta a contínua pressão que todavia é vivida a 

nível da ilha do concelho, associada a medida do alargamento do ensino básico de 6 para 8 

anos, preve-se que venha ser necessario dotar o concelho de uma escola secundária. 

A escola secundaria de Cova Figueira, iniciou o seu funcionamento em regime de coabitação 

com a então escola básica de Cova Figueira, utilizando 2 salas de aulas  de forma parcial, ao  

seja de manha funciona o básico e a tarde a escola secundaria  recurso, hoje bastante 

contestado viisto que muitos “ experts” nesse domínio defendem que as escolas básicas não 

possuem as condições mínimas para a prática do ensino para o nível secundário, por não 

estarem equipados com salas especificas, laboratórios . 



«Documento de Base do Planeamento do Sector Educativo- Concelho do Maio” 2006-2015» 

 

__________________________________________________________________________________________ 

-15- 

Diante desta situação, o ministério vê se perante a necessidade de criar as condições por 

forma responder a procura, através da construção de uma escola no novel concelho, 

permitindo garantir uma maior adequação do ensino e aumentar a capacidade de oferta do 

concelho.  

  

Quadro 2 : Evolução dos efectivos do Ensino secundário 1995/96 a 2005/06 

Ano 

Lectivo 7° Ano 8° Ano 9° Ano 

10° 

Ano 

11° 

Ano 

12° 

Ano Total 

No de 

Salas 

Ratio 

aluno 

Sala 

1997/98 74 31     105 2 52,5 

2000/01 82 67     149 4 37,3 

2005/06 85 107     192 9 21,3 

*  A escola possui duas salas em regime de coabitação, com o uma escola Básica da vila 

 

Em termos evolutivos, nota-se que a evolução dessa escola vem aumentado ao longo destes 

anos, embora condicionada pelos factor falta de espaço, passando de 105  em 1997/98 para 

192 alunos em 2005/2006. 

No Ano lectivo 2005/06,  a escola foi frequentada por 192 alunos, repartidos em 2 anos de 

estudos ( 7° e 8° Ano).  A escola funciona com 9 salas de aula, com X turmas, no edifício do 

ex-ciclo preparatório.   

 

5.3.2  Prospectiva 2006 a 2015 

 

Tendo em atenção os valores das taxas de transição entre o 6º e o 7º ano de escolaridade no 

último ano (rondando os 80%) e as taxas de repetência no ensino secundário no concelho, 

construiu-se uma coorte de frequências que nos permitiu elaborar o Quadro 3 de previsões até 

ao ano 2015. 

Neste quadro, parte-se do princípio que as taxas de transição entre o EBI e o ES continuarão a 

aumentar devido à expansão normal do sistema, prevendo-se para 2015 valores próximos 

100% , isto, levando em conta o alargamento de ensino básico de 6 para 8 anos, aumentando o 
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nível  de escolaridade e as  oportunidade para que  mais crianças possam  prosseguir os seus 

estudos. 

Se a oferta de ensino acompanhar a procura que se prevê para os próximos anos, este aumento 

das taxas de transição entre o EBI e o ES, provocará também um crescimento da procura do 

nível secundário. 

Tendo em atenção a situação já existente prevê-se, para este concelho, o aumento das taxas de 

transição entre o 1º 2º  e 3° ciclo, ao mesmo tempo que o rendimento interno do sistema 

poderá melhorar, levando em consideração o desafio proposto “ INCUTIR a qualidade  

visando a melhoria do  ensino aprendizagem” (Ministra da Educação, 2006). 

Partindo desse pressuposto e tendo em conta a capacidade da instalação da actual escola 

secundária, considera-se necessário ampliar a escola, com mais salas, (salas de aulas, sala para 

actividades laboratoriais e tecnológicas, assim como um recinto desportivo adequado às 

actividades escolares6.  

Quadro3 : Projecção de efectivos para o Ensino secundário 2006-2014 

 

Fonte : GEP/MEES 2006 

 

De acordo com o Quadro 3, projecção dos efectivos 2006 à 2014 denota-se que o número de 

efectivos vão aumentar até 2014, triplicando em termos de numero de alunos, ascendendo um 

pico maximo de 579 em 2010/2011.   

Resultado que poderao ser , por um lado, o reflexo da aplicação da medida de generalização 

do 7° e 8°, o que vai permitir que mais crianças / jovens possam terminar o 1º ciclo, e por 

outro lado, o alargamento da escola em  ministrarem mais niveis de ensino.  

                                                 

6
 Estudos recentes, apontam que os locais educativos constituem um factor importante na promoção da 

assiduidade e da melhoria dos resultados escolares, John Beynon, IIPE/UNESCO,1998 
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Contudo esta última medida deve ser tratada de uma forma muito cuidadosa uma vez que o 

objectvo do país, não passa somente, pela garantia do acesso ao ensino secundária, mais sim 

pelo fomento da melhoria de qualidade de ensino, condição “sine quanom” para a eficiência 

eficácia da escola. 

Nesse sentido, sugerimos que alargamento da escola em ministrar o 2° e o 3°, dado as suas 

especificidades e exigências, deve-se ser implementado por fase, permitindo que a escola 

venha estar preparada, para que no memento em que vai efectivar a implementação do 2° ou 3 

ciclo, a mesma venha estar com as condições previas, tais como:  

 Ratio aluno/ Turma, Aluno / professor dentro da norma, que permite o professor passe 

a sua mensagem de uma forma que todos os alunos compreendam, os objectivos de 

cada aula. 

 Ter uma equipa de professores com formação adequada para leccionarem nos 

diferentes níveis de ensino 

 Ter uma equipa pedagógica que funcione, permitido melhorar os pontos fracos 

dectados no processo de ensino aprendizagem 

 Ter uma equipa que lidera toda a processo a volta da gestão escola. 

 Possuir bibliotecas, funcionamento, além disso a escola devera fomentar o seu uso. 

 Possuir laboratórios, salas de informática e outras salas específicas   

 

Quadro 4 : Projecção de Turmas e Salas necessárias 2006-2014 

 

                                 Fonte: projecçoes GEP 2005 
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Partindo de um Rácio de 35 alunos por turma, as projecções indicam a necessidade de 

construir cerca de 10 salas de aulas, fazendo com que o recinto escolar venha a ter uma 

capacidade para acolher cerca de 700 alunos, claro, utilizando as salas em dois turnos. 

Capacidade essa que vai de encontro com as necessidades do concelho tendo em conta o 

crescimento demográfico, e perspectiva económica que se espera para esse novel concelho. 

Ademais, passa a funcionar num espaço único, assim como também deixa de coabitar os seus 

alunos junto com os alunos do ensino básico (ver quadro 4). 

Perante essa situação e tendo conta a projecção actual a escola a ser construída deverá contar 

capacidade da escola (700 alunos, funcionando em dois períodos) e com vista aumentar a 

capacidade da mesma, assim como proporcionar a qualidade desejada do ensino que se 

pretende visando a eficácia nos resultados dos alunos e a boa gestão do estabelecimento de 

ensino, propormos para a escola secundária de Cavo Figueira venha contar com:  

 

Composição da infra-estrutura 

 

- A construção de 10 salas de aulas, o que vai permitir que a escola secundária libere a 

sala do Ensino Básico, que ocupa actualmente dado a inexistência de um espaço 

próprio; 

- Construção de Salas especializadas: Informática/ Internet; Laboratórios de Química, 

Física e Ciências Naturais; Desenho; Biblioteca 

- Construção de Sala de Professores e de Reuniões 

- Área de Administração e Direcção (1 sala com dimensão que permite garantir a 

Coordenação Pedagógica; 1 sala para Secretaria; 1 sala com 2 gabinetes p/ Chefe de 

Secretaria e Subdirector Administrativo; 1 gabinete p/ Subdirector Pedagógico; 1 

gabinete p/ Director de Escola; 1 gabinete p/ subdirector para Assuntos Sociais e 

Comunitários); 

- Placa Desportiva 

- Espaços recreativos 

- Cantina 

- Sanitários para alunos, professores e pessoal administrativo 

- Arquivo/ Reprografia 
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O equipamento necessário deverá compreender: 

 

- Mobiliário para as salas de aula, Direcção e Administração, de Professores e diferentes 

salas especializadas; 

- Material informático e de escritório para as salas de Direcção, Administração e 

Informática; 

- Os equipamentos, os acessórios e os aparelhos para os laboratórios de Física, Química 

e Ciências Naturais, Biblioteca e para as outras salas especializadas; 

- Os equipamentos indispensáveis às restantes disciplinas, tais como Matemática, 

Línguas, História/ Geografia, etc; 

- Os equipamentos para a prática desportiva; 

- Todos os restantes equipamentos e mobiliários para espaços técnicos como Cantina, 

Arrecadações, Reprografia e Arquivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


