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NOTA DE APRESENTAÇÃO 
 

Com a regulamentação do Conselho Municipal de Educação e da Carta Educativa, através da 

publicação do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, foram criadas as condições para 

enquadrar numa mesma lógica o planeamento e a organização da rede educativa local, 

assumindo-se a constituição de agrupamentos de escolas como um dos pilares fundamentais 

nesta nova concepção (artº 11º, nº 3 do Decreto-Lei nº 7/2003). Neste contexto, os municípios 

passaram também a possuir competência para conduzir os processos de planeamento 

respectivos, ou seja equacionando e tomando decisões sobre o desenvolvimento da rede 

educativa local, nomeadamente no que se refere às instalações, aos equipamentos e às 

formações a disponibilizar (competência relevante e politicamente significativa).  

 

A Carta Educativa que agora se apresenta faz parte de um processo colectivo de aprendizagem 

iniciado em 1999, pela autarquia, com os primeiros estudos e reflexões estratégicas sobre 

questões associadas à Educação e muito concretamente à definição/reorganização da Rede 

Educativa Municipal. Recentemente foi apresentado pela autarquia um documento estratégico, 

que enquadra e sistematiza um conjunto de informações relevantes para a definição e 

construção de um quadro de referência, de um diagnóstico que serviu de base à Carta Educativa 

que se apresenta.  

 

Este documento de diagnóstico foi fundamentado, na altura, pela necessidade de encontrar 

“respostas/caminhos” não só às tendências da legislação até então produzida mas sobretudo às 

necessidades sentidas pela Câmara Municipal de Peniche e pelo Conselho Municipal de 

Educação, no que se refere ao reordenamento da rede educativa concelhia e às suas 

implicações ao nível da política educativa desenvolvida localmente. Este processo, correspondeu 

a um levantamento bastante exaustivo de um conjunto de dados e respectiva analise estatística, 

ou seja a um diagnóstico preliminar da situação existente, que se revelaria desde logo, de 

extrema importância para que autarcas e técnicos, docentes e restantes parceiros locais 

implicados no processo tivessem a visão global da realidade existente e do caminho que era 

necessário percorrer.  

 

No final do mês de Dezembro/início do mês de Janeiro, a autarquia encetou um processo de 

auscultação de diversas empresas, por entender que seria importante a elaboração da Carta 
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Educativa por uma entidade independente/equipa externa, que completasse o documento já 

produzido e fosse uma efectiva mais valia para a apresentação de propostas de reconfiguração 

da Rede Educativa Municipal. Neste âmbito, em meados de Fevereiro de 2007 iniciou-se o 

processo, com a adjudicação do trabalho à empresa CEDRU, Lda. 

 

Os dados recolhidos anteriormente pela autarquia (Diagnóstico Estratégico), foram de inegável 

importância para o presente trabalho, na medida em que serviram de “contextualização e 

referência” do território educativo e da rede escolar e permitiram enquadrar algumas das 

especificidades do concelho de Peniche.   

 

Para a elaboração deste documento, realizaram-se reuniões da Equipa responsável com a 

autarquia, o Agrupamento de Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, os Conselhos Executivos da Escola Secundária de Peniche, da EB 2/3 D. Luís Ataíde e 

da EB 1,2,3 de Peniche, em diferentes fases do processo. Foi, igualmente, efectuada uma breve 

visita a todos os estabelecimentos escolares públicos que à data integravam a Rede Educativa 

Municipal. 

 

Saliente-se que não obstante o documento faça parte da Câmara Municipal de Peniche e tenha 

sido elaborado tecnicamente por uma entidade externa (CEDRU), ele corresponde a um 

processo e produto que contou com a participação activa dos actores e agentes educativos 

locais, traduzindo a realidade da política educativa local e as propostas de resposta que se 

perspectivam e consideram imprescindíveis para o futuro da Educação no Concelho. 

 

O documento que agora se apresenta integra os quatro capítulos/partes que constituem a Carta 

Educativa: I – Enquadramento e Contextualização da Carta Educativa; II – Enquadramento 

Territorial, III – Diagnóstico Estratégico da Rede Educativa e IV – Propostas de Intervenção na 

Rede Educativa. 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa 

 

CEDRU 

Luís Carvalho (Coordenação Geral) 

Carla Figueiredo 

Sónia Vieira 

 

Câmara Municipal de Peniche 

Raul Santos 

Raquel Madeira 

 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  4 

 
 

ÍNDICE GERAL 
 

 

PARTE I – ENQUADRAMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA  
1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS.............................................................................................................9 
2. OS NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ...........................................................................................12 
3. A CARTA EDUCATIVA AO SERVIÇO DA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA EDUCATIVA 16 

 
 

PARTE II – ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 
1. INSERÇÃO REGIONAL....................................................................................................................25 
2. DEMOGRAFIA ................................................................................................................................30 
3. POVOAMENTO E REDE URBANA ....................................................................................................43 
4. BASE ECONÓMICA E SOCIAL .........................................................................................................50 

 
 

PARTE III – DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DA REDE EDUCATIVA 
1. A OFERTA DE ENSINO....................................................................................................................58 
2. A PROCURA DE ENSINO...............................................................................................................104 
3. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES................................................................................125 

3.1 – Acção Social Escolar .............................................................................................................126 
3.2 – Transportes Escolares ...........................................................................................................127 

4. PROJECÇÕES DA POPULAÇÃO ESCOLAR ...................................................................................133 
 

 

PARTE IV – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA REDE EDUCATIVA 
1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES.......................................................................................................148 

1.1 Política Educativa Municipal......................................................................................................149 
1.2. Objectivos Fundamentais a Prosseguir .....................................................................................151 

2. RECONFIGURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA REDE EDUCATIVA ..................................................153 
2.1 – Educação pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico ...................................................................155 
2.2 – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário ...............................................................162 

3. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO....................................................................................................164 
3.1 – Projectos Estruturantes..........................................................................................................165 
3.2 – Projectos Complementares ....................................................................................................173 
3.3 – Estimativas dos Investimentos................................................................................................179 
3.4 – Cronograma das Intervenções................................................................................................181 
3.5 – Territorialização das Intervenções...........................................................................................182 

4. MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO ................................................................................................183 
4.1 – Considerações Gerais ...........................................................................................................184 
4.2 – Faseamento do Processo de Monitorização.............................................................................185 
4.3 – Organização do Processo de Monitorização ............................................................................186 

 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  5 

 

ÍNDICE DE QUADROS 
 
Quadro 1 – Evolução de diversas variáveis demográficas, no período compreendido entre 1960 e 2001, no concelho 

de Peniche .............................................................................................................................................. 32 
Quadro 2 – Evolução da População Residente, no concelho de Peniche, entre 1960 e 2004.................................... 33 
Quadro 3 – Variáveis Fisiológicas da População do Concelho de Peniche, entre 1960 e 2004 ................................. 35 
Quadro 4 – Índice Sintético de Fecundidade do concelho de Peniche, em 1991 e 2001............................................ 35 
Quadro 5 – População residente, por grupo etário, no concelho de Peniche, em 1960, 1970, 1981, 1991 e de 1994 a 

2005........................................................................................................................................................ 36 
Quadro 6 – População residente no concelho de Peniche, por grupos etários quinquenais, entre 1960 e 2001 ....... 37 
Quadro 7 – Evolução da população residente no concelho do Peniche, por freguesia, em 1960, 1970, 1981, 1991 e 

2001........................................................................................................................................................ 38 
Quadro 8 – Densidade populacional por freguesia do concelho de Peniche, em 1981, 1991 e 2001 ........................ 40 
Quadro 9 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche por Agrupamento de Escolas no ano 

lectivo de 2005/2006............................................................................................................................... 59 
Quadro 10 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche segundo organização por Agrupamento 

de Escolas previsto para o ano lectivo de 2007/2008 ............................................................................ 60 
Quadro 11 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche segundo tipologia, por freguesia, no ano 

lectivo de 2005/2006............................................................................................................................... 61 
Quadro 12 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche por localidade, no ano lectivo de 

2005/2006............................................................................................................................................... 63 
Quadro 13 – Estabelecimentos de ensino regular da freguesia de Atouguia da Baleia, por localidade, no ano lectivo 

de 2005/2006. ......................................................................................................................................... 64 
Quadro 14 – Jardins Infantis do Concelho de Peniche por Localidade, no ano lectivo de 2005/2006 ........................ 65 
Quadro 15 – Número de salas e Capacidade dos estabelecimentos de educação pré-escolar da cidade de Peniche, 

no ano lectivo de 2005/2006................................................................................................................... 66 
Quadro 16 – Data de entrada em funcionamento dos Jardins-de-infância do concelho de Peniche e estado de 

conservação dos edifícios....................................................................................................................... 69 
Quadro 17 – Taxa de Ocupação dos Jardins-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006 ..... 71 
Quadro 18 – Número médio de crianças por sala nos jardins-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 

2005/2006............................................................................................................................................... 73 
Quadro 19 – Serviços de apoio dos jardins-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006........ 74 
Quadro 20 – Número de Educadoras e salas por Jardim-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 

2005/2006............................................................................................................................................... 76 
Quadro 21 – Características dos Edifícios Escolares de 1º Ciclo do concelho de Peniche ........................................ 77 
Quadro 22 – Número de salas, segundo uso, por EB1 do concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006......... 79 
Quadro 23 – Taxa de ocupação das escolas com 1º ciclo, do concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006... 81 
Quadro 24 – Áreas de Implantação e totais dos Equipamentos Escolares do concelho de Peniche.......................... 82 
Quadro 25 – Corpo Docente, Corpo Docente de Apoio e Pessoal Auxiliar das escolas com 1º ciclo do concelho de 

Peniche, no ano lectivo de 2005/2006.................................................................................................... 83 
Quadro 26 – Características dos edifícios e data de entrada em funcionamento das escolas EB 2,3, EB 1,2,3 e 

Secundária do concelho de Peniche ...................................................................................................... 84 
Quadro 27 – Taxa de ocupação das escolas EB 2,3, EB 1,2,3 e Secundária do concelho de Peniche, no ano lectivo 

de 2005/2006.......................................................................................................................................... 88 
Quadro 28 – Equipamentos de Apoio e Desportivos das escolas EB 2,3, EB 1,2,3, e Secundária do concelho de 

Peniche, no ano lectivo de 2005/2006.................................................................................................... 89 
Quadro 29 – Áreas das escolas EB 2,3, EB 1,2,3 e Secundária ................................................................................. 90 
Quadro 30 – Alunos do Ensino Recorrente e Extra-Escolar, no concelho de Peniche, nos anos lectivos de 2000/2001 

a 2005/2006............................................................................................................................................ 91 
Quadro 31 – Formandos a frequentar curso de formação profissional, no concelho de Peniche, por curso e 

instituição, em 2001, 2002, 2003 e 2006................................................................................................ 92 
Quadro 32 – Atendimento do CRVCC – Rumo aos Saberes ...................................................................................... 93 
Quadro 33 – Alunos de Ensino Especial, no concelho de Peniche, nos anos lectivos de 2000/2001 a 2005/2006.. 100 
Quadro 34 – Corpo Docente de Apoio no concelho de Peniche ............................................................................... 101 
 
 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  6 

 
 
 
Quadro 35 – Número de alunos por curso ministrado na Escola Superior de Tecnologia do Mar, para o ano lectivo 

de 2006/2007........................................................................................................................................ 103 
Quadro 36 – Número de crianças a frequentar a educação pré-escolar, no concelho de Peniche, entre o ano lectivo 

de 1995/96 e 2005/2006....................................................................................................................... 105 
Quadro 37 – Número de crianças a frequentar a educação pré-escolar, por estabelecimento de ensino, no concelho 

de Peniche, nos anos lectivos de 1998/99 a 2005/2006 ...................................................................... 105 
Quadro 38 – Crianças nascidas no concelho de Peniche, entre 1992 e 2005 .......................................................... 107 
Quadro 39 – Número de crianças em idade pré-escolar (3-5 anos), nos anos lectivos entre 1997/98 e 2005/2006 108 
Quadro 40 – Alunos, segundo o ano de escolaridade, por estabelecimento de ensino, do concelho de Peniche, de 

1994/95 a 2005/2006............................................................................................................................ 113 
Quadro 41 – Alunos da Escola Secundária de Peniche, por ano de escolaridade e por tipo de curso, de 1989/90 a 

2005/2006............................................................................................................................................. 122 
Quadro 42 – Acção social escolar, no concelho de Peniche, nos anos lectivos 2005/2006 e 2006/2007 ................ 126 
Quadro 43 – Número de alunos a utilizar transporte escolar que frequentam as escolas EB 2,3 de Atouguia da 

Baleia e ES de Peniche, por local de embarque, no ano lectivo de 2006/2007 ................................... 130 
Quadro 44 – Transportes Escolares, custos do ano lectivo 2004/2005..................................................................... 132 
Quadro 45 – Transportes Escolares, custos do ano lectivo 2005/2006..................................................................... 132 
Quadro 46 – Transportes Escolares, custos do ano lectivo 2006/2007 1º. período .................................................. 132 
Quadro 47 – Projecções da população residente, por grupos etários quinquenais, até 2016................................... 135 
Quadro 48 – Projecções da população residente, por freguesia, segundo tendências evolutivas da distribuição da 

população ............................................................................................................................................. 136 
Quadro 49 – Transição, Retenção e Abandono, no ano lectivo de 2004/2005, no concelho de Peniche (%) .......... 137 
Quadro 50 – Estimativas populacionais até 2016, por ano e nível de ensino (Cohort) ............................................. 138 
Quadro 51 – População em idade pré-escolar, no concelho de Peniche (estimativa até 2016) ............................... 140 
Quadro 52 – Relação da oferta de educação pré-escolar e população, entre os 3 e os 5 anos, no concelho de 

Peniche, por freguesia, até 2016 (oferta-procura) ................................................................................ 142 
Quadro 53 – Estimativas do número de alunos de 1º ciclo, na cidade e por freguesia rural, do concelho de Peniche, 

até 2016................................................................................................................................................ 142 
Quadro 54 – Estimativa da Procura de 1º ciclo, por aglomerado / grupos de aglomerados de origem, das freguesias 

rurais do concelho de Peniche, até 2016.............................................................................................. 143 
Quadro 55 – Relação da oferta actual de 1º ciclo do ensino básico e a procura estimada até 2016, por escola, para o 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.................................................................................. 143 
Quadro 56 – Relação da oferta de 2º e 3º ciclos e ensino secundário, e a procura estimada até 2016, no concelho de 

Peniche ................................................................................................................................................. 144 
Quadro 57 – Estimativa da procura de 2º e 3º ciclos na cidade e no conjunto de freguesias da zona rural, do 

concelho de Peniche, até 2016............................................................................................................. 144 
Quadro 58 – Estimativa da procura de 2º e 3º ciclos. por aglomerado/grupo de aglomerados de origem, das 

freguesias rurais do concelho de Peniche. até 2016 ............................................................................ 144 
Quadro 59 – Estimativa da procura de ensino básico regular na cidade e no conjunto de freguesias da zona rural do 

concelho de Peniche, até 2016............................................................................................................. 144 
Quadro 60 – Estimativa da procura de ensino secundário regular no concelho de Peniche, até 2016..................... 145 
Quadro 61 – Matriz-Síntese de Propostas para a Cidade de Peniche (rede pública) ............................................... 158 
Quadro 62 – Matriz-Síntese de Propostas para as Freguesias Rurais (rede pública)............................................... 161 
Quadro 63 – Matriz-Síntese de Propostas para os 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e para o Ensino Secundário no 

Concelho de Peniche............................................................................................................................ 163 
Quadro 64 – Oferta de Equipamentos de Educação Pré-escolar, por tipo de rede (publica e particular), por freguesia 

do concelho de Peniche em 2005/2006................................................................................................ 191 
Quadro 65 – Número de crianças a frequentar a educação pré-escolar por tipo de rede (publica e particular) e 

população entre os 3 e 5 anos, por freguesia do concelho de Peniche, em 2005/2006 ...................... 191 
Quadro 66 – N.º de alunos do 1º ciclo na cidade e por freguesia rural do concelho de Peniche nos últimos seis anos 

lectivos (de 1994/95 a 2006/2007)........................................................................................................ 191 
 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  7 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1 – Enquadramento do Concelho de Peniche .................................................................................................. 26 
Figura 2 – Acessibilidades ao Concelho de Peniche ................................................................................................... 29 
Figura 3 – Evolução da População Residente no Concelho de Peniche entre 1960 e 2004....................................... 31 
Figura 3 – Variação da População, por freguesia, no concelho de Peniche, 1991-2001 ............................................ 34 
Figura 4 – Pirâmide Etária do Concelho de Peniche em 2001 .................................................................................... 37 
Figura 6 – População em lugares com mais de 100 habitantes no concelho de Peniche, 2001................................. 44 
Figura 6 – Distribuição dos Equipamentos de Ensino no concelho – Situação actual ................................................ 61 
Figura 7 – Taxa de Ocupação dos Jardins-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006......... 72 
Figura 8 – Taxas de Ocupação das Escolas com 1º Ciclo do Concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006... 82 
Figura 9 – Taxa de Ocupação das escolas EB 2,3, EB 1,2,3 e Secundária do concelho de Peniche no ano lectivo de 

2005/2006................................................................................................................................................... 88 
Figura 11 – Crianças nascidas no concelho de Peniche, entre 1992 e 2005, por freguesia rural e na cidade ......... 108 
Figura 12 – Alunos do 1º ciclo do ensino básico por ano de escolaridade de 1994/95 a 2005/06 ............................ 110 
 Figura 13 – Alunos a frequentar o 1ºano do 1ºciclo do ensino básico no concelho de Peniche de 1994/95 a 2005/06

.................................................................................................................................................................. 110 
Figura 13 – Alunos do 2º ciclo por ano de escolaridade, no concelho de Peniche, de 1994/95 a 2005/06............... 111 
Figura 15 – Alunos do 3º ciclo, no concelho de Peniche, de 1994/95 a 2005/06 ...................................................... 112 
Figura 16 – Alunos do ensino básico por ciclo, no concelho de Peniche, de 1994/95 a 2005/06 ............................. 112 
Figura 16 – Alunos da Escola Secundária de Peniche, de 1989/90 a 2005/2006 ..................................................... 123 
Figura 18 – Alunos da Escola Secundária de Peniche, que utilizam transporte público rodoviário, no ano lectivo de 

2006/2007................................................................................................................................................. 129 
Figura 19 – Alunos da EB 2,3 de Atouguia da Baleia, que utilizam transporte escolar, por local de origem, no ano 

lectivo de 2006/2007................................................................................................................................. 131 
Figura 20 – Estimativa do número de alunos até 2016, no concelho de Peniche ..................................................... 139 
Figura 21 – Estimativas do número de alunos, por nível de ensino, até 2016, no concelho de Peniche .................. 139 
Figura 22 – Estimativa do número de alunos a frequentar o 1º ano do 1ºciclo, por ano lectivo, até 2016 ................ 141 
Figura 22 – Territorialização das Intervenções .......................................................................................................... 182 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE I –  

ENQUADRAMENTO E 
CONTEXTUALIZAÇÃO DA CARTA 

EDUCATIVA  



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
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O quadro legislativo que enquadra actualmente a participação do poder local na educação 

remete-o para um papel mais activo e interveniente na dinâmica educativa e na administração e 

planeamento da educação.  

 

O envolvimento da Câmara Municipal de Peniche no processo educativo concelhio tem 

caminhado no sentido de ultrapassar a mera execução das politicas normativas da 

territorialização educativa, definida e dirigida pelo Estado, envolvendo-se directamente num 

conjunto de iniciativas e estimulando o aparecimento de dinâmicas locais, promotoras da 

emergência de uma verdadeira política educativa local. O próprio conceito e objectivos da Carta 

Educativa, vão nesse sentido, concedendo à autarquia uma participação activa na racionalização 

e redimensionamento do parque de recursos físicos existentes e no cumprimento dos grandes 

objectivos da Lei de Bases do Sistema Educativo e de todas as normas que a regulamentam.  

 

Este enquadramento origina que a Carta Educativa de Peniche deva ser encarada como um 

processo dinâmico, onde mediante um diagnóstico aprofundado da situação existente ao nível 

local e face aos objectivos e normas de nível nacional, se consigam prever as necessidades 

educativas futuras do município, propondo-se as medidas necessárias para dar-lhes resposta. 

 

O actual planeamento da rede teve em consideração um conjunto de princípios fundamentais, 

nomeadamente: 

“ - O reconhecimento da importância da participação social na construção da ordem 

local e na definição do bem comum, defendendo a cooperação entre parceiros oriundos 

de diferentes sectores da sociedade (educação, autarquia, interesses económicos e 

outros) como elemento fundamental a ter em conta na definição e desenvolvimento da 

rede educativa; 

- O entendimento da rede educativa como uma malha da rede maior e mais geral de 

equipamentos locais de diversa natureza, que têm como fim comum contribuir para o 

desenvolvimento nacional através da satisfação das necessidades e aspirações 

identificadas a nível local; 

- A concepção da aprendizagem e desenvolvimento educativo como um processo 

sequencial, integrado e complementar, não compartimentado, nem no espaço, nem no 

tempo, nem nos saberes. Concepção que exige o esforço e a articulação de todo o 
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sistema de educação e ensino e entre estes todos os outros processos e situações 

educativas a que a escola deve abrir-se numa perspectiva de contributo para a 

valorização de recursos humanos” (GEP, 1990, p. 39). 

 

Neste quadro de referência, parece indubitável que deverá continuar a caber à autarquia manter 

e estimular a ligação entre a Educação, a Comunidade e o Desenvolvimento Local Sustentado, 

continuando a assumir essa prioridade e estratégia durante os próximos anos. De igual modo, é 

neste sentido, que a Carta Educativa deverá traduzir-se, no seu enquadramento e propostas, 

como um instrumento dinâmico e orientador das políticas educativas, sociais e económicas do 

concelho. 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. OS NOVOS DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO 

 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  13 

 

A elaboração da Carta Educativa emerge num contexto em que as relações entre a Escola, a 

Comunidade e o Poder Local se assumem como um dos novos desafios com que se depara a 

educação. O próprio conceito “educação”, tem evoluído e já não se limita a ser entendido como 

um processo de formação inicial onde os conhecimentos adquiridos se assumem como 

património cognitivo suficiente para o cabal desempenho dos vários papéis a cumprir durante a 

vida.  

 

Neste sentido, impõe-se como novo desafio à escola actual a partilha de responsabilidades e 

solicitações decorrente do aumento crescente das competências e da sua complexidade, 

estabelecendo-se alianças e parcerias entre as várias entidades que intervêm nos mesmos 

espaços educativos. 

 

É neste contexto que cada vez mais o tempo educativo se distingue do tempo escolar, este 

último progressivamente entendido como uma parcela do tempo de formação. Os diversos e 

contínuos desafios diários, exigem uma educação permanente ao longo da vida, disputando o 

espaço escolar a sua influência educativa com outros espaços, reais (casa, local de trabalho ou 

lazer) ou virtuais, possibilitados pelas novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

A educação passou a ser entendida como um apelo constante à diversificação de espaços, 

modalidades e meios de ensinar e aprender, reconhecendo-se a importância da educação inicial 

e a de adultos, a complementaridade entre a educação formal, não-formal e informal e a 

necessidade de romper o “isolamento” da educação, através da sua vinculação a outros 

domínios fundamentais do desenvolvimento.  

 

Por outro lado, a nova sociedade educativa, progressivamente centrada na multiplicação de 

redes de informação e de intervenção, permite pensar e agir simultaneamente ao nível global e 

local, recuperando antigas cumplicidades e afinidades de vizinhança. A educação passa a 

abrigar uma dimensão social que diz respeito a todos os actores económicos, sociais e políticos 

uma vez que é cada vez mais um factor privilegiado, ao serviço do desenvolvimento sustentado 

da sociedade.  
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Assim, as autarquias locais devem encarar a educação como a principal condição do progresso 

humanizado das comunidades e da promoção da qualidade de vida das pessoas, colocando a 

escola no centro da sua acção ao nível das políticas educativas e assumindo uma nova atitude 

que lhe permita dar resposta aos novos desafios. 

Parece evidente a necessidade de “melhorar a qualidade da educação básica criando uma 

cultura de iniciativa, responsabilidade e cidadania activa; de expandir e diversificar a formação 

inicial de jovens apostando na qualificação, na produtividade e na elevada empregabilidade das 

novas gerações; e ainda, de criar condições para uma educação permanente ao longo de toda a 

vida e para o reconhecimento das aprendizagens adquiridas fora da escola, visando a melhoria 

da empregabilidade da população activa.” (Programa Operacional de Educação para Portugal -

PRODEP III). 

A Escola deve ser entendida como espaço de relação, de aquisição de conhecimentos, de 

compreensão e respeito mútuos, bem como a congregação de esforços do Estado e da 

sociedade civil, pressupondo uma “convergência” com os sistemas educativos e formativos da 

União Europeia  

 

Nesta perspectiva, salientem-se algumas das orientações/conclusões da Cimeira de Lisboa 

(Março de 2000), que traduzem a orientação das novas políticas educativas para os Estados 

Membros: 

• A Educação deverá contribuir para a redução das disparidades e injustiças entre 

indivíduos; 

• A Educação deverá garantir o crescimento da economia, nomeadamente através da 

disponibilização das qualificações socialmente necessárias às empresas e aos 

empregadores. 

 

A própria Comissão Europeia, avança com uma série de princípios, nomeadamente: 

• Garantir a qualidade nos sistemas de educação e formação de adultos, como passo 

fundamental para atingir os objectivos enunciados; 

• Objectivar a eficácia no uso dos recursos educativos, a partir de uma avaliação da 

qualidade do conteúdo efectivamente disponibilizado por esse sistema, garantido o 
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• melhor uso dos recursos físicos e financeiros e a melhor qualidade dos recursos 

humanos; 

• Criar redes educativas e de recursos adequados para responder aos desafios 

apresentados. As redes são importantes não só para a troca de informação acerca de 

boas práticas, como a própria informação deve ser tratada com um recurso vital na 

educação; 

• Apoiar sistemas de garantia de qualidade. Os sistemas de garantia de qualidade dos 

estabelecimentos e processos de ensino e de formação são fundamentais em toda 

esta problemática. As técnicas de avaliação da qualidade requerem um esforço de 

formação por parte dos professores e gestores dos estabelecimentos escolares, mas 

traduzem-se numa experiência enriquecedora para todos os envolvidos e, claro, numa 

efectiva melhoria do desempenho da instituição e da utilização dos recursos. 

• Apoiar parcerias locais. A realidade local deve ser o ponto de partida na adequação 

dos objectivos e políticas educativas de cada estado membro, conscientes de que 

estamos inseridos numa sociedade de globalização crescente. A participação da 

administração regional e local na definição de políticas de educação locais não só é 

desejável como efectivamente recomendada. O apoio das empresas locais e o 

envolvimento das autarquias é um dado a reter. 

Neste quadro de referência, corroborando estes novos desafios europeus, a Câmara Municipal 

de Peniche tem vindo a apostar na educação, assumindo-a como uma prioridade e concedendo 

à Carta Educativa o papel de instrumento privilegiado para a definição e implementação das 

políticas educativas locais que pretende levar a efeito. 
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3. A CARTA EDUCATIVA AO SERVIÇO 
DA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DA POLÍTICA EDUCATIVA 
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A legislação que enquadra a Carta Educativa é constituída por documentos legais de vários 

tipos, que reflectem as transformações ocorridas nas últimas décadas no sistema educativo 

português, tendo em vista a adequação e aproximação às tendências organizacionais que têm 

atravessado os sistemas educativos europeus nos anos mais recentes, nomeadamente aqueles 

com os quais tem maiores afinidades culturais.  

 

Dada a própria natureza do sistema educativo português, influenciado por um conjunto de 

reformas significativas após a década de 70, estas transformações foram lentas, por vezes têm 

evoluído de forma contraditória entre si, e nem sempre respondendo eficazmente aos seus 

principais objectivos. Acresce ainda o facto da legislação com implicações ao nível do sistema 

educativo ser frequentemente resultante do cruzamento de competências executivas e 

legislativas de diversas origens, que reflectem consensos nem sempre concretizáveis de forma 

rápida e eficaz. 

 

Uma das mudanças mais significativas tem sido o crescente protagonismo das autarquias 

locais enquanto parceiros e responsáveis por vários níveis do sistema educativo. Tem-se 

registado um significativo aumento das competências dos órgãos municipais, nomeadamente 

na definição das políticas educativas do concelho, na organização e gestão da educação pré-

escolar e ensino básico ao nível concelhio e intermunicipal, na gestão de pessoal, nos 

transportes e apoio social escolar e também nas próprias tarefas de organização e 

ordenamento dos territórios educativos. 

 

O Decreto-Lei nº 7/2003 visa responder a esta nova situação, transferindo efectivamente 

competências relativamente aos conselhos municipais de educação, um órgão essencial de 

institucionalização da intervenção das comunidades educativas ao nível do concelho, e 

relativamente à elaboração da carta educativa, um instrumento fundamental de ordenamento da 

rede de ofertas de educação e de ensino. Em termos complementares, o presente diploma 

regulamenta competências na área da realização de investimentos por parte dos municípios, nos 

domínios da construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do ensino básico, referindo-se, ainda, à gestão do pessoal não docente dos 

estabelecimentos de educação e ensino. 
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No que respeita à Carta Educativa, o diploma legal define-a “como o instrumento, ao nível 

municipal de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos 

educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que 

seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento demográfico e socio-económico de cada município”. 

 

Neste contexto, o planeamento da rede educativa pressupõe uma visão integrada e integradora 

da escola, não só no plano interno da organização, mas também ao nível da gestão de recursos 

e práticas, e das relações com a comunidade. Nesta perspectiva, a Carta Educativa visa a 

racionalização e redimensionamento do parque de recursos físicos existentes e o cumprimento 

dos grandes objectivos da Lei de Bases do Sistema Educativo: 

• Prever uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da rede 

educativa, colocadas pela evolução da política educativa e pelas oscilações da 

procura da educação, rentabilizando o parque escolar existente;  

• Caminhar no sentido de um esbatimento das disparidades inter e intra-regionais, 

promovendo a igualdade do acesso ao ensino numa perspectiva de adequação da 

rede educativa às características regionais e locais, assegurando a coerência dos 

princípios normativos no todo nacional. 

 

De igual modo, a Carta Educativa deverá ser um instrumento fundamental de planeamento, que 

permita aos responsáveis desenvolver uma actuação estratégica no sentido de:  

• Orientar a expansão do sistema educativo em função do desenvolvimento 

económico e sociocultural do território;  

• Evitar rupturas e inadequações da rede educativa à dinâmica social e ao 

desenvolvimento urbanístico; 

• Tomar decisões relativamente à construção de novos equipamentos, ao 

encerramento de escolas e à reconversão e adaptação do parque, optimizando a 

funcionalidade da rede existente e a respectiva expansão;  

• Definir prioridades optimizando a utilização dos recursos consagrados à 

educação. 
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Tendo como referência o conceito de território educativo, entendido como o espaço geográfico 

onde deve ser assegurado o cumprimento da escolaridade obrigatória (DAPPP, 2000), importa 

promover o desenvolvimento de estruturas que viabilizem a integração vertical e horizontal dos 

três ciclos do ensino básico e de educação pré-escolar, procurando atingir os seguintes 

objectivos:  

“(1) Desenvolvimento harmonioso de uma aprendizagem sequencial programada e 

acompanhada, que promova o sucesso escolar dos alunos; 

(2) Funcionamento articulado dos diversos serviços de apoio sócio-educativo; 

(3) Racionalização, rentabilização e melhoria da qualidade dos recursos físicos, 

através de um sistema de administração e de gestão integrado; 

(4) Facilitação dos contactos e trocas de experiência entre os diversos agentes 

educativos.” (DAPP, 2000) 

 

A operacionalização do conceito de território educativo procura articular duas vertentes 

fundamentais – pedagógica e de ordenamento do território. Relativamente à vertente 

pedagógica, procura-se favorecer a existência de recursos físicos e pedagógicos diversificados, 

através do funcionamento em rede de estabelecimentos (onde será essencial o conceito de 

escola nuclear que inclua recursos físicos e humanos especializados) ou da sua concentração 

num número reduzido de estabelecimentos. No que diz respeito à vertente de ordenamento do 

território, a Carta Educativa deverá procurar responder às novas tendências de organização do 

território, que passam por uma maior concentração urbana em favor das sedes de concelho e de 

alguns núcleos populacionais complementares (geralmente sedes de freguesia). 

 

Os princípios atrás referidos remetem-nos para o conceito de escola nuclear que congrega 

recursos materiais e imateriais mais qualificados e especializados, procurando ser o centro de 

dinamização e de apoio, quer quanto a instalações quer quanto à dinamização pedagógica. Em 

face da organização actual do sistema educativo e da tipologia de estabelecimentos actualmente 

existentes, as escolas nucleares são geralmente EB 2,3, EBI ou EBI/JI.1  

                                                           
1
 A provável expansão da escolaridade obrigatória até ao 12º ano de escolaridade irá implicar alguns 

reajustamentos nestes conceitos, alargando os agrupamentos e, por conseguinte, as escolas nucleares às actuais 
escolas secundárias. 
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O DL nº 7/2003 reforça estes princípios orientadores ao mencionar que a carta educativa deve 

promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas, com vista à criação 

nestes das condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de excelência e de 

competências educativas, bem como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos 

educativos disponíveis. 

 

Neste sentido, definir rede educativa consiste na “configuração da organização territorial dos 

edifícios escolares, ou dos edifícios utilizados em actividades escolares, afectos aos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”, nomeadamente 

os que dizem respeito a uma utilização mais eficiente dos recursos e à complementaridade das 

ofertas educativas, no quadro da correcção de desigualdades e assimetrias locais e regionais, 

por forma a assegurar a igualdade de oportunidades de educação pré-escolar e de ensino a 

todas as crianças e alunos.  

 

Trata-se de uma nova visão para a programação e planificação da rede de equipamentos 

educativos, que procura incorporar as novas metodologias e princípios do planeamento 

estratégico ao sector da educação, entendendo-se, assim, a carta educativa numa dupla 

vertente. A um tempo, trata-se de um produto, temporalmente concretizado, que procura 

consubstanciar a política educativa dos diferentes níveis da administração num dado território (o 

município). A outro tempo, a carta educativa deve ser encarada como um processo, em 

permanente avaliação e actualização, no quadro das transformações territoriais e socio-

económicas do território municipal assim como das próprias transformações da política educativa 

local e nacional. 

 

Em termos globais a realização das Cartas Educativas em geral, e esta em particular, deve ter 

como elemento fundamental e enquadrador a actual Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 

46/86, de 14 de Outubro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro), 

nomeadamente naqueles princípios gerais que possam ter implicações no conteúdo da carta 

educativa. 

 

A actual Lei de Bases define como objectivo a escolaridade básica e obrigatória de 9 anos, 

(mas que é expectável que em próxima lei seja consensualmente elevada para os 12 anos) 
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organiza a escolaridade básica em três ciclos (1º ciclo de quatro anos, 2º ciclo de dois anos e 3º 

ciclo de três anos). Acresce ainda a educação pré-escolar (dos 3 anos aos 5 anos de idade) e o 

nível secundário (do 10º ano de escolaridade ao 12º ano de escolaridade). Esta organização 

educativa, aliada à progressiva generalização da frequência da educação pré-escolar a todas as 

crianças teve implicações no planeamento da rede escolar, nas últimas duas décadas.  

 

Foram assim criadas as condições para o aperfeiçoamento progressivo de um conjunto de 

tipologias de escolas relacionadas com essa estruturação do sistema educativo, baseado em 

critérios que indicam que ao ensino básico e ao ensino secundário devem corresponder edifícios 

diferentes. Indiciam ainda orientações de que os estabelecimentos do ensino básico podem 

agregar mais de um ciclo e incluir jardins-de-infância, favorecendo a flexibilidade dos 

estabelecimentos de educação e ensino, em conformidade com a evolução da procura escolar. 

Dá ainda resposta à procura de generalização progressiva do acesso à educação pré-escolar e 

ao alargamento da frequência do ensino secundário e do acesso ao ensino superior.  

 

Tipo de Estabelecimento Níveis, ciclos e modalidades de 
educação e ensino 

Designação 

Jardim-de-infância Educação pré-escolar Jardim-de-infância (JI) 
Escola Básica 1º ciclo do ensino básico com educação 

pré-escolar 

1º ciclo do ensino básico 

2º e 3º ciclos do ensino básico 

1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico 

1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico com 
educação pré escolar 

2º e 3º ciclos do ensino básico com 
ensino secundário 

Escola básica do 1º ciclo com jardim-de-infância 
(EB1/JI) 

Escola básica do 1º ciclo (EB1) 

Escola básica do 2º e 3º ciclos (EB2,3) 

Escola básica integrada (EBI) 

Escola básica integrada com jardim-de-infância 
(EBI/JI) 

Escola básica do 2º e 3º ciclos com ensino 
secundário (EB2,3/S) 

Escola Secundária Ensino secundário pluricurricular 

Ensino secundário com 3º ciclo do 
ensino básico 

Ensino secundário técnico e tecnológico 

Ensino secundário artístico 

Ensino profissional 

Escola secundária (ES) 

Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico 
(ES/3) 

Escola secundária tecnológica (ES/T) 

Escola secundária artística (ES/A) 

Escola profissional (EP) 
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Outra consequência foi a progressiva territorialização das políticas educativas, que reconhece 

quer a escola como um local central de gestão quer a comunidade local como um parceiro 

essencial na tomada de decisões de política educativa e a gestão da educação, questão da 

sociedade que envolve, além do Estado, todos os parceiros sociais, permitindo e incentivando, 

entre outros aspectos: a descentralização de competências e valorização da inovação ao nível 

local e da ligação da educação e da formação aos seus territórios geográficos e sociais. Neste 

contexto se insere a progressiva organização dos territórios educativos em agrupamentos 

horizontais e verticais de escolas que têm em vista que quem frequenta o ensino público possa 

iniciar e completar a escolaridade básica num mesmo agrupamento de escolas e 

simultaneamente criar condições de gestão mais racional e eficaz dos estabelecimentos e dos 

recursos de ensino. 

 

A “nova” Lei de Bases da Educação, que tem vindo nos últimos anos a ser debatida pelos 

diversos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, procura entre outros 

objectivos: a promoção da integração progressiva dos serviços de creche com a educação pré-

escolar, convergindo para a ideia de uma educação infantil; a definição da educação escolar de 

nível básico, secundário e superior, em função das suas competências e objectivos, visando a 

criação de uma identidade própria de cada um desses níveis, destacando o primado da 

sequencialidade e coerência dos trajectos escolares, através do princípio e aprofundamento da 

verticalização dos projectos educativos e da gestão profissional das escolas e o prolongamento e 

ampliação do modelo de escolaridade obrigatória para 12 anos. 

 

Dos aspectos acima referidos, o alargamento da escolaridade obrigatória, a separação entre 

Ensino Básico e Ensino Secundário com a integração do actual 3º ciclo do Ensino Básico em 

ciclo inicial do Ensino Secundário, criando dois ciclos de escolaridade com a duração de seis 

anos cada e o alargamento do princípio da verticalização parecem ser aqueles que maior 

impacte poderão ter no processo de construção da Carta Educativa. No caso do alargamento da 

escolaridade pelo previsível aumento da procura e pelas consequências ao nível do apoio social 

e transportes escolares, dada a garantia tendencial de gratuitidade da escolaridade obrigatória.  

 

No segundo caso, porque a separação entre Ensino Básico e Ensino Secundário, com início no 

actual 7º ano de escolaridade, trará consequências sobre as actuais tipologias de escolas 
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dominantes. Aquela medida não é aliás consensual entre as diversas propostas políticas, pelo 

que deverá ser avaliada e consensualizada entre Autarquias, Ministério da Educação e Conselho 

Municipal de Educação. Esta base de estruturação do sistema educativo deve ser tida em conta 

nas propostas de ordenamento educativo municipal, pois o projecto de protocolo entre a ANMP e 

o Ministério da Educação parece aceitar, no seu preâmbulo, esse modelo de dois ciclos de seis 

anos e as inerentes consequências ao nível do futuro ordenamento da rede escolar. 

 

A verticalização dos agrupamentos escolares foi a opção política tomada pelo poder central, daí 

que os agrupamentos de carácter horizontal e os organismos autónomos de gestão estejam 

actualmente a ser integrados nos Agrupamentos Verticais já constituídos ou a constituir. Com o 

alargamento da escolaridade obrigatória acentuar-se-á a integração progressiva das actuais 

escolas secundárias em agrupamentos verticais. 

 

Outro elemento relevante para a Carta Educativa é o programa PER-EB1, que visa o 

reordenamento das Escolas do 1º ciclo, e que prevê a curto prazo o encerramento de todas as 

escolas do país com menos de dez alunos, com a consequente criação de centro escolares de 

maior dimensão. 

 

Para além das propostas legislativas referidas e que constituem os alicerces para se poder 

construir eficazmente uma Carta Educativa de qualidade, procurou-se ainda realizar uma 

pesquisa e sistematização da legislação existente de modo a que aquela reflectisse de forma 

coerente as propostas legislativas emanadas das diversas proveniências com competência de 

actuação neste sistema (ver Anexo).  
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1. INSERÇÃO REGIONAL 
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O concelho de Peniche, com cerca de 77,4 km2, localiza-se no litoral oeste português, à latitude 

39º21’N e à longitude 9º23’O. Para além do território continental, é também parte integrante do 

concelho o arquipélago das Berlengas: conjunto de ilhas localizadas a NO da cidade. 

 

Administrativamente, insere-se no distrito de Leiria e na sub-região Oeste. É composto por seis 

freguesias, três das quais correspondem à cidade de Peniche. 

 

Figura 1 – Enquadramento do Concelho de Peniche 

 

 

A ocupação geral do território assenta num sistema muito desequilibrado. O índice de 

distribuição populacional por pequenos aglomerados é relativamente importante, embora se 

verifique uma maior concentração na sede de concelho. Não existe qualquer núcleo 

complementar à cidade de Peniche capaz de estabelecer dinâmicas alternativas às que se 

centram na sede de concelho, apesar de nos últimos anos o núcleo urbano de Atouguia da 

Baleia ter vindo a conhecer uma apreciável e progressiva dinâmica económica e habitacional. 
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Para a análise do sistema urbano é essencial ter em conta os valores naturais assim como a sua 

preservação (a defesa e valorização do património natural não deve negligenciar a importância 

das comunidades humanas, isto é, devem-se colocar em planos equivalentes estes dois 

elementos do território). Baseada neste pressuposto foi feita uma classificação dividindo o 

concelho nos seguintes cinco sectores: 

1 – Faixa costeira sul entre a EN (Estrada Nacional) 247 e o mar; 

2 – Bacia interior do rio S. Domingos, integrando todo o território entre a EN 114 e a EN 

247; 

3 – Zona das terras baixas, integrando a bacia terminal do rio S. Domingos e a bacia do 

rio Ferrel, território delimitado pela EN 114 a sul e pelo CM (Caminho Municipal) 1407 e 

pela EM (Estrada Municipal) 578 a norte; 

4 – Área dominantemente florestal, delimitada a sul pelo CM 1407 e a norte pelo limite do 

concelho; 

5 – Península de Peniche / Cabo Carvoeiro. 

 

No primeiro sector domina o compromisso entre ocupação urbana e a exploração da terra, 

subdividindo-se em três subsectores: o primeiro integra S. Bernardino, Geraldes, Casais do Júlio, 

Lugar da Estrada, Consolação, Casal Moinho e a faixa dunar até ao porto de Peniche (sendo 

este alvo de maior pressão urbanística); o segundo, localizado no extremo norte, possui uma 

reduzida ocupação, tendo a agricultura como uso dominante, constatando-se ainda a existência 

de algumas instalações industriais em solos pobres; o terceiro, na faixa a sul de S. Bernardino e 

Alto Veríssimo, caracterizado por ser um território quase virgem, no que se refere a ocupação 

construída. 

 

O segundo sector é relativamente homogéneo, tem o futuro fortemente marcado pelo impacte da 

albufeira de S. Domingos e pelo IP6. Trata-se de um território agrícola com um conjunto de 

pequenos núcleos com características predominantemente rurais e onde se destaca como pólo 

principal a localidade de Bufarda. 

 

O terceiro sector é constituído por solos de elevado valor agrícola, sendo hoje alvo de grande 

procura para habitação, nomeadamente secundária, associada à época de veraneio de fins-de-

semana. 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  28 

 

No quarto sector, inclui-se um território de estrutura delicada e com acessos restritos sendo 

actualmente marcado pela área florestal na qual se integra o Pinhal da Câmara. 

 

O quinto e último sector é um sistema natural de rara beleza e o suporte da cidade sede de 

concelho, o que acarreta cuidados especiais no que diz respeito à procura de equilíbrio entre 

opções de desenvolvimento urbano e políticas de defesa e valorização do património natural. 

 

Relativamente aos diversos sistemas urbanos, o concelho de Peniche é constituído por um 

núcleo principal, com potencial e dinâmica significativos, e outros mais pequenos que são 

polarizados pela sede de concelho, demonstrando fraca dinâmica e não reunindo condições de 

competitividade em relação à cidade sede de concelho. 

 

A hierarquização dos aglomerados foi feita a partir de uma correlação directa entre o potencial 

demográfico de cada núcleo e a sua “qualidade urbana”, medida em termos de ambientais, de 

equipamentos disponíveis, de serviços e actividades instaladas. Com base nestes indicadores 

chegou-se aos principais sistemas urbanos e para-urbanos, discriminados de seguida, por ordem 

decrescente e até ao limite de 500 habitantes: 

• Peniche; 

• Atouguia da Baleia; 

• Ferrel; 

• Serra d'El Rei; 

• Bufarda; 

• Geraldes. 

 

Para além destes existem, ainda, uma série de núcleos e lugares correspondentes a pequenas 

unidades rurais que, embora tenham como base a vida rural, apresentam já algumas funções 

ligadas ao apoio do turismo balnear com relativa expressão, como é o caso de Casais do Baleal, 

Casal Moinho e Lugar da Estrada. 

 

As unidades localizadas na faixa costeira sul, constituem um sistema complexo, uma vez que 

associada à pressão turística verifica-se, actualmente, uma ocupação muito extensa, o que tem 

como principal consequência a interpenetração dos diversos lugares. Esta ligação entre os 
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diversos pequenos aglomerados, leva por vezes a uma dificuldade de delimitação dos mesmos 

podendo-se assim falar de sistemas urbanos que agrupam as pequenas unidades originais, 

como seja o sistema de Consolação - Lugar da Estrada – Casal Moinho e o de S. Bernardino – 

Casais do Júlio – Geraldes. Independentemente da sua extensão, até porque o seu 

desenvolvimento junto aos eixos viários lhes concede uma configuração linear, não existe 

qualquer “contrapartida” aparente na qualidade e vivência urbana das aglomerações. 

 

Figura 2 – Acessibilidades ao Concelho de Peniche 
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2. DEMOGRAFIA 
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A população do concelho de Peniche tem apresentado, desde 1891, um crescimento regular. 

Uma excepção a esta tendência verificou-se apenas na década de 60, com uma quebra dos 

quantitativos populacionais, facto que se deveu à elevada emigração que afectou todo o país. É 

possível, no entanto, que na realidade essa quebra não seja tão acentuada, como os dados 

reflectem, dados os problemas e condicionalismos associados aos censos de 70. 

 

Figura 3 – Evolução da População Residente no Concelho de Peniche entre 1960 e 2004 

 
Fonte: INE, Censos 1960, 1970, 1981, 1991 e 2001; Anuários de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 

2004 e 2005 

 

Foi entre 1970 e 1981 que se verificou o maior acréscimo populacional no concelho, atingindo 

um crescimento efectivo de 4.072 indivíduos (não esquecendo a margem de erro condicionada 

pelos problemas e condicionalismos dos censos 1970). Mais uma vez, são os movimentos 

horizontais da população, os responsáveis por uma mudança brusca no número de habitantes 

do concelho de Peniche. Nos dois momentos temporais em que ocorreram grandes 

“perturbações” em termos demográficos estiveram presentes estes tipos de movimentos: na 

década de 60 foi a elevada emigração a grande responsável pelo decréscimo demográfico; na 

década de 70 (principalmente na segunda metade) foi a entrada em massa de retornados e 
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regressados2¹ por todo o país, que fez aumentar em grande número a população residente do 

concelho. 

A chegada dos retornados teve maiores impactes devido à sua concentração no tempo: num 

curto espaço de tempo todo o país recebeu milhares de pessoas oriundas das ex-colónias. Para 

além de todos os problemas internos que Portugal tinha em mãos, teve ainda de integrar e alojar 

todo este contingente populacional, e Peniche não foi excepção tendo sido também confrontada 

com toda esta problemática. 

 

Como é possível visualizar no próximo Quadro, não foram as variáveis fisiológicas as principais 

responsáveis pelos grandes "picos" ocorridos no concelho nas décadas de 60 e 703. 

 

Quadro 1 – Evolução de diversas variáveis demográficas, no período compreendido entre 1960 e 
2001, no concelho de Peniche 

 População 
Total 

Crescimento 
Natural 

Crescimento 
 Efectivo 

Saldo 
Migratório 

1960 22.200 355   

1970 21.555 208 -645 -853 
1981 25.627 207 4.072 3.865 
1991 25.880 28 253 225 
2001 27.315 521 1.435 914 

Fonte: INE, Censos 60, 70, 81, 91 e 2001 

 

Os comportamentos demográficos andam a par dos ciclos económicos do concelho podendo, 

assim, resumir-se a evolução da população nas seguintes fases: 

"• até aos anos 30 o incremento das actividade piscatórias e a instalação de fábricas de 

conservas sob o impulso de uma forte expansão da procura motivada em parte pela 

exportação de conservas para os mercados internacionais afectados pela I Guerra 

Mundial, leva a fixarem-se em Peniche colónias de algarvios que se deslocaram pelas 

condições privilegiadas para a pesca de arrasto e pelo emprego na indústria 

conserveira; 

• durante as décadas de cinquenta e sessenta a ocorrência dos primeiros sinais de crise 

da indústria conserveira, com rarefacção dos mercados em virtude da concorrência dos 

países do Norte de África e envolvente geral dos movimentos migratórios para a 

                                                           
2 Retornados – população oriunda das ex-colónias; regressados – emigrantes portugueses que tinham procurado 
outros países fugindo à ditadura e à guerra de ultramar. 
3 Nota: dados correspondentes aos anos 60 – censos 70; dados correspondentes aos anos 70 – censos de 81. 
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Europa, resultam numa clara atenuação dos crescimentos demográficos e mesmo numa 

diminuição da população; 

• na década de setenta a renovação da dinâmica de crescimento populacional é motivada 

pela conjugação de factores ligados ao reforço das actividades em torno do porto de 

pesca e das actividades agrícolas (nomeadamente conservação de peixe e de 

produtos alimentares) e da fixação de retornados das ex-colónias; 

• na década de oitenta os principais determinantes da evolução populacional do concelho foram 

o saldo fisiológico positivo, que se reduziu bastante na segunda metade da década, e a reduzida 

capacidade de captação de migrantes.” (in, PDM) 

 

Quadro 2 – Evolução da População Residente, no concelho de Peniche, entre 1960 e 2004 
 População Total Crescimento Natural Crescimento Efectivo/ ano Saldo Migratório/ ano 

1960 22.200 355 * * 
1970 21.555 208 -64,5 -85,3 
1981 25.627 207 407,2 386,5 
1991 25.880 28 25,3 22,5 
1994 26.110 20 76 56 
1995 26.170 -10 60 70 
1996 26.240 -19 70 89 
1997 26.330 -3 90 93 
1998 26.420 -5 90 95 
1999 26.490 -11 70 81 
2000 27.181 16 691 675 
2001 27.315 -55 134 189 
2002 27.738 -33 423 456 
2003 27.946 -47 208 255 
2004 28.164 9 218 209 
* Não existem dados disponíveis anteriores, de forma a possibilitarem o cálculo. 

Fonte: INE: Censos 60, 70, 81, 91 e 2001; Anuário de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 e 2005. 

 

O crescimento exponencial ocorrido na década de 70 (de 21.555 em 1970 para 25.627 em 1981) 

atenuou-se na década seguinte (de 25.627 em 1981 para 25.880 em 1991, tendo o crescimento 

efectivo diminuído de 4.072 para 253 residentes. 

 

Durante a década de 90, verifica-se um ligeiro aumento desse crescimento, mas é a partir do 

ano 2000 que se retomam valores elevados de crescimento populacional. Mais uma vez, a 

população do concelho de Peniche aumenta, em larga medida em consequência e resultado do 

aumento da imigração. 
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Figura 4 – Variação da População, por freguesia, no concelho de Peniche, 1991-2001 

 

 

Este aumento positivo do saldo migratório, ficou a dever-se principalmente a dois tipos de 

movimentos: o primeiro, a entrada de população originária de outros locais do país, que vêm à 

procura de melhor qualidade de vida, procurando residir num território longe das grandes 

cidades e com melhores condições ambientais, mas relativamente próximo (reduzida distância-

tempo); o segundo, o elevado numero de imigrantes oriundos de países do leste europeu e do 

Brasil. 
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Quadro 3 – Variáveis Fisiológicas da População do Concelho de Peniche, entre 1960 e 2004 
 Nados-vivos Óbitos Cresc. Natural Tx Natalidade Tx. Mortalidade 

1960 543 188 355 24,5 8,5 
1970 433 225 208 20,1 10,4 
1980 450 274 176 * * 
1981 454 247 207 17,7 9,6 
1982 443 265 178 * * 
1991 286 258 28 11,1 10,0 
1992 295 253 42 * * 
1993 304 276 28 * * 
1994 279 259 20 10,7 9,9 
1995 266 276 -10 10,2 10,5 
1996 260 279 -19 9,9 10,6 
1997 282 285 -3 10,7 10,8 
1998 280 285 -5 10,6 10.8 
1999 305 316 -11 11,5 11,9 
2000 292 276 16 10,8 10,2 
2001 276 331 -55 10,1 12,2 
2002 266 299 -33 9,6 10,8 
2003 269 316 -47 9,7 11,3 
2004 313 304 9 11,2 10,8 

* Não existem dados disponíveis relativos ao número total de população, impedindo assim o cálculo destas taxas. 

Fonte: INE: Censos 60, 70, 81, 91 e 2001; Anuário de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004 e 2005; Dados não publicados. 

 

Analisando as variáveis fisiológicas, pode verificar-se que o crescimento natural tem vindo a 

reduzir-se ao longo dos últimos 40 anos, facto que se deve principalmente à diminuição da 

natalidade. O número de óbitos, exceptuando algumas pequenas variações, tem apresentado 

alguma estabilidade, que confrontado com o número decrescente de nados-vivos conduz à 

quebra do crescimento natural. 

 

De modo a verificar se a população concelhia possui capacidade de reposição de gerações 

calculou-se o Índice Sintético de Fecundidade. Este índice relaciona o número de nados-vivos 

cujas mães possuam entre 15 e 49 anos de idade, e o número de mulheres nesta mesma faixa 

etária.  

 

Quadro 4 – Índice Sintético de Fecundidade do concelho de Peniche, em 1991 e 2001 
Ano Índice Sintético de Fecundidade 
1991 1,5 
2001 2,0 

Fonte: INE, Dados não publicados. 
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Os dados obtidos indiciam a impossibilidade de ocorrência dessa reposição. Para que isso 

acontecesse seria necessário atingir o valor de 2,1, situação que não se verifica em nenhuma 

das freguesias do concelho.  

 

Quadro 5 – População residente, por grupo etário, no concelho de Peniche, em 1960, 1970, 1981, 
1991 e de 1994 a 2005 

Anos 0 - 14 15 - 24 25 - 64 65  + Total 
1960 6.664 3.806 10.289 1.441 22.200 
1970 6.010 3.675 10.000 1.870 21.555 
1981 6.613 4.217 12.193 2.604 25.627 
1991 5.419 4.120 13.075 3.266 25.880 
1994 4.810 4.410 13.270 3.620 26.110 
1995 4.670 4.400 13.410 3.690 26.170 
1996 4.550 4.400 13.470 3.820 26.240 
1997 4.510 4.330 13.610 3.880 26.330 
1998 4.410 4.280 13.770 3.960 26.420 
1999 4.380 4.190 13.940 3.980 26.490 
2000 4.393 4.122 14.475 4.191 27.181 
2001 4.331 4.056 14.373 4.555 27.315 
2002 4.302 4.000 14.865 4.833 27.738 
2003 4.292 3.890 15.145 4.619 27.946 
2004 4.315 3.773 15.421 4.655 28.164 

Fonte: INE: Censos 60, 70, 81, 91 e 2001; Anuário Estatístico de 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2004 e 
2005. 

 

No que diz respeito à estrutura etária da população, denota-se um maior peso do grupo etário 

dos 25 aos 64 anos. Este grupo atinge, em todos os anos em análise, excepto 1960, valores 

superiores ao somatório dos dois grupos etários mais jovens (0-14 e 15-24). 

 

Segundo dados de 2001, a freguesia mais jovem é Atouguia da Baleia e a mais envelhecida é a 

freguesia de Serra d’El Rei. 

 

Através do Quadro anterior podemos concluir que os grupos etários mais baixos (mais novos) 

têm vindo a perder efectivos. A excepção, ocorreu na década de 70 (1981-1970) por razões já 

explicitadas anteriormente. 

 

Contrariamente à tendência geral, denota-se, nesta ultima década (1991 -2001), um acentuado 

aumento da população entre os 20 e os 30 anos.  
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No próximo quadro, está bem patente o progressivo envelhecimento da população, sendo os 

grupos etários mais avançados os que apresentam maior aumento de efectivos. 

 

Quadro 6 – População residente no concelho de Peniche, por grupos etários quinquenais, entre 
1960 e 2001  

Grupo 
etário 

1960 1970 1981 1991 2001 
1970- 
1960 

1981- 
1970 

1991- 
1981 

2001- 
1991 

0 a 4 2.243 1.845 2.270 1.451 1.410 -398 425 -819 -41 
5 a 9 2.282 2.155 2.193 1.764 1.376 -127 38 -429 -388 

10 a 14 2.139 2.010 2.150 2.204 1.545 -129 140 54 -659 
15 a 19 1.964 2.040 2.181 2.196 1.924 76 141 15 -254 
20 a 24 1.842 1.635 2.036 1.924 2.132 -207 401 -112 208 
25 a 29 1.859 1.325 1.921 1.813 1.950 -534 596 -108 137 
30 a 34 1.654 1.300 1.535 1.805 1.862 -354 235 270 57 
35 a 39 1.509 1.500 1.559 1.818 1.964 -9 59 259 146 
40 a 44 1.251 1.400 1.577 1.578 1.889 149 177 1 311 
45 a 49 1.243 1.265 1.582 1.595 1.902 22 317 13 307 
50 a 54 1.177 1.200 1.488 1.533 1.656 23 288 45 123 
55 a 59 863 1.050 1.363 1.531 1.617 187 313 168 86 
60 a 64 733 960 1.168 1.402 1.533 227 208 234 131 
65 a 69 560 710 986 1.191 1.566 150 276 205 375 
70 a 74 426 595 843 869 1.220 169 248 26 351 
75 e + 455 565 775 1.206 1.769 110 210 431 563 

Total 22.200 21.555 25.627 25.880 27.315 -645 4072 253 1435 

Fonte: INE: Censos 60, 70,81, 91 e 2001 

 

 

Figura 5 – Pirâmide Etária do Concelho de Peniche em 2001  

 

Fonte: INE, Censos 2001. 
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Em termos de ocupação humana do território, numa análise intra-concelhia, importa referir que o 

concelho de Peniche é, actualmente, composto por seis freguesias: Ajuda, Atouguia da Baleia, 

Conceição, Ferrel, S. Pedro e Serra d’El Rei. Sendo que a freguesia de Ferrel foi criada apenas 

em 1987, integrando anteriormente freguesia de Atouguia da Baleia. 

 

Podemos dividir as seis freguesias, que constituem o concelho, em dois grupos: freguesias 

urbanas (Ajuda, Conceição e S. Pedro) que correspondem à quase totalidade da cidade de 

Peniche e freguesias rurais (Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’El Rei). 

 

As freguesias urbanas estão, quase exclusivamente, ocupadas por áreas sociais e urbanas, 

contrastando com as freguesias rurais com uma área urbana que ronda os 15% das áreas totais 

de cada uma. Numa perspectiva global, isto significa que no concelho apenas cerca de 10% da 

área está com ocupação social e urbana, enquanto que o restante território está ocupado com 

prédios rústicos ou mistos. 

 

Quadro 7 – Evolução da população residente no concelho do Peniche, por freguesia, em 1960, 
1970, 1981, 1991 e 2001 

  
1960 1970 1981 1991 2001 

1970- 
1960 

1981- 
1970 

1991- 
1981 

2001- 
1991 

Total Concelho 22.200 21.555 25.627 25.880 27.315 -645 4.072 253 1.435 

Ajuda 5.518 6.880 8.463 8.653 8.660 1.362 1.583 190 7 
Atoug. da Baleia 9.284 7.700 7.033 7.131 7.988 -1.584 -667 98 857 

Conceição 3.609 3.225 3.829 4.264 4.840 -384 604 435 576 
S.Pedro 2.261 2.465 3.163 2.387 2.095 204 698 -776 -292 

Serra d'El Rei 1.528 1.285 1.322 1.373 1.377 -243 37 51 4 
Ferrel  -   -  1.817 2.072 2.355  -  -  - 283 

Total cidade 11.388 12.570 15.455 15.304 15.595 1.182 2.885 -151 291 
Tot. freg. Rurais 10.812 8.985 10.172 10.576 11.720 -1.827 1.187 404 1.144 

* Dados relativos à população dos lugares agrupados na freguesia de Ferrel em 1987. 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 1960, 1970, 1981 e 1991e 2001. 

 

O Quadro anterior apresenta a evolução dos totais populacionais por freguesia nos últimos cinco 

períodos censitários, denotando-se que, até 1970, Atouguia da Baleia era a freguesia mais 

populosa do concelho. Desde então, a freguesia de Ajuda assumiu essa posição, derivado ao 

grande aumento de habitantes ocorrido na década de 70. Mais uma vez estamos perante um 

fenómeno que tem por base o grande movimento de retornados e regressados da década de 

setenta. 
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A freguesia que regista o menor número de habitantes, em todos os anos analisados, é a Serra 

d’El Rei, em parte justificado, como apresentado anteriormente, por ser uma das que apresenta 

menor dinamismo económico.  

 

Até meados século passado, o peso das freguesias rurais do concelho de Peniche manteve-se 

praticamente inalterado, sendo que a partir dos anos 60 esse peso começou a diminuir 

consideravelmente. O fenómeno da emigração dos anos 60 está, uma vez mais, por detrás desta 

dinâmica e, principalmente, devido ao facto de terem sido as áreas rurais as mais afectadas pela 

saída de população com destino a outros países. 

 

A entrada, em massa, de retornados, na década de 70, não veio compensar essa perda, pelo 

contrário: uma vez que estes procuravam áreas urbanas para se fixarem, aumentava ainda mais 

o peso, em termos populacionais, da cidade em relação ao restante território concelhio, 

principalmente da freguesia da Ajuda. 

 

A partir de 2001 regista-se, novamente, um acréscimo do peso das freguesias rurais sendo a de 

Atouguia da Baleia a que mais contribui para isso. Esta freguesia tem sido, nos últimos anos, 

alvo de uma procura considerável por parte de população extra-concelhia que encontra aqui 

boas condições para residir. A questão já abordada anteriormente, o facto de pessoas que 

desenvolvem a sua actividade profissional na capital procurarem residência neste concelho, 

aplica-se directamente a esta freguesia. A freguesia tem sido sujeita a um considerável 

crescimento urbanístico, tanto para fins turísticos como para fazer face a esta procura. 

 

A construção da escola de 2º e 3º ciclo do ensino básico em Atouguia da Baleia (EB 2,3 de 

Atouguia da Baleia) foi um passo muito importante para o crescimento desta localidade e, 

consequentemente, de todo o território da freguesia. O facto das crianças poderem concluir todo 

o ensino básico na área de residência proporcionou uma maior proximidade e identidade com a 

sua localidade. Antes desta escola entrar em funcionamento, as crianças assim que terminavam 

o 1º ciclo do ensino básico, tinham de ir estudar para uma escola em Peniche ou na Lourinhã. 

Esta situação não satisfazia as necessidades da população local. O papel fundamental que teve 

a implantação da escola na Atouguia está bem patente no desenvolvimento da vila em varias 

vertentes, nomeadamente no exponencial crescimento da construção civil e no aumento da 
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diversidade de oferta de comércio e serviços. Como exemplo destes últimos, registe-se o 

aumento do número de agencias bancárias, o aparecimento de serviços de apoio a empresas e 

particulares que anteriormente apenas existiam na sede de concelho, e a abertura de um maior 

numero de casas comerciais, cujos produtos não são bens de primeira necessidade. 

 

Consequentemente, esta evolução reflectiu-se numa maior oferta de emprego e no aumento do 

número de residentes. 

 

O êxodo rural não tem grande expressão no concelho de Peniche. A relativa capacidade de 

criação de riqueza associada à pequena exploração agrícola, predominante nas freguesias rurais 

do concelho, não acarreta uma necessidade de procura da cidade como alternativa ao campo. 

Pelo contrário, na última década os movimentos têm sido exactamente inversos, isto é, tem-se 

verificado uma saída da população da cidade para residir na área rural.  

 

De ressalvar que este êxodo urbano se centra sobretudo ao nível residencial, dado que grande 

parte da população que sai da cidade para residir no campo, continua a desenvolver a sua 

actividade profissional nos locais onde já o fazia. Isto é um dado importante no dimensionamento 

dos equipamentos escolares uma vez que os filhos destes residentes não vão, em muitos casos, 

frequentar a escola do local onde moram, mas sim próximo do local de trabalho dos pais. 

 
Quadro 8 – Densidade populacional por freguesia do concelho de Peniche, em 1981, 1991 e 2001 

 Hab. 
1981 

Hab. 
1991 

Hab. 
2001 

Área 
(km2) 

Dens. 
Pop.1981 

Dens 
Pop.1991 

Dens 
Pop.2001 

Ajuda 8.463 8.653 8.660 4 2.116 2.163 2.165 
S. Pedro 3.163 2.387 2.095 2,25 1.406 1.061 931 

Conceição 3.829 4.264 4.840 0,61 6.277 6.990 7.934 
Atouguia da Baleia 7.033 7.131 7.988 47,9 147 149 167 

Ferrel 1.817 2.072 2.355 13,7 133 151 172 
Serra d'El Rei 1.322 1.373 1.377 8,5 156 162 162 

Freguesias Urbanas 15.455 15.304 15.595 6,86 2.253 2.231 2.273 
Freguesias Rurais 10.172 10.576 11.720 70,1 145 151 167 

Totais 25.627 25.880 27.315 76,9 333 337 355 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População: Censos 81, 91 e 2001; Câmara Municipal de Peniche. 

 

A densidade populacional do concelho de Peniche é bastante elevada comparativamente aos 

restantes municípios da sub-região Oeste e à média do continente. 
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À escala da freguesia são as áreas urbanas que apresentam a mais elevada densidade de 

ocupação. No entanto, o padrão de povoamento apresenta-se uniforme por todo o concelho, 

com uma clara tendência para a concentração em agregados. Ao ter por base outra escala, 

como a dimensão dos lugares, pode depreender-se que os isolados tendem a diminuir em 

detrimento dos lugares de maior dimensão. 

 

O facto da densidade populacional estar a aumentar nas freguesias rurais advém precisamente 

do crescimento dos lugares. "Assim, pela fotografia aérea de 1990, verifica-se, não só que o 

essencial de ocupação urbana do concelho é constituído pela cidade de Peniche e pelos 

conjuntos Ferrel – Baleal, Atouguia – Coimbrã, Consolação – Estrada e Geraldes – Casais do 

Júlio – S. Bernardino, mas ainda que: 

• Cidade de Peniche ocupa já a quase totalidade da península; 

• Ferrel, que se mantém como o segundo maior agregado urbano do concelho (o lugar 

de Ferrel constitui, desde o início do século, o segundo aglomerado mais populoso do 

concelho, com 1712 habitantes em 1981, factor que, a par da localização face à sede 

de freguesia de Atouguia da Baleia e das ligações rodoviárias, constituiu uma das 

motivações que conduziram à criação, em 1987, da freguesia de Ferrel), estende-se 

até ao Baleal; 

• Atouguia da Baleia só se separa da Coimbrã porque as condições topográficas do vale 

de S. Domingos são na zona particularmente mais difíceis (com um encaixe com 

encostas declivosas onde está hoje construída a barragem para o abastecimento de 

água ao concelho) e por outro lado estendeu-se ao longo  da EN 114 em direcção a 

Peniche até praticamente ao entroncamento com a EN 247; 

• O conjunto dos lugares Consolação – Lugar da Estrada que se desenvolveram quase 

só linearmente ao longo da estrada municipal que os liga, começam a formas na 

prática um único aglomerado; 

• O conjunto dos lugares Geraldes – Casais do Júlio – S. Bernardino também eles com 

um desenvolvimento predominantemente linear podem considerar-se como 

constituindo um único aglomerado; 

• Serra d’El Rei regista importante desenvolvimento sobretudo ao longo da EN 114 em 

direcção a Peniche. 
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Para além destas manchas urbanas de maior significado aparecem, nas mesmas fotografias, as 

seguintes aglomerações menores: 

• o conjunto Bufarda – Alto do Veríssimo; 

• o conjunto Bolhos – Ribafria; 

• Coimbrã; 

• Reinaldes; 

• Casais de Mestre Mendo; 

• Casais Brancos; 

• um desenvolvimento linear ao longo da EN 114 a leste da Coimbrã e numa extensão 

aproximada de 2 km; 

• um desenvolvimento linear entre os lugares identificados na carta corográfica 1/50 000 

como Casal da Vala e Casal Moinho.” (in PDM). 

 

Peniche é, depois das Caldas da Rainha, o segundo maior centro urbano da Região Oeste. A 

sua principal desvantagem advinha da sua posição “periférica” em relação aos restantes 

concelhos da Região. Com uma melhor localização em termos relativos, proporcionada pelo IP 

6, Peniche pode tirar partido de todos os potenciais que possui e estavam até há pouco tempo 

atrás subaproveitados, devido à sua excentricidade locativa. 
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3. POVOAMENTO E REDE URBANA 
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Relativamente aos diferentes sistemas urbanos que compõem o concelho, pode efectuar-se uma 

análise sucinta das suas principais características. 

 

Figura 6 – População em lugares com mais de 100 habitantes no concelho de Peniche, 2001 

 

 

Peniche 

 

Actualmente com uma população que ronda os 15.600 habitantes, é um centro urbano 

equilibrado, com oferta de valores e condições de vida em plano satisfatório no contexto 

nacional, regional e concelhio. 

 

O núcleo histórico, que se enquadra entre a Ribeira Velha e o Alto da Vila, constitui ainda hoje o 

verdadeiro centro da cidade devido à densidade de ocupação e ao elevado nível de 

equipamentos e serviços instalados. É ao núcleo histórico que está ancorada toda a vida urbana 

de Peniche. 

 

O crescimento extra-muros esteve sempre ligado à pesca e actividades conexas. O primeiro 

registo de crescimento urbano nesta área, que consistiu no surgimento de um núcleo operário-
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industrial (Prageira), com uma configuração linear, servido pela estrada de acesso à península, 

correspondeu ao período áureo da pesca e das conservas. Mais tarde, com a expansão do 

porto, esse crescimento assumiu maiores dimensões e hoje é uma extensa zona portuária-

industrial em rápida transformação. 

 

No que diz respeito à dinâmica urbana intra-muros, a cidade originalmente marginal às muralhas 

tende hoje a expandir-se em direcção a Poente. "A construção do prolongamento da Estrada 

Nacional até ao Farol pela costa Norte e, em anos mais recentes, o fecho deste anel pela costa 

sul, apoiado na perspectiva do Plano Geral do Arq. Paulino Montez, abriu caminho a 

transformações significativas no sistema de ocupação e na panorâmica geral da área da sede do 

concelho e criou a inevitável associação entre território urbano e toda a área contida no referido 

anel." ( in, Plano Director Municipal ). 

 

Actualmente, a cidade é marcada pelo contraste entre dois tipos de crescimento: a zona 

histórica, já consolidada, e as áreas de expansão. Estas últimas localizam-se, essencialmente, 

na faixa da orla sul com uso dominantemente habitacional e na faixa do vale central (associada à 

antiga estrada dos Remédios) constituída por grandes avenidas que fazem ligação à zona baixa 

da cidade, com traçados regulares e perfis transversais também com dimensões consideráveis. 

 

Atouguia da Baleia 

 

Atouguia da Baleia é um dos núcleos secundários de Peniche que, embora tenha passado há 

poucos anos por um período de perda de vitalidade e esvaziamento populacional, denota 

actualmente um crescimento de algumas áreas periféricas e a revitalização das áreas antigas, 

para o que muito contribuiu a entrada em funcionamento da escola EB 2,3 desta localidade. Este 

equipamento induziu na vila de Atouguia da Baleia um grande afluxo de crianças de todas as 

freguesias rurais do concelho, professores, auxiliares, e uma série de actividades conexas à 

educação, cultura e desporto que funcionaram como factor revitalizante e de valorização da 

localidade. 
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Esta situação era já previsível no PDM: "No panorama geral do aglomerado, a modéstia dos 

equipamentos e serviços públicos (...), só vê perspectivas de mudança radical com a nova 

escola (...)"( in, Plano Director Municipal). 

 

Atouguia da Baleia constitui ainda no quadro das propostas efectuadas no âmbito do PDM o 

principal núcleo secundário do concelho. 

 

Com mais de 2.000 habitantes (segundo cadernos eleitorais), a sua estrutura espacial e 

organizativa está directamente associada ao núcleo antigo, muito descaracterizado, e à EN 114 

que atravessa a localidade. 

 

O núcleo antigo tem perdido qualidade e funções urbanas, em detrimento de algumas novas 

áreas, sobretudo devido à degradação do parque edificado. Têm sido desenvolvidos esforços no 

sentido de recuperar e revitalizar, do ponto de vista urbanístico, este núcleo histórico com 

resultados bastante positivos. 

 

A expansão é, principalmente, de carácter radial feita ao longo das vias de comunicação, 

originalmente para sul, hoje adjacente à EN 114, integrando sobretudo habitações unifamiliares. 

 

Esta via rodoviária – EN 114 – funciona como factor de divisão da localidade dificultando, de 

certa forma, a articulação das duas partes do aglomerado. 

 

Ferrel 

 

Ferrel localiza-se no entroncamento das vias de ligação a Baleal – Casais de Mestre Mendo – 

Serra d'El Rei e a Atouguia da Baleia, onde se encontra precisamente o núcleo central do 

aglomerado, e conta com cerca de 1.900 habitantes (segundo cadernos eleitorais). A estrutura 

urbana tem uma forma radial a partir do núcleo central e de certa forma “anárquica”, estando 

ligada directamente ao binómio crescimento urbano / fronteiras de exploração agrícola.  
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Ferrel é por excelência um núcleo rural, possuindo tradições/ligações muito fortes com esta 

actividade, factor que se prende, também, com o facto da localidade ter estado de algum modo 

“isolada” das restantes, durante um longo período. 

 

É hoje um pólo com potencialidades no domínio do turismo até pela sua proximidade à costa e, 

principalmente, ao Baleal/Casais do Baleal (área de rara beleza sujeita a uma elevada pressão 

associada ao turismo balnear). 

 

Serra d'El Rei 

 

Trata-se de mais um dos núcleos secundários de Peniche, no entanto, é um dos que apresenta 

maior fragilidade do ponto de vista do dinamismo económico e da estrutura urbana.  

 

É também uma localidade dividida pela EN 114 que, como no caso de Atouguia da Baleia, 

interfere na sua dinâmica urbana. 

 

"(...)Organiza-se em quarteirões irregulares que se articulam segundo padrões aleatórios e criam 

um verdadeiro dédalo de ruas estreitas e sem horizontes."( in, Plano Director Municipal) 

 

Há necessidade de uma melhor articulação entre as áreas a norte e a sul da EN e de promover a 

reconversão e recuperação do património construído, não esquecendo o estabelecimento de 

novos limites urbanos que enquadrem futuras expansões. 

 

Um outro aspecto a ter em conta é a promoção de novas actividades, equipamentos e serviços, 

como seja a localização de actividades industriais e armazéns, numa futura zona industrial a 

criar junto da localidade. 

 

Consolação, Lugar da Estrada, Geraldes, S. Bernardino 

 

Resultante do confronto entre os núcleos rurais tradicionais e os novos núcleos de índole 

turística, situados na costa sul do concelho, esta área tem sido alvo de grande proliferação de 
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novas habitações, ao longo das vias de comunicação, ligada à implantação de loteamentos 

turísticos relativamente extensos. 

 

Este fenómeno leva à existência de usos e ocupações cíclicos e irregulares (demasiado 

sazonais), que oscilam entre a animação/vivência de Verão e o adormecimento no resto do ano. 

 

Para além da grande afluência de forasteiros no Verão assiste-se actualmente a uma crescente 

procura de fim-de-semana, associada à 2ª habitação. Com mais de 1.800 habitantes (segundo 

cadernos eleitorais), este conjunto de aglomerados sofre enormes oscilações populacionais ao 

longo de todo o ano, nomeadamente de visitantes de fim-de-semana (2ª residência) e na época 

balnear. 

 

Mais uma vez, a delimitação precisa de limites urbanos mostra-se uma medida essencial para a 

contenção da expansão desordenada, neste caso gerada pela pressão urbanística. 

 

Em termos de perspectivas de desenvolvimento da rede urbana e de equipamentos, e com o 

objectivo de amenizar a excessiva concentração das principais actividades industriais e de 

serviços na área da cidade, de forma a conseguir um melhor equilíbrio da rede urbana, há que 

seguir uma série de orientações as quais são sintetizadas de seguida: 

“a) Definição do território da cidade de Peniche dentro dos limites naturais da península 

do Cabo Carvoeiro; 

b) Definição da rede urbana secundária integrando os núcleos da Serra d’El Rei, Ferrel e 

Atouguia da Baleia, como sede dos processos de desenvolvimento urbano a 

favorecer com mais significado e no sentido de promover um maior equilíbrio no 

concelho; 

c) Definição de perímetros urbanos de Bufarda e Casais de Mestre Mendo como 

principais núcleos rurais a desenvolver; 

d) Definição de perímetros urbanos para Coimbrã e Casais Brancos no sentido de 

estabelecer limites e contrapartidas aos processos de expansão e ocupação linear ao 

longo da EN 114, reduzindo os seus efeitos perversos; 

e) Definição de perímetros urbanos para as aglomerações, Consolação - Lugar da 

Estrada e S. Bernardino – Casais do Júlio – Geraldes, o sentido de integrar processos 
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de crescimento avulso que vêm ocorrendo nestas áreas e conferir consistência e 

qualidade urbana a estes sistemas já relativamente complexos e sujeitos aos abalos 

das flutuações de ocupação sazonal; 

f) Definição de áreas de desenvolvimento turístico especial na Costa Sul e Norte de 

Peniche destinadas a integrar de forma mais estruturada, iniciativas de ocupação 

turística numa perspectiva de qualidade; 

g) Definição de áreas industriais na zona de Atouguia da Baleia – Vale do Grou e Serra 

d’El Rei, favorecendo a reconversão de algumas ocupações industriais na cidade de 

Peniche e a emergência de novas indústrias ligadas aos núcleos urbanos 

secundários próximos.” (in, Plano Director Municipal). 

 

“Para além desta ideia central, no que respeita à rede urbana, a proposta de ordenamento 

consagra ainda perspectivas de reordenamento das aglomerações costeira, de alguns dos 

principais núcleos rurais e a abertura, para efeitos de desenvolvimento industrial e turístico, de 

novas áreas de expansão. Salienta-se, no caso da indústria, o favorecimento de Atouguia da 

Baleia e Serra d’El Rei como pólos alternativos e complementares de Peniche; no caso do 

turismo, a definição de áreas de desenvolvimento turístico na Costa Sul (S. Bernardino e 

Consolação) e na costa Norte (Baleal) correspondendo a áreas já comprometidas em estudos 

anteriores e onde importará, sobretudo, apostar na possibilidade de conseguir padrões 

qualitativos mais adequados às perspectivas do concelho nas fases de desenvolvimento do 

respectivos projectos.” ( in, Plano Director Municipal). 
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4. BASE ECONÓMICA E SOCIAL 
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A economia do concelho de Peniche assenta, sobretudo, no sector das pescas, na indústria 

ligada à actividade pesqueira (existem apenas alguns casos pontuais em que esta situação não 

se verifica, como é o caso da indústria da madeira e mobiliário), na actividade agrícola, que 

possui maior peso nas freguesias não urbanas do concelho (Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra 

d'El Rei) e no turismo. 

 

O sector agrícola, sendo um dos que assume grande relevo na economia do concelho, 

caracteriza-se fundamentalmente pela:  

• dominância de pequenas explorações familiares, onde se promove a policultura; 

• predominância de horticulturas de ar livre que, em termos de área ocupada e valor 

acrescentado gerado, são as mais importantes no território concelhio apontando já 

para alguma especialização;  

• melhoria na tecnologia utilizada, a julgar pelas produtividades alcançadas;  

• empregar 15% da população activa, estimando-se que cerca de um quarto da 

população do concelho tenha fortes ligações com a agricultura.  

 

No que diz respeito aos circuitos de comercialização de produtos, estes são caracterizados pela 

dominância de operadores e circuitos tradicionais, não havendo qualquer registo de dinamismo 

quanto a organizações de agricultores. 

 

Quanto às perspectivas de evolução deste sector, estas apontam para a manutenção de um 

certo dinamismo e importância que poderá, se se estabilizarem e consolidarem os circuitos de 

comercialização das produções hortícolas e se se operacionalizar na região um verdadeiro 

mercado de origem para esse tipo de produtos, evoluir para uma especialização em horticultura 

mais acentuada. 

 

O sector das pescas é um outro sector que assume um grande protagonismo na economia do 

concelho, sendo por ventura o que mais profundamente marca a imagem de Peniche. 

 

A importância deste sector na economia concelhia revela-se quer através do índice de ocupação 

de activos (uma parte significativa da população activa encontra-se ligada à captura e uma 
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elevada percentagem de activos na indústria estão empregados em actividades de 

transformação de pescado), quer através do volume da riqueza gerado. 

 

Através da análise dos dados referentes aos últimos cinco / seis anos, verifica-se alguma 

tendência para a estagnação do volume de descargas em Peniche. Não se verificam indícios de 

desenvolvimento das capturas e da produção industrial, pelas limitações impostas pela 

regulamentação comunitária, embora se deva manter a mesma ordem de grandeza devido às 

medidas de reconversão da frota e da indústria conserveira e da transformação pelo frio. 

 

No que diz respeito à indústria transformadora, são as indústrias alimentares (principalmente de 

conservas, congelação e farinha de peixe, e de preparação de pré-cozinhados), as indústrias de 

madeira e mobiliário (pequenas unidades fabris quase artesanais), as de fabricação de artigos 

de plástico (embalagens), e as de material de transporte, construção e reparação naval, que 

maior peso relativo têm no concelho, representando no conjunto da indústria transformadora 

cerca de 85% do seu valor de produção e de emprego. 

 

Evidencia-se, assim, um tecido industrial pouco diversificado, pois a generalidades destas 

indústrias estão directa ou indirectamente dependentes de actividades ligadas ao mar. 

 

Analisando a estrutura empresarial, pode concluir-se que cerca de 73% das empresas 

empregam menos de 20 trabalhadores, sendo que apenas uma unidade dá emprego a mais de 

100 pessoas. Sectores industriais, como o do mobiliário de madeira, podem, devido à sua 

dimensão, considerar-se artesanais. 

 

"A capacidade média empregadora na indústria transformadora do concelho de Peniche em 

1987 é de 35,8 trabalhadores por estabelecimento contra 43,9 no agrupamento de municípios 

das Caldas da Rainha, 43,4 no distrito de Leiria, 49,7 na média do país. Quanto à capacidade 

produtiva, a situação é também de relativa desvantagem, sendo respectivamente de 129,2 mil 

contos contra 140,2 no Agrupamento e 167,2 no distrito."(in PDM). 
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São as indústrias alimentares que têm maior capacidade tanto em termos produtivos como 

empregadores (49,4% empregados na indústria de material de transporte, 12,0% na indústria de 

material de transporte e 35,8% na indústria transformadora). 

 

O tecido industrial do concelho pode agrupar-se eminentemente em quatro grupos: 

1) indústrias alimentares, as quais consistem, essencialmente, na preparação e 

transformação de pescado e, mais recentemente, de produtos agrícolas; 

2) construção naval e algumas oficinas também dependentes da actividade pesqueira; 

3) indústrias da madeira e mobiliário, localizadas principalmente na Serra d'El Rei que, 

pelo facto da produção florestal não ter quase significado local, depende do 

abastecimento do exterior; 

4) conjunto de unidades dispersas sem comunalidades entre si, como seja a indústria de 

artigos de plástico (essencialmente embalagens), confecções, calçado, panificação e 

artes gráficas. 

 
O sector comercial e de serviços, é constituído por dois subsectores, um directamente ligado ao 

aprovisionamento das populações de bens de consumo correntes, o outro "voltado para o 

funcionamento de circuitos comerciais directamente ligados à actividade produtiva regional" (in, 

PDM). 

 

Em relação ao primeiro subsector, verifica-se uma cobertura satisfatória de todo o território, 

havendo apenas deficiências na qualidade dos produtos e dos serviços prestados. No que diz 

respeito ao segundo subsector não se verificam necessidades imediatas de novas infra-

estruturas (embora o aproveitamento/exploração de uma possível vertente comercial do porto de 

pesca fosse algo de vantajoso para todo o concelho e região). 

 

A actividade turística, a par da pesca, assume-se como uma das principais actividades do 

concelho. As características físicas da área, as paisagens de rara beleza e um povo hospitaleiro, 

são factores determinantes na atractividade turística de Peniche. Esta faz parte da Região 

Específica de Aproveitamento Turístico n.º 2 (REAT2), a qual integra também os concelhos da 

Região de Turismo do Oeste: Alcobaça, Caldas da Rainha e Óbidos. 
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Existem, no entanto, uma série de factores que condicionam o desenvolvimento desta 

actividade, entre os quais se encontram os seguintes: 

"• ausência de dinamismo social e económico que crie a envolvente propícia ao 

surgimento de um clima de iniciativa empresarial moderno; 

• carência de uma rede articulada de equipamentos hoteleiros de vários tipos e 

dimensões; 

• carência de equipamentos colectivos de lazer e animação, nos domínios desportivo, 

cultural e recreativo; 

• estado deficiente da rede viária e infra-estruturas de transporte com reflexos nas 

condições de acessibilidade geral da Região Oeste; 

• carência de infra-estruturas de saneamento básico e de tratamento de resíduos sólidos; 

• deficiências na captação e distribuição de água com estrangulamentos espaciais e 

temporais preocupantes a que haverá que juntar a poluição dos cursos de água; 

• descaracterização dos núcleos urbanos tradicionais com abandono das zonas históricas 

e permissividade da construção no espaço urbano; 

• completa ausência de ordenamento físico e paisagístico na ocupação da orla marítima." 

(in, PDM) 

 

Abordar o mercado de trabalho e emprego, mesmo correndo o risco de repetição de algumas 

questões já tratadas, mostra-se bastante relevante na caracterização do concelho. 

 

Apesar da deficiência dos dados disponíveis relativos a esta matéria, pode identificar-se uma 

forte necessidade de promover a valorização dos recursos humanos, dado que a população 

activa do concelho de Peniche caracteriza-se por: 

a) uma taxa de actividade masculina bastante elevada, contrastando com a feminina bem 

mais reduzida, sendo a primeira superior e a segunda inferior à média do Continente; 

b) uma economia eminentemente primária, mantendo-se esta situação mesmo com o 

progressivo aumento de peso da indústria, principalmente de alimentação e da 

construção e obras públicas, em detrimento do sector primário; 

c) níveis de instrução ainda muito baixos, com alguma incidência de analfabetismo e uma 

grande percentagem da população que não ultrapassou o 1º ciclo do ensino básico. 
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O mercado de trabalho do concelho revela-se relativamente fechado, o que é “em boa parte 

explicado pela estrutura de actividades, especialmente as pescas e agricultura, esta 

desenvolvida num quadro de exploração agrícola assegurada pelo agregado familiar coincidindo 

com o local de residência." (in, PDM). 

 

Esta situação prolonga-se à escala intra-concelhia, isto é, mesmo entre freguesias verifica-se 

uma reduzida mobilidade de mão-de-obra, registando-se as seguintes linhas de tendência: 

" – fluxo de mão-de-obra das freguesias rurais para o núcleo urbano, para três tipos de 

empregos: administrativos (Câmara, banca, etc.); pescadores e actividades de 

transformação e conservação de pescado; construção civil e obras públicas; 

- fluxo de mão-de-obra, de menor dimensão que o anterior, das freguesias urbanas, 

sobretudo para Atouguia da Baleia, e com destino às actividades de transformação e 

conservação de pescado." 

 
Em termos de estrutura de emprego, cerca de um quarto dos activos trabalha por conta própria, 

sendo esta situação profissional mais expressiva em actividades como a agricultura e pecuária 

(72,5% de trabalhadores por conta própria – TPC), o comércio a retalho (60% de TPC) e a 

construção civil, embora esta última não atinja valores tão elevados. 

 

Nas actividades ligadas à pesca, conservação e transformação de pescado, onde se verifica o 

maior nível de empregabilidade do concelho, a predominância é para a existência de 

trabalhadores por conta de outrem (TPCO), atingindo os 45% do total dos TPCO. 

 

Grande parte das empresas registadas são de pequena ou muito pequena dimensão, existindo 

cerca de 50% do total de empresas com menos de cinco pessoas ao serviço. 

 
O desenvolvimento económico e social do concelho está directamente condicionado por uma 

série de factores, como seja: a melhoria das acessibilidades, nomeadamente, com a construção 

do IP6, assegurando desta forma uma ligação eficiente aos eixos viários mais importantes 

(retirando o concelho da posição periférica em que se encontrava); dotação de infra-estruturas 

de transporte, equipamentos sociais, de apoio à indústria, atractivas à implantação de empresas 

no concelho como por exemplo, o aproveitamento da valência comercial e turística do porto que, 

actualmente, é exclusivamente de pesca; condicionantes ao nível da região que se prendem 
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directamente com o facto do concelho de Peniche se enquadrar num agrupamento de municípios 

no seio do qual Caldas da Rainha e Alcobaça são as localidades que mostram maior 

desenvolvimento e poder de fixação de pessoas, constituindo elementos de polarização regional 

atraindo para si grande parte dos recursos estratégicos em detrimento dos concelhos vizinhos. 
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1. A OFERTA DE ENSINO 
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A actual organização espacial da rede escolar, no concelho de Peniche, assenta basicamente na 

divisão do território em dois Agrupamentos de Escolas: o Agrupamento de Escolas de Peniche 

que engloba todas as escolas do 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar da cidade (freguesias 

urbanas) e o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia que engloba todas as escolas 

também de ensino básico e pré-escolar das freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’El 

Rei. O primeiro Agrupamento tem a sede na escola de 1º ciclo de ensino básico (EB1) Nº1 de 

Peniche, no segundo Agrupamento a sede é a Escola Básica de 2º e 3º ciclo (EB 2,3) de 

Atouguia da Baleia. 

 

Quadro 9 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche por Agrupamento de 
Escolas no ano lectivo de 2005/2006 

Nome do Agrupamento 
Tipo de 

Agrupamento 
Escolas Constituintes 

Agrupamento de Escolas da 
Cidade de Peniche 

Horizontal 

JI Filtro 
JI Alemão 
JI Prageira 
C.A.I.C. 
JI da Colónia Balnear 
EB1 N.º1 de Peniche 
EB1 N.º2 de Peniche 
EB1 N.º3 de Peniche 
EB1 N.º4 de Peniche 
EB1 N.º5 de Peniche 
EB1 N.º6 de Peniche 

Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia 

Vertical 

JI da Bufarda 
JI do Lugar da Estrada 
JI de Geraldes 
JI de Casal Moinho 
JI da Ribafria 
EB1 N.º1 Atouguia da Baleia 
EB1 Nº2 Atouguia da Baleia (Coimbrã) 
EB1 Casais do Júlio 
EB1 Geraldes 
EB1 Reinaldes 
EB1 N.º2 Ribafria  
EB1 N.º1 Bufarda 
EB1 N.º1 Ribafria/Bolhos 
EB1 S. Bernardino 
EB1 Casais Brancos 
EB1 Casais de Mestre Mendo 
EB1 Casal da Vala 
EB1 Lugar da Estrada 
EB1 Ferrel 
EB1 Serra d'El Rei 
EB 2/3 de Atouguia da Baleia 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche 
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No próximo ano lectivo (2007/2008), ocorrerá a verticalização de toda a rede existente, sendo 

extinto o Agrupamento Horizontal de Peniche e criados dois novos Agrupamentos a sedear nas 

EB 2/3 D. Luís de Ataíde e na EB 1,2,3 de Peniche. 

 
Quadro 10 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche segundo organização 

por Agrupamento de Escolas previsto para o ano lectivo de 2007/2008 

Nome do Agrupamento 
Tipo de 

Agrupamento 
Escolas Constituintes 

Agrupamento de Escolas sedeado 
na EB 2,3 D. Luís de Ataíde 

Vertical 

JI Filtro 
JI Alemão 
JI Prageira 
C.A.I.C. 
JI da Colónia Balnear 
EB1 N.º1 de Peniche 
EB1 N.º2 de Peniche 
EB1 N.º4 de Peniche 
EB1 N.º6 de Peniche 
EB 2,3 D. Luís de Ataíde 

Agrupamento de Escolas sedeado 
na EB1,2,3 de Peniche 

Vertical 
EB1 N.º3 de Peniche 
EB1 N.º5 de Peniche 
EB 1,2,3 de Peniche 

Agrupamento de Escolas sedeado 
na EB 2/3 de Atouguia da Baleia 

Vertical 

JI da Bufarda 
JI do Lugar da Estrada 
JI de Geraldes 
JI de Casal Moinho 
JI da Ribafria 
EB1 N.º1 Atouguia da Baleia 
EB1 Nº2 Atouguia da Baleia (Coimbrã) 
EB1 Geraldes 
EB1 Reinaldes 
EB1 N.º2 Ribafria  
EB1 N.º1 Bufarda 
EB1 N.º1 Ribafria/Bolhos 
EB1 S. Bernardino 
EB1 Casais Brancos 
EB1 Casais de Mestre Mendo 
EB1 Casal da Vala 
EB1 Lugar da Estrada 
EB1 Ferrel 
EB1 Serra d'El Rei 
EB 2/3 de Atouguia da Baleia 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche 

 

Antes do quadro que se segue e de forma a facilitar a sua leitura, importa fazer a 

correspondência entre cada sigla designativa da tipologia do estabelecimento de ensino, 

existentes no concelho, e o seu significado: 

• JI – Jardim-de-infância; 

• EB1 – Escola Básica do 1º ciclo; 
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• EB 2, 3 – Escola Básica do 2º e 3º ciclo; 

• EBI – Escola Básica Integrada do 1º, 2º, 3º ciclo; 

• ES – Escola Secundária. 

 
Figura 7 – Distribuição dos Equipamentos de Ensino no concelho – Situação actual 

 
 
Quadro 11 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche segundo tipologia, por 

freguesia, no ano lectivo de 2005/2006 
 JI EB 1 EB 2,3 EBI ES Total 

Ajuda 8 (3 IPSS) 5 1 - 1 15 
Atouguia da Baleia 6 (1IPSS) 13 1 - - 19 

Conceição  1    1 

Ferrel 1 (IPSS) 1 - - - 2 
S.Pedro 1 (IPSS) - - 1 - 2 

Serra d'El Rei 1 (IPSS) 1 - - - 2 

Nota: a “bold” são as freguesias urbanas  
Fonte: Câmara Municipal de Peniche 
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É a sede de concelho que tem a oferta mais diversificada no que diz respeito a equipamentos 

escolares. O único estabelecimento de ensino secundário geral do concelho localiza-se na 

cidade, assim como a única EB 1,2,3. 

 

À excepção da vila de Atouguia da Baleia, onde se localiza a escola EB 2,3 que serve todas as 

freguesias rurais do concelho, fora da cidade de Peniche apenas existem Jardins-de-infância (JI) 

e escolas EB1. 

 
Das três freguesias rurais, Atouguia da Baleia é a que possui um maior número de 

estabelecimentos de ensino, para além de ser a única com JI da rede pública e com um número 

de EB1 superior ao da própria cidade de Peniche. 
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Quadro 12 – Estabelecimentos de Ensino Regular do concelho de Peniche por localidade, no ano 
lectivo de 2005/2006 

Fr
eg
ue
si
a 
 

Lo
ca
lid
ad
e 

JI EB1 EBI, EB 2,3 ES 

A
ju
da
 

Peniche 

JI Alemão 
JI Filtro 
C.A.I.C.  
Colónia Balnear 
JI Prageira 
C. Infantil “Os Traquinas” (IPSS) 
Infantário C.S. João Paulo II (IPSS) 
JI do Lar de Stª Maria (IPSS)  

N.º1 – Esc. Velha 
N.º2 – Filtro 
N.º3 – Av.Escolas 
N.º4 – Alemão 
N.º6 – Prageira 

EB2,3 D. Luís de 
Ataíde 
 
Escola Secundária 

C
on

ce
iç
ão
 

Peniche  N.º5 – Central   

S.
Pe
dr
o 

Peniche Colónia Inf. N.S. Remédios (IPSS) EB1,2,3 EB1,2,3 

Atouguia da 
Baleia 

Centro Paroquial do Bem Estar Social 
(IPSS) 

N.º1 At. da Baleia 
EB 2,3 de Atouguia 
da Baleia 

L. da Estrada JI do Lugar da Estrada N.º1 Lugar da Estrada  

Geraldes JI de Geraldes N.º1 Geraldes  

Bufarda JI da Bufarda N.º1 Bufarda  

Casal Moinho JI de Casal Moinho   

Ribafria JI da Ribafria N.º2 Ribafria  

Coimbrã  Nº2 Atouguia da Baleia  

Casais  Júlio  N.º1 Casais do Júlio  

Reinaldes  N.º1 Reinaldes  

Bolhos  N.º1 Ribafria./Bolhos  

S. Bernardino  N.º1 S.Bernardino  

Casais 
Brancos 

 N.º1 C. Brancos  

C. Mestre 
Mendo 

 N.º1C. M. Mendo  

A
to
ug

ui
a 
da
 B
al
ei
a 

Casal Vala  N.º1Casal da Vala  

Fe
rr
el
 

Ferrel JI de Ferrel (IPSS) N.º1 Ferrel  

Se
rr
a 

d'
El
 R
ei
 

Serra d’El Rei JI da Serra d’El Rei (IPSS) N.º1 Serra d'El Rei  

Fonte: Câmara Municipal de Peniche. 
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Quadro 13 – Estabelecimentos de ensino regular da freguesia de Atouguia da Baleia, por 
localidade, no ano lectivo de 2005/2006. 

 JI EB 1 EB 2,3 
Atouguia da Baleia 1 1 1 

Bolhos - 1 - 
Bufarda 1 1 - 

Casais Brancos - 1 - 

Casais de Mestre Mendo - 1 - 
Casais do Júlio - 1 - 
Casal Moinho 1 - - 
Casal da Vala - 1 - 

Coimbrã - 1 - 
Geraldes 1 1 - 

Lugar da Estrada 1 1 - 
Reinaldes - 1 - 
Ribafria 1 1 - 

S.Bernardino - 1 - 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche. 

 

O elevado número de escolas EB1 na freguesia de Atouguia da Baleia está directamente ligado 

ao facto de, para além de ser a maior freguesia do concelho (em termos de área, é maior que o 

conjunto das três freguesias urbanas), ser grande a dispersão e distância entre aglomerados. 

Com esta estrutura territorial, existe quase o imperativo de localizar uma escola EB1 por cada 

aglomerado, de forma a satisfazer a procura. 

 

• Jardins-de-infância 

 

Existe um total de 16 Jardins-de-infância (JI) no concelho de Peniche, dos quais 7 são privados – 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 

 

Na cidade de Peniche, três dos cinco JI da rede pública funcionam em espaços devolutos de 

EB1. A situação encontra-se longe de ser a ideal, uma vez que as estruturas físicas dos edifícios 

foram pensadas tendo por base técnicas pedagógicas que hoje estão ultrapassadas. 
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Quadro 14 – Jardins Infantis do Concelho de Peniche por Localidade, no ano lectivo de 2005/2006 
Jardim Infantil Localidade IPSS Algumas Características 

JI N.º 3 de Peniche - Alemão Peniche  Espaço devoluto na EB1 Nº4 de 
Peniche 

C.A.I.C. Peniche   
Centro Infantil “O Traquinas” Peniche X  

Centro Paroquial do Bem Estar 
Social 

Atouguia da Baleia X  

Colónia Balnear Peniche   

Colónia Infantil Nª Sr.ª dos 
Remédios 

Peniche X  

JI N.º1 de Peniche - Filtro Peniche  Espaço devoluto na EB1 nº2 de 
Peniche 

Infantário Centro Social João 
Paulo II 

Peniche X  

Jardim Infantil do Lar de Stª 
Maria 

Peniche X  

JI da Bufarda Bufarda   
JI da Serra d’El Rei Serra d’El Rei X  

JI de Ferrel Ferrel X  
JI do Lugar da Estrada Lugar da Estrada  Instalações da colectividade local 

JI de Geraldes Geraldes   
JI de Casal Moinho Casal Moinho  Instalações da colectividade local 

JI da Ribafria Ribafria  no mesmo edifício da EB1 
JI N.º2 de Peniche - Prageira Peniche  Espaço devoluto na EB1 nº6 de 

Peniche 
Fonte. Câmara Municipal de Peniche. 

 

O JI da Colónia Balnear funciona, há cerca de sete anos, num antigo Dispensário anti-

tuberculose. Foram feitas obras de ampliação construindo-se instalações que à partida deveriam 

estar adaptadas ao nível de ensino que aí se iria ministrar. No entanto, estas apresentam muitas 

deficiências: pátios cobertos cuja cobertura é perfeitamente inadequada; salas muito pequenas. 

Características como as da Colónia Balnear não são, de forma alguma, coerentes com o melhor 

funcionamento de um JI. 

 

O outro JI público da cidade que funciona em espaço próprio é o C.A.I.C.. Não é um JI 

convencional, trata-se de um Centro de Animação Infantil Comunitário, com uma população alvo 

muito específica. Destina-se a crianças em risco e funciona quatro dias por semana como pré-

escola (segundas, terças, quintas e sextas feiras) com seis horas lectivas diárias, deixando as 

quartas-feiras para o serviço de encaminhamento e apoio à família.  
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O C.A.I.C. integra-se num processo mais amplo denominado “Projecto Arco-íris”. As instalações 

localizam-se num dos bairros sociais da cidade de Peniche não possuindo qualquer tipo de 

espaço exterior preparado de forma a apoiar o JI, sendo atribuída ao C.A.I.C. apenas uma sala.  

 

No entanto, as crianças que frequentam o JI podem usufruir de uma ludoteca, também 

enquadrada no mesmo Projecto, permitindo o desenvolvimento de uma série de actividades 

lúdicas e didácticas. 

 

A maior oferta na cidade de Peniche é feita pelas IPSS, realidade visível no quadro seguinte. 

 

Quadro 15 – Número de salas e Capacidade dos estabelecimentos de educação pré-escolar da 
cidade de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006 

Estabelecimento de ensino N.º de salas Capacidade máxima 
Alemão 1 25 

C.A.I.C. 1 25 

Centro Infantil “O Traquinas” 3 73 

Colónia Balnear 3 60 

Colónia Infantil Nª Sr.ª dos Remédios 3 75 

Filtro 1 25 

Infantário Centro social João Paulo II 2 40 

JI do Lar de Santa Maria 4 75 

Prageira 2 50 

Total JI da rede pública 8 185 

Total IPSS 12 263 

Nota: a “bold” estão as IPSS. 
Fonte: Inquérito directo em Setembro de 2006. 

 

No concelho de Peniche existem graves problemas sociais, sobressaindo a cidade pelo 

avolumar de problemas e onde estes se fazem sentir com maior intensidade. O elevado número 

de habitação social; os baixos níveis de instrução das famílias, repercutindo-se de forma 

negativa nos educandos através da desmotivação pelos estudos e desvalorização da escola; o 

número considerável de crianças vítimas de abandono e maus-tratos; o aumento da 

criminalidade, consumo e tráfico de drogas e, consequentemente, a detenção dos pais; são 

factores que contribuem para o aumento do abandono escolar e que se reflectem na dificuldade 

de encontrar empregos para estes jovens.  
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Este quadro caracteriza a crise social que afecta principalmente a cidade de Peniche. Cria-se, 

assim, um ciclo vicioso, pois os jovens vítimas de hoje serão os pais de amanhã. 

 

Por tudo isto, e com o objectivo de interromper este ciclo, a cidade de Peniche foi integrada no 

projecto “Territórios Educativos de Intervenção Prioritária” (TEIP) criado pelo Despacho N.º 147-

B/ME/96 de 1 de Agosto. Este projecto teve como objectivos gerais:  

• combater o absentismo e o abandono escolar motivando para a frequência escolar;  

• adequar os tempos livres para a valorização pessoal;  

• contribuir para o sucesso escolar;  

• promover interacção entre os vários ciclos, e entre a escola e o meio envolvendo as 

comunidades na discussão dos problemas educativos, e desenvolver o sentido de 

cooperação e solidariedade. 

 

Inicialmente apenas as escolas EB1 N.º1, N.º5 e N.º6 de Peniche, e o JI da Prageira foram 

incluídos no TEIP, tendo como escola sede a EB 2,3 D. Luís de Ataíde. Posteriormente alargou-

se às restantes escolas de 1º ciclo e JI públicos da cidade. 

 

No âmbito deste projecto, estipulou-se que o número de alunos por sala deveria estar 

compreendido entre 15 e 20 (critério estabelecido pelo Despacho Conjunto n.º 73/SEAE/SEEI/96 

de 3 de Setembro).   

 

Os JI do restante território concelhio funcionam quase todos em instalações próprias. O JI da 

Ribafria é o único que funciona no mesmo edifício da EB1 de Ribafria (EB1 Nº2 de Ribafria), 

ainda assim, as duas salas (a do JI e a da EB1) são completamente independentes partilhando 

apenas da mesma área de recreio. 

 

A oferta de educação pré-escolar nas freguesias rurais assume uma forma raiana relativamente 

ao concelho, acompanhando a mancha de ocupação urbana do território, que também tem uma 

maior expressão na faixa litoral e áreas limítrofes do concelho (carta da Situação Actual). 

 

O JI mais central, à escala concelhia, é o Centro Paroquial do Bem Estar Social na Atouguia da 

Baleia (IPSS), com uma capacidade para 95 crianças, que serve toda a localidade. 
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Na Serra d’El Rei foram construídas novas instalações para o JI (IPSS). Anteriormente, este 

funcionava em instalações pertencentes à Junta de Freguesia da Serra d’El Rei as quais não 

tinham quaisquer condições para a função que desempenhava. 

 

No Lugar da Estrada o JI funciona em instalações da colectividade local, sob um protocolo 

assinado por esta entidade e pela Câmara Municipal. Este serve os residentes desta localidade e 

de Consolação. 

 

O único estabelecimento público de educação pré-escolar com 2 salas, nas freguesias rurais, é o 

de Geraldes. Construído de raiz com a finalidade de ser um JI, possui boas condições tanto ao 

nível de espaços interiores como de exteriores (onde se encontra variado equipamento lúdico). 

Serve um território bastante extenso: Geraldes, Casais do Júlio e S. Bernardino. 

 

O JI da Bufarda, funciona em instalações provisórias, construídas ao lado da estação elevatória 

de água. Possui uma única sala e serve a localidade da Bufarda. O problema da 

destruição/danificação do equipamento exterior, por terceiros fora do horário de funcionamento, 

verificado principalmente na cidade (nomeadamente no JI da Prageira - o qual não tem este tipo 

de equipamento por essas mesmas razões), não se coloca nesta localidade, assim como no 

caso de Geraldes. No primeiro caso, apenas se tem acesso ao espaço exterior pelo interior do 

edifício e, no segundo caso, recorreu-se à colocação de uma vedação. 

 

Com base na análise do quadro seguinte, transparece a ideia de que o parque pré-escolar do 

concelho está relativamente bem conservado, no entanto, o problema coloca-se não ao nível do 

grau de conservação, mas sim na adequação dos espaços: alguns edifícios são antigos e foram 

construídos apenas para 1º ciclo; outros foram espaços pensados como provisórios para dar 

resposta à crescente procura em determinado período, acabando por se transformarem em 

definitivos. Estes estabelecimentos de ensino, muitos com cerca de cinquenta anos, não 

acompanharam a evolução dos tempos e do próprio ensino. 

 

Com o objectivo de solucionar este problema de inadequação, a Câmara Municipal de Peniche 

procedeu à recuperação e remodelação de vários equipamentos escolares de 1º ciclo, o que 

veio beneficiar consequentemente os JI aí instalados. 
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Quadro 16 – Data de entrada em funcionamento dos Jardins-de-infância do concelho de Peniche e 

estado de conservação dos edifícios 

Estabelecimento de Ensino Data de entrada em Funcionamento 
Estado de 

Conservação 
Alemão 1998 Razoável 
C.A.I.C. 1998/99 Razoável 

Centro Infantil “O Traquinas” 1999 (instalações actuais) Bom 
Centro Paroquial do Bem Estar Social 1973 (1991 instalações actuais) Razoável 

Colónia Balnear 1989 (1992 nestas instalações) Razoável 
Colónia Infantil N.ª Sr.ª dos Remédios  Bom 

Filtro 1996 Bom 
Infantário Centro social João Paulo II 1982 (instalações actuais) Bom 
Jardim Infantil do Lar de St.ª Maria ± 1970 Razoável 

JI da Bufarda Novembro de 1994 Razoável 
JI da Serra d’El Rei 2000/2001 Bom 

JI de Ferrel 1983 (instalações actuais) Bom 
JI do Lugar da Estrada Novembro de 1994 Razoável 

JI de Geraldes 1986/87 (sujeita a obras recentemente) Bom 
JI Casal Moinho Setembro de 2001 Bom 

JI da Ribafria Adaptado de 1 sala de 1º ciclo em 1989/90 Razoável 
Prageira 1979/80 Razoável 

Fonte: Inquérito Directo em Setembro de 2006. 

 

Na categoria de "Bom" apenas foram considerados os estabelecimentos de ensino cujas 

instalações foram inauguradas recentemente ou tenham sido sujeitas a intervenções de 

conservação nos últimos anos. 

 

Até princípios da década de 80, no concelho de Peniche, a oferta ao nível de educação pré-

escolar apenas era feita pelas IPSS. Só a partir de então, com a abertura do JI da Prageira, 

começou a existir educação pré-escolar na rede pública. Este JI funciona desde o seu início em 

espaços devolutos da EB1 nº6 de Peniche (anteriormente nº7, antes da desactivação da EB1 

dos Remédios). 

 

A EB1 da Prageira foi construída para fazer face à sobre-ocupação da EB1 nº2 de Peniche 

(conhecida por Escola do Filtro), resultante da construção do bairro da Prageira, o que contribuiu 

para um grande aumento da população em idade escolar. Previa-se, na época, que o 

crescimento do bairro ao longo dos tempos justificasse a construção de uma escola com seis 

salas. Contudo, tal não viria a acontecer, resultando na existência de espaços devolutos na 

escola. Com o objectivo de aproveitar/rentabilizar esses espaços abriu-se o JI, tendo também em 

vista dar resposta às necessidades de educação pré-escolar, dada a localização de várias 
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indústrias na área, que empregam uma percentagem considerável da mão-de-obra feminina de 

Peniche. 

 

A abertura do JI de Geraldes coincidiu praticamente com a abertura do JI de Ribafria (que 

resultou da adaptação de uma das salas da escola EB1 N.º 2 de Ribafria). 

 

Na área rural do concelho, existiam já alguns equipamentos explorados pelas IPSS, como seja o 

JI de Ferrel e o Centro Paroquial do Bem-estar Social, mas ao nível de rede pública o JI de 

Geraldes e o JI da Ribafria foram os primeiros a serem inaugurados. Os outros dois JI públicos 

das freguesias rurais do concelho, abriram quase em simultâneo, em 1994: JI da Bufarda e JI do 

Lugar da Estrada. 

 

As IPSS da cidade de Peniche possuem uma grande longevidade, por isso optou-se por datar 

apenas a abertura das actuais instalações. O Centro Infantil “O Traquinas”, pertencente à Santa 

Casa da Misericórdia, a funcionar nas actuais instalações desde 1999/2000, é um dos JI mais 

antigos. 

 

O Infantário do Centro Social João Paulo II já pertenceu à Santa Casa da Misericórdia, 

encontrando-se actualmente ligado à Paróquia, na qual também se inclui o Jardim Infantil do Lar 

de Santa Maria. O Infantário do Centro Social João Paulo II é um dos casos em que se optou por 

datar apenas a entrada em funcionamento das actuais instalações. 

 

A Colónia Balnear Nossa Senhora dos Remédios, que pertence à Confraria S. Vicente Paulo, é 

outro dos mais antigos JI do concelho.  

 

Os JI da rede pública da cidade de Peniche, excepto a Colónia Balnear, têm na sua génese a 

necessidade de fazer face à procura existente, dotando a cidade de educação pré-escolar 

público, conjugada com o aproveitamento de espaços de EB1 que se tornaram devolutos. Assim, 

abriram três JI na cidade: JI da Prageira (já abordado anteriormente), JI do Filtro, em 1996, e o JI 

do Alemão, em 1998. 
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O JI da Colónia Balnear abriu, noutras instalações que não as actuais, na mesma altura que o JI 

de Geraldes e o JI Ribafria. Posteriormente foram feitas obras no edifício do antigo Dispensário 

antituberculose passando aí a funcionar o JI da Colónia Balnear. 

 

A taxa de ocupação é um indicador muito importante na programação de equipamentos 

escolares. «Na base destes indicadores de programação escolar estão critérios pedagógicos, 

sociais e de viabilidade de funcionamento e gestão escolar, visando-se o estabelecimento de 

condições adequadas à realidade de um ensino de qualidade.» (Extraído de: Departamento de 

Avaliação, Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação, Critérios de Reordenamento 

da Rede Educativa, Fevereiro de 2000, pp.57.) 

 

Quadro 17 – Taxa de Ocupação dos Jardins-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 
2005/2006 

 
N.º de 

crianças 
inscritas 

N.º 
de 

salas 

Capacidade 
em n.º de 
crianças 

Taxa de 
Ocupação 

Freq.-
capacidade 

Espaços devolutos em EB1 

Alemão 20 1 25 80,0* -5* 1 sala na EB1 nº4 Peniche 

C.A.I.C. 27 1 25 108,0 2  
Centro Infantil "O Traquinas" 73 3 73 100,0 0  

Centro Paroquial do Bem Estar 
Social 

95 4 95 100,0 0  

Colónia Balnear 60 3 60 100,0 0  
Colónia Infantil Nª Sr.ª dos 

Remédios 
75 3 75 100,0 0  

Filtro 25 1 25 100,0 0 1 sala na EB1 n.º 2 Peniche 
Infantário Centro Social João 

Paulo II 
40 2 40 100,0 0  

Jardim Infantil do Lar de Santa 
Maria 

75 4 
75 

 
100,0 0  

JI da Bufarda 15 1 25 60,0 -10  
JI da Serra d'El Rei 44 2 44 100,0 0  

JI de Ferrel 71 3 70 101,0 1  
JI do Lugar da Estrada 13 1 25 52,0 -12  

JI Geraldes 32 2 50 64,0 -18  
JI Casal Moinho 19 1 25 76,0 -6  

JI Ribafria 16 1 25 64,0 -9 1 sala na EB1 n.º2 Ribafria 
Prageira 40 2 50 80,0 -10 1 sala na EB1 nº6 Peniche 

* Devido à existência de crianças com NEE (necessidades educativas especiais) a capacidade do estabelecimento, neste ano 
lectivo, é inferior a 25, estando com uma taxa de ocupação real de 100%. 
Fonte: Inquérito directo, em 15 de Outubro de 2003. 
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O cálculo deste indicador relaciona o número de alunos a frequentar o estabelecimento de 

ensino e a sua capacidade. A capacidade de um estabelecimento de ensino é calculada com 

base no número de salas, isto é, cada sala deve ter um número de alunos compreendido entre 

20 e 25 (à excepção dos JI integrados no TEIP). No quadro é apresentada a capacidade máxima 

de cada JI do concelho de Peniche. 

 

A figura que se segue ajuda a visualizar a situação dos JI do concelho, em termos de ocupação.  

 

Figura 8 – Taxa de Ocupação dos Jardins-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 
2005/2006 

 
Apenas o C.A.I.C. e o JI de Ferrel estão a funcionar com uma taxa de ocupação, ligeiramente 

acima dos cem por cento. Apesar disso, são valores pouco relevantes, tendo apenas mais duas 

e um crianças acima da capacidade máxima, respectivamente. 
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Com a capacidade máxima encontram-se os JI “O Traquinas”, o JI do Centro Paroquial do Bem 

Estar Social, da Colónia Balnear, dos Remédios, do Filtro, o JI João Paulo II, do Lar de Santa 

Maria e o de Serra d’El Rei. 

 

Como se pode verificar no quadro seguinte, seis JI funcionam com um número de crianças por 

sala abaixo do mínimo estabelecido (20 crianças). Ainda assim, só dois JI funcionam com uma 

taxa de ocupação abaixo dos 60% (menos de 16 crianças por sala). 

 

Neste quadro de referência, pode afirmar-se que a situação se encontra relativamente 

equilibrada ao nível de educação pré-escolar no concelho de Peniche. A maioria dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar funciona com um número quase ideal de crianças – 

entre os valores máximos e mínimos (20 e 25 crianças por sala). 

 

Quadro 18 – Número médio de crianças por sala nos jardins-de-infância do concelho de Peniche, 
no ano lectivo de 2005/2006 

Estabelecimento de ensino 
N.º médio de 

crianças por sala 
Alemão 20 
C.A.I.C. 27 

Centro Infantil “O Traquinas” 24 
Centro Paroquial do Bem Estar Social 24 

Colónia Balnear 20 
Colónia Infantil Nª Sr.ª dos Remédios 25 

Filtro 25 
Infantário Centro Social João Paulo II 20 
Jardim Infantil do Lar de Santa Maria 19 

JI da Bufarda 15 
JI da Serra d’El Rei 22 

JI de Ferrel 23 
JI do Lugar da Estrada 13 

JI de Geraldes 16 
JI Casal Moinho 19 

JI Ribafria 16 
Prageira 20 

Fonte: Inquérito Directo em Setembro de 2006. 

 

Não obstante, é também evidente que a preferência dos pais e encarregados de educação recai 

sobre as IPSS, pelos serviços de apoio prestados por estes. Os JI particulares têm serviço de 

refeição e transporte e oferecem um horário mais alargado, o que se adapta melhor às 

necessidades dos pais. 
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Para pais e encarregados de educação que residam próximo dos seus empregos, a necessidade 

do fornecimento de refeição, por vezes, não se põe, sendo esta particularmente sentida pelos 

que desenvolvem a sua actividade profissional fora da sua área de residência. 

 

Para além da distância entre local de trabalho e de residência, coloca-se o problema dos 

horários de funcionamento dos JI, nomeadamente os da rede pública, que não são compatíveis 

com os horários de emprego dos pais e encarregados de educação das crianças. 

 

Contudo, o serviço de transporte não é assegurado por todas as IPSS. Apenas o Centro 

Paroquial do Bem Estar Social na Atouguia da Baleia (na área rural) e a Colónia Infantil Nª Sr.ª 

dos Remédios, Infantário do Centro Social João Paulo II e Jardim Infantil do Lar de Santa Maria 

prestam este tipo de serviço. 

 

Quadro 19 – Serviços de apoio dos jardins-de-infância do concelho de Peniche, no ano lectivo de 
2005/2006 

Estabelecimento de Ensino Refeição Transporte 

Alemão   

C.A.I.C.   

Centro Infantil “O Traquinas” X  

Centro Paroquial do Bem Estar Social X X 

Colónia Balnear   

Colónia Infantil Nª Sr.ª dos Remédios X X 

Filtro   

Infantário Centro Social João Paulo II X X 

Jardim Infantil do Lar de Santa Maria X X 

JI da Bufarda   

JI da Serra d’El Rei X  

JI de Ferrel X  

JI do Lugar da Estrada   

JI de Geraldes  X 

JI Casal Moinho X  

JI Ribafria   

Prageira   

Fonte: Inquérito Directo em Setembro de 2006. 
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O único JI da rede pública que disponibiliza serviço de transporte é o de Geraldes. Este serviço é 

assegurado pela colectividade de S. Bernardino que, mediante o pagamento de uma pequena 

quantia, faz o transporte das crianças de S. Bernardino e Casais do Júlio que frequentem este 

estabelecimento de educação pré-escolar. 

 

Neste sentido e face à realidade patenteada, o fornecimento de refeição e o alargamento de 

horário são elementos mais determinantes na escolha de um JI por parte dos pais /encarregados 

de educação, do que propriamente o serviço de transporte. Dificilmente, qualquer pai/mãe ou 

encarregado de educação que trabalhe, não consegue adaptar-se a um horário das 9:00 às 

12:00 e das 14:00 às 16:00, que é o proporcionado pelos JI públicos. 

 

Do conjunto de equipamentos de pré-escolar existentes, a maior procura, entre todas as IPSS, 

regista-se na Colónia Infantil de Nossa Senhora dos Remédios, que possui uma vasta lista de 

espera. 

 

Através de um inquérito directo, realizado aos pais e encarregados de educação das crianças 

que se encontravam em lista de espera (Novembro de 1999), tentou apurar-se as razões que 

levam à preferência deste JI. A maioria das respostas, aponta para o facto deste oferecer uma 

série de serviços que não existem nos JI da rede pública. No entanto, persistia a questão da 

opção prioritária por esta IPSS em detrimento das outras. A resposta está no preço da 

mensalidade que, comparativamente a outros JI particulares, é bem mais económico. 

 

No que se refere ao JI da Prageira, localiza-se numa área da cidade bastante envelhecida e não 

proporciona qualquer outro serviço especial para além do que os outros estabelecimentos de 

educação pré-escolar da rede pública oferecem, ainda assim, apresenta uma razoável taxa de 

ocupação (80%). Em parte, tal situação pode ser explicada pela existência de um serviço que é 

completamente alheio à escola: as amas. Algumas senhoras residentes na Prageira, por vezes 

com netos a frequentar a escola, são também amas de outras crianças alunas do mesmo 

estabelecimento. Estas amas possuem como função principal, tomar conta das crianças fora do 

horário escolar.  
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A Prageira tem sido alvo, nos últimos anos, de um grande crescimento urbano, associado 

principalmente a população jovem, o que faz prever para os próximos anos, uma inversão do 

processo de envelhecimento. Tal facto poderá implicar, eventualmente, um aumento da 

população em idade escolar e pré-escolar. 

 

No quadro seguinte estão registados o número de educadoras e de salas por JI, podendo 

depreender-se que, geralmente, o número de educadoras por JI corresponde ao número de 

salas existentes. 

 

O número máximo estabelecido, de crianças por sala é de 25, o mesmo se verificando por 

educadora (JI do Agrupamento de Escolas da Cidade de Peniche – 20 crianças), daí coincidirem, 

na maioria dos casos, os dois valores. No entanto, devido às características das instalações ou 

do tipo de crianças que frequentam o estabelecimento (com necessidades educativas especiais, 

por exemplo), existem algumas excepções. Tal é o caso, nos JI do C.A.I.C. e do Centro 

Paroquial do Bem Estar Social. Tratam-se de casos especiais que justificam a existência de mais 

uma educadora que o número de salas existentes. 

 

Quadro 20 – Número de Educadoras e salas por Jardim-de-infância do concelho de Peniche, no 
ano lectivo de 2005/2006 

Estabelecimento Educadoras Salas 
Pessoal de 
Apoio 

Pessoal Auxiliar 

Alemão 1 1  1 

C.A.I.C. 2 1  1 

Centro Infantil “O Traquinas” 3 3 5 4 

Centro Paroquial do Bem Estar 
Social 

5 4 1 9 

Colónia Balnear 3 3  3 

Colónia Infantil Nª Sr.ª dos 
Remédios 

3 3  9 

Filtro 1 1  1 

Infantário Centro Social João Paulo 
II 

2 2 2 4 

Jardim Infantil do Lar de Stª Maria 4 4 5 6 

JI da Bufarda 1 1  1 

JI da Serra d’El Rei 2 2 1 7 

JI de Ferrel 3 3 3 4 

JI de Lugar da Estrada 1 1  1 
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Estabelecimento Educadoras Salas 
Pessoal de 
Apoio 

Pessoal Auxiliar 

     

JI de Geraldes 2 2 1 2 

JI Casal Moinho 1 1  3 

JI de Ribafria 1 1  1 

Prageira 2 2  2 

Fonte: Inquérito Directo Setembro de 2006. 

 

• Escolas Básicas do 1º Ciclo 

O parque escolar, ao nível do 1º ciclo, do concelho de Peniche é muito antigo, facto que aliado à 

reduzida manutenção/preservação destes espaços, durante muitos anos, contribuiu para a 

degradação da generalidade dos estabelecimentos. Contudo, é notório que tem havido por parte 

da Câmara Municipal um esforço, na tentativa de resolver/colmatar este problema, efectuando 

progressivamente algumas obras de conservação e remodelação, nos vários estabelecimentos 

de ensino do concelho.  

 

Quadro 21 – Características dos Edifícios Escolares de 1º Ciclo do concelho de Peniche 

Estabelecimento 
Pré-

fabricado 
Total 

Estado de 
conservação 

Data 
construção 

Tipo de Construção 

Nª1 – Escola Velha - 1 Bom 1916 Indefinido 
Nº2 – Filtro - 1 em remodelação 1943 Plano dos Centenários 

Nº3 - Av. das Escolas - 1 Satisfatório 1967 Plano dos Centenários 
Nº4 – Alemão - 1 Satisfatório 1964 Plano dos Centenários 

Nº5 – Central - 1 Satisfatório 1969 
Plano dos Centenários - 

Tipo Urbano 

Nº6 – Prageira - 1 Satisfatório 1977 
Plano dos Centenários - 

Tipo Urbano 
Nº1 – Bufarda - 1 em remodelação 1949 Plano dos Centenários 

Nº1 Atouguia da Baleia 1 3 Satisfatório 1945 Plano dos Centenários 
Nº2 Atouguia da Baleia - 1 Satisfatório 1977  

Geraldes - 1 Satisfatório 1958 
Plano dos Centenários - 

Tipo Rural 

Reinaldes - 1 Satisfatório 1970 
Plano dos Centenários - 

Tipo Rural 
N.º2 Ribafria - 1 Satisfatório 1982  

Nº1 – Ribafria/Bolhos - 1 Mau 1959 
Plano dos Centenários - 

Tipo Rural 

S. Bernardino - 1 Bom 
1936 

(reconst.1999) 
 

Casais Brancos - 1 Mau 1958 
Plano dos Centenários - 

Tipo Rural 

Casais de Mestre Mendo - 1 Satisfatório 1958 
Plano dos Centenários - 

Tipo Rural 

Casal da Vala - 1 Satisfatório 1959 
Plano dos Centenários - 

Tipo Rural 
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Estabelecimento 
Pré-

fabricado 
Total 

Estado de 
conservação 

Data 
construção 

Tipo de Construção 

Lugar da Estrada - 1 Satisfatório 1957 Plano dos Centenários 

Ferrel - 3 Satisfatório 
1944 (velha) 
1962 (nova) 

Raul Lino (velha) 
Centenários (nova) 

Serra d'El Rei - 2 Satisfatório 1954 Plano dos Centenários 
Fonte: Câmara Municipal de Peniche e Inquérito directo em Setembro de 2006. 

 

Mais uma vez, coloca-se o problema da inadequação dos espaços, neste caso derivada da 

evolução dos métodos pedagógicos não ter sido acompanhada pela progressiva adaptação das 

escolas, as quais mantêm as mesmas características de há 30 e 40 anos. 

 

As salas de aula, na grande maioria das escolas de 1º ciclo, estão unicamente preparadas para 

a prática do método expositivo, não possuindo qualquer outro tipo de estruturas físicas que 

propiciem o desenvolvimento de outras actividades didácticas, mais práticas, que hoje são parte 

integrante do ensino. 

 

Um exemplo, de entre muitos, do tipo de características que as escolas necessitam para a 

prática de determinadas actividades e que, nomeadamente, as escolas do Plano dos 

Centenários não possuíam originalmente, é a chamada “área molhada”. Nesta área, é possível 

desenvolver uma série de actividades, que em salas de aula com 30 anos não é possível levar a 

efeito. 

 

A maioria das intervenções que foram (e estão a ser) feitas nas escolas têm como objectivo, 

para além da conservação do edifício, colmatar estes desajustes. Em relação ao exemplo 

apresentado, na EB1 N.º4 e na EB1 N.º2 de Peniche foram já construídas estas áreas em pátios 

cobertos interiores, permitindo a sua utilização por todos os alunos da escola. 

 

A grande maioria das construções dos edifícios escolares enquadra-se no mesmo tipo de 

projecto, denominado de "Plano dos Centenários". Este tipo de planos reportam-se à década de 

40, embora a sua construção possa ser posterior. A sua estrutura foi pensada e equacionada 

para outra realidade, outro tipo de ensino (praticado nessa época) que em nada se compara às 

exigências e necessidades actuais. 
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Das construções tipo Raul Lino, existe apenas um exemplo neste concelho: a escola velha de 

Ferrel, composta por dois edifícios, cada um com duas salas, em que um se destinava ao sexo 

feminino e outro ao sexo masculino. Estes dois edifícios são de 1944, tendo sido, 

posteriormente, em 1962, construído um terceiro edifício com quatro salas. 

 

A escola mais antiga do concelho é a EB1 N.º1 de Peniche, construída no princípio do século. O 

edifício não possui um tipo de construção definido, tendo uma estrutura muito diferente de todas 

a outras escolas do concelho. Foi sujeita a uma ampliação e remodelação na década de 80, 

passando a ter 10 salas de aula, oito das quais (as do 1º piso) apetrechadas com uma "área 

molhada" cada uma (das 16 salas do 1º piso fizeram-se 8, abrindo mais duas no 2º piso). 

 

Um outro problema, generalizado a quase todas as escolas, passa pelo tipo de pavimentação 

das áreas de recreio. Na maioria dos casos, o problema coloca-se mesmo ao nível da ausência 

de qualquer tipo de pavimento, permitindo grande erosão desses solos pela escorrência, abrindo 

pequenos barrancos.  

 
Quadro 22 – Número de salas, segundo uso, por EB1 do concelho de Peniche, no ano lectivo de 

2005/2006 
Salas de aula Salas Polivalentes 

Nome do 
Estabelecimento de

 a
ul
a 

em
 d
es
do

br
a.
 

C
om

pu
ta
do

re
s 

ex
pr
. p
lá
st
ic
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gi
ná
si
o 

bi
bl
io
te
ca
 

A
ud

io
vi
su
ai
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Nª1 – Escola Velha 9  9 1  1  2  
Nº2 – Filtro 3  3     1 1 JI 

Nº3 – Av. das Escolas 8  8   1  1  
Nº4 – Alemão 5  5  1  1 1 1 JI 
Nº5 – Central 7  7  1 1  1  

Nº6 – Prageira 3  3 1 1    2 JI 
N.º1 – Atoug. Baleia 4* 2 4       
N.º2 – Atoug. Baleia 1  1       

Nº1 – Bufarda 2  2       
Casais do Júlio 1  1       

Geraldes 2  2       
Reinaldes 2  2       

N.º2 – Ribafria 1 1 1      1 JI 
Nº1 – Rib./Bolhos 1  1       

S. Bernardino 2  2       
Casais Brancos 1  1       

Casais Mest. Mendo 1  1       
Casal da Vala 2  2     1  
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Salas de aula Salas Polivalentes 

Nome do 
Estabelecimento de
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 d
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Lugar da Estrada 2         
Ferrel 6    1 1    

Serra d'El Rei 3       1  
Fonte: Inquérito Directo em Setembro de 2006 
* Este número não inclui o pavilhão pré-fabricado. 

 

As necessidades das escolas, resultantes dos desajustes entre edifício antigo e ensino actual, 

têm sido atenuadas em alguns casos pela diminuição da população escolar, libertando salas de 

aula para outro tipo de uso, como seja, sala de audiovisuais, computadores, biblioteca, 

expressão plástica, ginásio, etc. No Quadro anterior é possível visualizar o tipo de salas 

polivalentes de cada EB1 do concelho. De referir que nem todas estas salas são espaços 

devolutos, algumas foram construídas nos pátios interiores cobertos, de forma a optimizar da 

melhor forma o espaço existente. 

 

Nas escolas de uma sala não se faz sentir tanto a falta de uma sala polivalente, uma vez que 

sendo apenas uma turma, ao serem desenvolvidas actividades diferentes, que impliquem a 

utilização de outros equipamentos, todos participam. Em escolas com mais de uma turma, tal 

não se verifica, existindo a necessidade desses equipamentos estarem à disposição de todos. 

Assim, são instalados numa sala própria, em vez de numa das salas de aula, onde na prática só 

iriam servir uma turma. 

 

Embora a necessidade de salas polivalentes seja menor em escolas de uma sala, a sua 

existência é de grande utilidade, principalmente para desenvolver actividades que envolvam 

água e outro tipo de materiais que sujam, nomeadamente barro, tintas, etc., ou movimento físico: 

expressão dramática, educação física, etc. Esta situação encontra-se bem patente em escolas 

de duas salas, em que uma está devoluta, passando a funcionar como sala polivalente. Neste 

sentido, pode depreender-se que também as escolas de uma sala, ao terem um espaço 

polivalente, mesmo que pequeno, podem retirar grande proveito do mesmo. 

 

Com o objectivo de solucionar este problema, a Câmara Municipal tem tentado (quando o 

número de alunos o justifica), construir pequenas salas polivalentes, em escolas de uma sala. 
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Em relação ao exercício físico, nomeadamente, às aulas de educação física, o processo 

apresenta-se um pouco diferente. O objectivo é fomentar a ligação das crianças às 

colectividades locais e consequentemente à sua terra. Para isso, a Câmara Municipal assinou 

uma série de protocolos com colectividades, de forma a que as crianças das escolas EB1 façam, 

sempre que possível, as aulas de educação física nas instalações dessas associações 

recreativas. 

 

Do quadro seguinte, destaca-se imediatamente a Escola Básica N.º1 de Atouguia da Baleia. A 

realidade da EB1 N.º1 de Atouguia da Baleia (que já foi abordada anteriormente), traduz o 

crescente número de residentes na vila, muitos deles a desenvolverem a sua actividade 

profissional noutros locais, fora do concelho.  

 

Em termos globais, esta escola possui cinco salas, funcionando uma delas num pavilhão pré-

fabricado. Por esta razão, esta sala não foi contabilizada para o cálculo da capacidade da 

escola. Trata-se de um pavilhão construído inicialmente para o ciclo preparatório TV, e apresenta 

um elevado grau de degradação (mesmo a nível de estrutura), que inviabiliza mesmo qualquer 

intervenção, que procure recuperá-lo. A utilização possível (ainda que de carácter provisório) 

seria como sala polivalente. No entanto, coloca-se o problema da segurança do edifício, no que 

diz respeito à colocação de determinado equipamento nesta sala, como sejam computadores. 

 

Quadro 23 – Taxa de ocupação das escolas com 1º ciclo, do concelho de Peniche, no ano lectivo 
de 2005/2006 

 N.º de alunos Capacidade Taxa Ocupação freq.-cap. 
Nº1 de Peniche 176 176 100,0 0 
Nº2 de Peniche 33 60 55,0 -27 
Nº3 de Peniche 133 160 83,1 -27 
Nº4 de Peniche 89 120 74,2 -31 
Nº5 de Peniche 136 160 85,0 -24 
Nº6 de Peniche 46 60 76,7 -14 

EB 1,2,3 110 144 76,4 -34 
Nº1 de Atouguia 144 96 150,0 48 
Nº2 de Atouguia 12 24 50,0 -12 

Nº1 Bufarda 45 96 46,9 -51 
Nº1 Casais do Júlio 6 24 25,0 -18 

Nº1 Geraldes 34 48 70,8 -14 
Nº1 Reinaldes 20 48 41,7 -28 

Nº1 Ribafria/Bolhos 12 24 50,0 -12 
Nº2 Ribafria 20 24 83,3 -4 
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 N.º de alunos Capacidade Taxa Ocupação freq.-cap. 
Nº1 S. Bernardino 17 48 35,4 -31 

Nº1 Casais Brancos 16 48 33,3 -32 
Nº1 Casais M. Mendo 11 24 45,8 -13 

Nº1Casal da Vala 31 48 64,6 -17 
Nº1 Lugar da Estrada 41 48 85,4 -7 

Nº1 Ferrel 113 168 67,3 -55 
Nº1 Serra d'El Rei 53 96 55,2 -43 

Agr. sedeado na EB 2,3 D. 
Luís de Ataíde 

344 416 82,7 -72 

Agr. sedeado na EB 1,2,3 379 464 81,7 -85 
Agr. de escolas de Atouguia 

da Baleia 
575 864 66,6 -289 

Fonte: Inquérito directo em Setembro de 2006 
 

No caso da zona rural do concelho, a dispersão dos aglomerados apresenta-se como a principal 

condicionante/causa para a baixa taxa de ocupação registada. A “grande” distância entre 

lugares, exigiu durante muitos anos um número elevado de estabelecimentos de ensino (até 

pelas dificuldades de transporte/acesso) gerando actualmente, em alguns casos, situações 

problemáticas do ponto de vista de gestão destes equipamentos. 

 

Figura 9 – Taxas de Ocupação das Escolas com 1º Ciclo do Concelho de Peniche, no ano lectivo de 

2005/2006 

 

 

Quadro 24 – Áreas de Implantação e totais dos Equipamentos Escolares do concelho de Peniche 
 Área de Implantação 

(m²) 
Área Total 

(m²) 
N.º1 de Peniche 1.425  
N.º2 de Peniche   
N.3 de Peniche 496 2.416 
N.º4 de Peniche 430 1.823 
N.º5 de Peniche 430 3.480 
N.º6 de Peniche 430 3.290 

Nº2 de Peniche 

Nº3 de Peniche 

Nº4 de Peniche Nº6 de Peniche EBI 1,2,3 
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 Área de Implantação 
(m²) 

Área Total 
(m²) 

N.º1 de Bufarda 324 1.575 
N.º1 de Atouguia da Baleia 615 2.940 
N.º2 de Atouguia da Baleia 112 1.640 

N.1 de Geraldes 144 2.219 
N.º1 de Reinaldes 144 1.200 
N.º2 de Ribafria 166 1.200 

N.º1 de Ribafria/Bolhos   
N.º1 de S.Bernardino 200 638 
N.º1 de Casais Brancos 310 1.156 

N.º1 de C. de Mestre Mendo 112 1.200 
N.º1 de Casal da Vala 110 1.200 

N.º1 de Lugar da Estrada 130 1.195 
N.º1 de Ferrel 448+324 2.338+1.800 

N.º1 de Serra d’El Rei 680 3.102 
Fonte: Câmara Municipal de Peniche e Inquérito Directo, em Novembro de 1999. 

 

Em termos de dimensão, as escolas do 1º ciclo do concelho de Peniche encontram-se 

perfeitamente adaptadas ao número de salas e de alunos que possuem. 

 

Em relação ao corpo docente de apoio, os dados apresentados, foram fornecidos pelas escolas 

quando da feitura do inquérito. Os apoios educativos serão abordados com maior pormenor 

noutros capítulos da Carta Educativa. 

 
Quadro 25 – Corpo Docente, Corpo Docente de Apoio e Pessoal Auxiliar das escolas com 1º ciclo 

do concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006 
Nome do Corpo Corpo Docente Pessoal 

Estabelecimento Docente de apoio Auxiliar 

Nª1 – Escola Velha 12 3 3 

Nº2 – Filtro 2  1 

Nº3 – Av. das Escolas 11 3 3 

Nº4 – Alemão 5 2 2 

Nº5 – Central 10 3 3 

Nº6 – Prageira 4 1 1 

EB 1,2,3 6 2 2 

N.º1 – Atoug. da Baleia 7 1 1 

N.º2 – Atoug. da Baleia 1   

Nº1 – Bufarda 2  1 

Casais do Júlio 1  1 

Geraldes 2  1 

Reinaldes 2   

Ribafria 2   

Nº1 - Ribafria/Bolhos 1 1  
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Nome do Corpo Corpo Docente Pessoal 

Estabelecimento Docente de apoio Auxiliar 

S. Bernardino 2   

Casais Brancos 1   

Casais Mestre Mendo 1   

Casal da Vala 2   

Lugar da Estrada 2   

Ferrel 6  2 

Serra d'El Rei 3  1 
Agr. sedeado  na EB 2,3 D. Luís de 

Ataíde 
23 6 7 

Agr. sedeado na EB 1,2,3 27 8 8 
Agr. de escolas de Atouguia da 

Baleia 
35 2 7 

Fonte: Inquérito Directo, em Setembro 2006. 

 

 

• EB 2,3, EB 1,2,3 e Escola Secundária 

 

No concelho, a oferta ao nível de 2º e 3º ciclo, cinge-se a três estabelecimentos de ensino: a EB 

2,3 D. Luís de Ataíde, a EB 2,3 de Atouguia da Baleia e a EB 1,2,3 de Peniche. 

 

Ao nível de ensino secundário geral, o concelho de Peniche, é servido por uma única escola: 

Escola Secundária de Peniche. 

 

Quadro 26 – Características dos edifícios e data de entrada em funcionamento das escolas EB 2,3, 
EB 1,2,3 e Secundária do concelho de Peniche 

Nome do Edifícios Data de entrada 
Estabelecimento Total Pré-fabricados Est Conservação em funcionamento 

EB 2,3 D. Luís de Ataíde 4 - 2pav.B; 2pav. R 2 em 75/76 e 2 em 95 
EB 2,3 Atouguia da Baleia 2 - B 15-09-1993 

EB 1,2,3 3  B 1997/98 
Escola Secundária 2 1 R 1958 

Fonte: Inquérito Directo, em Setembro de 2006. 

 

Antes de 1993, o concelho de Peniche possuía apenas uma escola de ciclo preparatório 

(denominação antiga que incluía o 5º e 6º ano de escolaridade), a actual EB 2,3 D. Luís de 

Ataíde, e vários ciclos preparatórios TV a funcionar em escolas de 1º ciclo. O 3º ciclo funcionava 

unicamente na Escola Secundária. Actualmente, a Escola Secundária passou a ministrar apenas 

o ensino secundário (10º, 11º e 12º anos) funcionando o 3º ciclo na antiga escola preparatória, 
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denominada actualmente de Escola EB 2,3 D. Luís de Ataíde e nas “recentemente” construídas, 

EB 2,3 de Atouguia da Baleia e EB 1,2,3 de Peniche. 

 

A ampliação da EB 2,3 D. Luís de Ataíde e a construção da EB 2,3 de Atouguia da Baleia e da 

EB 1,2,3 de Peniche, surgem na sequência da reestruturação e reorganização do ensino no 

concelho, em meados da década de 90. 

 

Ao nível da área de influência, a Escola EB 2,3, de Atouguia da Baleia serve todas as freguesias 

rurais (Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’El Rei), a EB 2,3 D. Luís de Ataíde e a EB 1,2,3 a 

cidade, e a Escola Secundária todo o concelho. 

 

Regra geral, a “divisão da cidade” pelas duas escolas com 2º e 3º ciclo aí localizadas efectua-se 

por escolas de 1º ciclo, isto é, os alunos que terminam o 1º ciclo nas escolas EB1 N.º1, N.º2, 

N.º4 e N.º6 de Peniche deverão frequentar a EB 2,3 D. Luís de Ataíde, enquanto que os que 

terminarem este mesmo nível nas escolas EB 1,2,3, EB1 N.º3 e N.º5 deverão frequentar a EB 

1,2,3 de Peniche. Esta divisão não sendo rígida, era assumida na generalidade dos casos, e era 

assim que funcionava. Para o ano lectivo de 2007/2008, prevê-se que sejam feitas mudanças 

nesta forma de organização, com a entrada em funcionamento dos novos Agrupamentos 

Verticais. 

 

A oferta proporcionada pela Escola Secundária de Peniche não se limita ao ensino secundário 

regular. No ano lectivo de 2006/2007, esta escola possuía as seguintes ofertas de educação e 

ensino, distribuída por dois regimes diários (diurno e nocturno): 

• Ensino Diurno: 

- Cursos cientifico-humanisticos, vocacionados para prosseguimento de estudos a nível 

superior; 

- Cursos tecnológicos, orientados na dupla perspectiva da inserção no mundo do 

trabalho e do prosseguimento de estudos, especialmente através da frequência de 

cursos pós-secundário de especialização tecnológica e de cursos de ensino 

superior; 
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- Cursos profissionais, vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, 

privilegiando a sua inserção no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento 

de estudos; 

- Cursos de educação e formação de tipo 3, com a duração de uma ano e conferindo o 

9º ano de escolaridade e uma qualificação profissional de nível 2. Destinam-se a 

jovens em risco de abandono com aproveitamento no 8º ano de escolaridade, ou 

com frequência sem aproveitamento do 9º ano de escolaridade. 

 

• Ensino Nocturno: 

- Ensino recorrente de nível secundário, correspondente a uma vertente de educação 

de adultos em contexto escolar, de acordo com um plano de estudos organizado, 

constituindo uma resposta adequada de formação para aqueles que dela não 

usufruíram em idade própria ou não a completaram. Existem neste momento dois 

modelos em funcionamento. 

 

• Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (CRVCC). A 

Escola está inserida no Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências, o qual parte das experiências de vida de cada individuo, 

possibilitando-lhe validar os seus saberes e competências, e atribuindo-lhe em 

contrapartida um certificado escolar equivalente ao ensino básico e/ou secundário. 

 

De realçar ainda a existência na Escola Secundária de Peniche, de um Centro de Formação 

para pessoal docente e não docente – CFPP, Centro de Formação de Professores de Peniche, 

criado em 1992, e que tem vindo a desenvolver actividades em áreas com interesse na 

Educação/Ensino nas suas diversas vertentes, ao abrigo de programas comunitários, o qual se 

deve manter e até, se possível, articular-se com outras entidades, sendo e podendo continuar a 

ser a entidade promotora e incentivadora de áreas como a utilização das TIC como meio de 

comunicação ou a intervenção com crianças e jovens em situação de risco de exclusão escolar, 

entre tantas outras temáticas.  

 

Como tal, é necessário fomentar o levantamento de expectativas e necessidades de formação 

de docentes e pessoal não docente, e promover o desenvolvimento de acções de formação a 
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integrar nos planos de formação do Centro de Formação de Professores de Peniche ou, quando 

não seja possível, nos planos de formação de outras entidades concelhias. 

 

A existência deste Centro de Formação para pessoal docente e não docente, é tanto mais 

importante, se pensarmos que a formação dos agentes educativos, sejam professores ou 

pessoal não docente, é considerada crucial para o seu desenvolvimento pessoal, social e 

profissional, contribuindo para a melhoria dos serviços educativos prestados pela Escola. Essa 

formação deverá centrar-se não só nas práticas profissionais dos agentes educativos, restritas à 

sala de aula ou local de trabalho do funcionário, mas devem também estender-se a outras áreas 

do saber, considerando a escola como comunidade educativa.  

 

O regime nocturno será abordado, com maior detalhe, posteriormente. 

 

O estado de conservação dos edifícios destas quatro escolas varia entre o “bom” e o “razoável”, 

até porque se tratam de edifícios recentes. A Escola Secundária, a mais antiga das quatro, foi 

recentemente sujeita a obras de conservação. 

 

Segundo os Critérios de Reordenamento da Rede Educativa, o número preferencial de alunos 

por turma para o 2º e 3º ciclos é de 24 e no máximo 30 alunos. No caso do ensino secundário, 

apenas se aponta o máximo de alunos/turma, sendo este de 30 alunos. 
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Quadro 27 – Taxa de ocupação das escolas EB 2,3, EB 1,2,3 e Secundária do concelho de Peniche, 
no ano lectivo de 2005/2006 

 
 

N.º de alunos Capacidade Taxa Ocupação freq.-cap. 
Média de 

Alunos/turma 

EB 2,3 D. Luís de Ataíde 484 650 74,46 -166 19 
EB 2,3 de Atouguia da Baleia 658 650 101,23 8 22 

EB 1,2,3 (2º e 3º ciclos) 427 555 76,94 -128 15 
Escola Secundária 579 750 77,20 -171 15 

Fonte: Inquérito Directo, realizado em Setembro de 2006. 
 
 
Figura 10 – Taxa de Ocupação das escolas EB 2,3, EB 1,2,3 e Secundária do concelho de Peniche 

no ano lectivo de 2005/2006 

 

 

Com base nestes critérios e conhecendo-se a capacidade em turmas das várias escolas do 

concelho, no que diz respeito ao 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, calcularam-

se a diferentes capacidades dos estabelecimentos de ensino em causa. Com base no quadro e 

figura anterior, destaca-se a escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia, a única a funcionar acima da 

sua capacidade. 

 

Em termos de adequação dos espaços, todas estas escolas se coadunam com o nível de ensino 

ministrado, tendo sido construídas de raiz, com o objectivo de desempenharem essas mesmas 

funções. 
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A mais antiga destas quatro escolas, a Escola Secundária, foi construída no local de uma antiga 

fábrica, a fábrica do Alemão (daí a denominação atribuída à EB1 N.º4 de Peniche, localizada 

junto à ES, de escola do Alemão). 

 

Quadro 28 – Equipamentos de Apoio e Desportivos das escolas EB 2,3, EB 1,2,3, e Secundária do 
concelho de Peniche, no ano lectivo de 2005/2006 

Equipamentos de Apoio Equipamentos Desportivos 

Nome do 
Estabelecimento 
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EB 2,3 D. Luís de Ataíde X X X X X X  X - 3 1 - - X X 
EB 2,3 Atouguia da Baleia X X X X X X Câmara escura X - X X - - X X 

EB 1,2,3 X X X X X X   X X X X - X - 
Escola Secundária X X X - X X  Ginásio - X X - - - X 

Fonte: Inquérito Directo, em Setembro 2006. 
 

No que diz respeito aos equipamentos de apoio, de uma maneira geral, as quatro escolas 

encontram-se perfeitamente dotadas/servidas. Apenas a ES não possui posto médico, situação 

que contudo não se apresenta gravosa, dada a proximidade do Hospital. 

 

O tipo de equipamentos desportivos associado às escolas destes níveis de ensino, é mais ou 

menos comum: 1 pavilhão ou ginásio, 1 campo de jogos descoberto e balneários. Relativamente 

à disponibilidade/abertura dos equipamentos desportivos das escolas à população em geral, 

todas o permitem, de forma organizada.  

 

Relativamente à utilização de outros equipamentos desportivos, de maior espectro e dimensão, a 

situação é diferente, recorrendo os estabelecimentos de ensino a pavilhões ou piscinas 

municipais. Contudo, e não obstante a utilização dos equipamentos desportivos extra-

parque/perímetro escolar, em determinados casos, se apresentar vantajosa e não indicativa de 

uma infra-estruturação deficiente das escolas, existe um certo número e tipo de equipamentos 

que devem fazer parte integrante do estabelecimento, devendo estar instalados no interior do 

recinto escolar (p. e. pavilhões desportivos). 

 

No caso de equipamentos mais dispendiosos, com uma grande capacidade de oferta, como seja 

o caso de piscinas, a sua construção numa área pública apresenta-se a melhor opção, 
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permitindo a sua utilização por todas as escolas e pela população em geral, mediante a 

estipulação de horários para cada uma destas entidades. Neste caso, é igualmente possível 

alargar este tipo de oferta a outros níveis de escolaridade, como seja, EB1 e JI. 

 
Quadro 29 – Áreas das escolas EB 2,3, EB 1,2,3 e Secundária 
Área de Implantação Área Total Edifícios Nome do 

Estabelecimento Total 
Pré-

fabricados 
Terreno 

Equip. 
desportivo 

Total 
Pré- 

fabricados 
Estado 

conservação 
EB 2,3 D. Luís de 

Ataíde 
1.078 - 1.653 3.300 4 - 2 pav.-B; 2 pav.-R 

EB 2,3 Atouguia da 
Baleia 

6.500 - 26.093 1.139 1 - B 

EB 1,2,3       B 
Escola Secundária 3.602 250 10.282 5.000 3 2 R 

B – Bom 
R – Regular 
M – Mau 
Fonte: Inquérito Directo, em Setembro de 2006. 
 

As dimensões das quatro escolas em análise, assim como acontece com as EB1, estão 

perfeitamente adequadas ao número de alunos que as frequenta. O problema verificado nas 

EB1, relacionado com a pavimentação das áreas de recreio praticamente, não se coloca nestas 

quatro escolas. Apesar de existirem algumas deficiências, não são comparáveis com as das 

EB1. 

 

 

• Ensino recorrente, extra-escolar e especial 

 

Para além do ensino regular, existem outras respostas, a outro tipo de necessidades, servindo 

contingentes da população concelhia com características específicas. O ensino recorrente, extra-

escolar e especial, constitui algumas dessas respostas. 

 

O ensino extra-escolar “abrange o conjunto das actividades educativas – formais e não formais – 

que se processam fora do sistema de ensino, distinguindo-se do ensino recorrente pela 

amplitude dos programas e conteúdos, e por não constituir um processo dirigido à obtenção de 

um diploma escolar”. Este tem como principais objectivos: “promover o desenvolvimento e a 

actualização de conhecimentos e de competências em substituição ou em complemento da 

educação escolar; combater o analfabetismo literal e funcional; e promover a ocupação criativa e 

formativa dos tempos livres”. 
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Por outro lado, “o ensino recorrente corresponde à vertente da educação de adultos que, de uma 

forma organizada e segundo um plano de estudo, conduz à obtenção de um grau e a atribuição 

de um diploma ou certificado, equivalente aos conferidos pelo ensino regular.” O ensino 

recorrente possibilita, assim, uma segunda oportunidade de acesso a uma escolaridade àqueles 

que não a tiveram em idade própria, por abandono escolar, ou aos que procuram uma maior 

promoção cultural ou profissional. Uma das características deste tipo de ensino é a capacidade 

de adaptação dos currículos, programas, avaliações, etc., aos grupos, consoante os seus 

conhecimentos e experiências de vida. 

 
Quadro 30 – Alunos do Ensino Recorrente e Extra-Escolar, no concelho de Peniche, nos anos 

lectivos de 2000/2001 a 2005/2006 

 
2000 
/2001 

2001 
/2002 

2002 
/2003 

2003 
/2004 

2004 
/2005 

2005 
/2006 

Recorrente Diurno 
1º ciclo 30 30 30 0 0 0 
2º ciclo 10 0 0 0 0 0 

Total Diurno 40 30 30 0 0 0 
Recorrente Nocturno 

1º ciclo 80 80 72 52 50 50 
2º ciclo 0 0 0 1 0 0 
3º ciclo 60 62 32 33 15 13 

Secundário 103 119 102 138 86 31 
Total Nocturno 243 261 207 222 151 94 
Total Recorrente 283 291 237 222 151 94 
Extra-Escolar 125 160 129 72 100 100 

Fonte: Inquérito Directo, em Outubro de 2003 (até o ano lectivo de 2003/2004) / DREL e Inquérito directo, em 
Setembro de 2006 (a partir do ano lectivo de 2004/2005) / Câmara Municipal de Peniche. 

 

As acções de ensino extra-escolar, em determinadas áreas territoriais, devem ser articuladas 

entre si com actividades de ensino recorrente e regular, bem como com quaisquer outras 

estratégias locais que visem promover o desenvolvimento integrado das comunidades. 

 

A formação profissional no concelho de Peniche assenta principalmente em três instituições, 

Forpescas, Cenfim e CREAP, sendo esta última uma estrutura vocacionada para públicos alvo 

especiais, designadamente pessoas com deficiência ou outro tipo de dificuldades de inserção e 

participação social. Existem esporadicamente outras acções de formação promovidas por outras 

instituições, como seja a ADEPE (Associação para o Desenvolvimento de Peniche), Associação 

Comercial, Industrial e de Serviços do concelho de Peniche e ATAL (Associação dos Jovens 

Agricultores do Distrito de Leiria), mas de curta duração e com objectivos muito específicos. 
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Quadro 31 – Formandos a frequentar curso de formação profissional, no concelho de Peniche, por 

curso e instituição, em 2001, 2002, 2003 e 2006 
 2001 2002 2003 2006 

FORPESCAS     
Artes de Pesca 15 - - - 
Técnico Gestão de Pescas  28 23 13 - 
Técnico Transformação de Produtos 
Alimentares 

10 9 13 - 

Pescador 15 - - 13 
Electromecânico 
Refrigeração e Climatização 

- - - 15 

Arrais de Pesca - - - 15 
Arrais de Pesca Local - - - 15 
Marinheiro III 2º ano - - - 9 
Ajudante Maquinista - 8 - - 

CENFIM     
Técnico Básico de Metalomecânica 23 - - - 
Op. Elect. Manutenção 12 11 - - 
Técnico Interno de Manutenção Industrial 13 - - 13 
Técnico Industrial de Electromecânica 12 15 32 - 
Técnico Industrial de Metalomecânica  - 25 - - 
Serralheiro Civil - 25 10 - 
Construções Metálicas - - 26 8 

CREAP     
Ajudante Carpinteiro 11 16 11 12 
Ajudante Serralheiro 14 12 12 11 
Ajudante Cozinha 9 10 10 9 
Ajudante Encadernação e Tipografia 10 11 8 8 
Auxiliar Administrativo 10 8 6 9 
Ajudante Costura e S. Domésticos 12 9 11 12 
Auxiliar de Limpeza 11 13 11 11 
Jardineiro 11 10 12 11 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche, CENFIM e FORPESCAS. 
 

O Cenfim, o Forpescas e o CREAP demonstram uma grande importância nesta área, procurando 

promover cursos direccionados para o mercado de trabalho local, a frequência de estágios em 

empresas do concelho, de modo a que os formandos tenham possibilidade de aprender e 

experimentar na prática o que lhes é ensinado na componente teórica. 

 

No ano 2000 foram lançadas as bases para a criação, ao nível nacional, de uma rede de centros 

promotores de reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas ao longo da 

vida. Estas estruturas são direccionadas para pessoas maiores de dezoito anos que, a partir de 

um processo de pesquisa reportado às aprendizagens e experiências adquiridas ao longo da 

vida, permitem a atribuição de certificados de equivalência a um grau escolar (4, 6º ou 9º ano de 

escolaridade). 
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A partir do ano de 2004, a Cercipeniche implementou, neste concelho, o primeiro Centro de 

Reconhecimento, Certificação e Validação de Competências, inicialmente a funcionar em 

instalações provisórias na Avenida do Porto de Pesca e mais tarde transferido para um espaço 

próprio, construído para o efeito, nas instalações do CREAP. 

 

Quadro 32 – Atendimento do CRVCC – Rumo aos Saberes 

 
2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

Adultos em Processo 280 500 
Adultos Certificados 186 215 CRVCC – Rumo aos Saberes 

Total de Inscritos ate 06/11/27 1361 
Fonte: CREAP 

 

 

A educação ou ensino especial 

A educação ou ensino especial tem características bem distintas do ensino recorrente e extra-

escolar. Trata-se também de uma oferta muito específica, tal como os outros dois tipos de ensino 

acima referidos, mas distingue-se dos mesmos principalmente pela sua população alvo – alunos 

com necessidades educativas especiais, de carácter prolongado, não susceptíveis de 

encontrarem resposta adequada nas estruturas regulares de ensino. 

 

A educação especial tem sofrido grandes mudanças ao longo do tempo, verificando-se, 

inclusive, grandes alterações na forma como é entendida. Em pouco mais de duas dezenas de 

anos, verificou-se uma profunda alteração do paradigma educacional, que fez com que se 

evoluísse de um modelo segregado de atendimento educativo, entendido como eficaz face à 

necessidade sentida de especializar as intervenções, para um modelo claramente integrado e 

inclusivo, onde os apoios educativos surgem como estratégias complementares aos processos 

naturais de aprendizagem com o grupo. Ou seja foram consagradas as teorias pedagógicas da 

normalização, desde há muito defendidas em sistemas educativos mais evoluídos, como os dos 

países nórdicos. 
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“Em Portugal, nos anos 60, a oferta na área da educação para crianças e jovens com deficiência, 

e particularmente em situações de deficiência mental, era muito escassa. O Ministério da 

Educação limitava-se a manter as chamadas “classes especiais”, que havia criado nos anos 40, 

nas escolas do ensino regular. A segurança social completava a oferta existente, dispondo, no 

entanto, de poucas estruturas.” (Extraído de: Parecer n.º3/99 do Conselho Nacional de 

Educação, de 17 de Fevereiro). Surgiram então, face à escassa oferta de educação especial, 

movimentos de organizações de pais que desencadearam a criação de várias instituições sociais 

e outros mecanismos de apoio por parte do Ministério da Segurança Social. Assim, no decorrer 

da década de 70 e primeiros anos da década de 80, ocorre uma proliferação de escolas de 

educação especial (EEE). Nessa década, o número de alunos em EEE ultrapassava os 8.000. 

Actualmente, o número de alunos atendidos nestas estruturas é cerca de metade. Este 

acentuado decréscimo do número de alunos resulta sobretudo da dinâmica inclusiva que as EEE 

têm ajudado a propagar junto dos Agrupamentos de Escolas, junto dos jovens com deficiência e 

suas famílias. As EEE privilegiam, na justa medida das condições de sustentabilidade que o 

Estado lhes confere, o desenvolvimento de actividades de apoio às escolas do ensino regular 

com alunos com necessidades especiais, no âmbito de áreas curriculares específicas, das 

terapias, da transição para a vida activa. (Adaptado de: Relatório Nacional do Projecto WTT – 

Fenacerci 2006). 

 

Outro marco importante é a aprovação, em Junho de 1994, por representantes de 92 governos 

(incluindo Portugal) e 25 organizações internacionais, da Declaração de Salamanca. Esta 

Declaração "constitui um referência incontornável no percurso de uma escola inclusiva. (...) o 

texto apela a todos os governos e incita-os a adoptar, como matéria de lei ou como política, o 

princípio da educação inclusiva, admitindo todas as crianças nas escolas regulares, a não ser 

que haja razões que obriguem a proceder de outro modo." (Adaptado de: Parecer n.º3/99 do 

Conselho Nacional de Educação, de 17 de Fevereiro). Com aprovação desta Declaração 

pretende-se que "a educação para todos seja, efectivamente, para todos, especialmente para os 

mais vulneráveis e com mais necessidades", pois "por um tempo demasiado longo as pessoas 

com deficiência têm sido marcadas por uma sociedade que acentua mais os seus limites do que 

as suas potencialidades." (Adaptado de: Declaração de Salamanca). 
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Depois de um debate que se prolongou durante anos, sobre o conceito de escola integrada, 

segundo o qual a solução educativa deveria passar por soluções o mais integradoras possível, a 

política educativa dos sucessivos governos, desde meados da década de 80, adoptou como 

referência o conceito de Escola Inclusiva, segundo o qual o sistema regular de ensino deveria 

progressivamente encontrar respostas para todo o tipo de alunos. Da coexistência, nem sempre 

pacífica, de dois sistemas, um de educação regular e outro de educação especial, normalmente 

pouco articulados entre si, foi construindo com mais ou menos enfoque político uma realidade 

educativa centrada na escola regular e em que as estruturas de educação especial agiam cada 

vez mais em regime de complementaridade. 

 

De algum modo, a Escola Inclusiva é uma determinância decorrente da própria constituição da 

República Portuguesa que, nos artigos 43º, 70º, 73º a 75º e 77º, refere que: “ao Estado incumbe 

a responsabilidade da democratização do ensino, não podendo este atribuir-se o direito de 

programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, 

ideológicas ou religiosas. (…). É garantido o direito a uma efectiva igualdade de oportunidades 

no acesso e sucesso escolares e à criação de escolas particulares e cooperativa”. 

 

A promoção da igualdade de oportunidades na Escola, constitui-se como uma prioridade 

particularmente evidente a partir do princípio dos anos 90. O Decreto-Lei n.º 35/1990, de 25 de 

Janeiro, define os apoios e complementos educativos na escolaridade obrigatória, que visam 

contribuir para que as crianças acedam, permaneçam e tenham sucesso na escola, de acordo 

com o enunciado na LBSE. A frequência do ensino básico é obrigatória para todas as crianças 

em idade escolar (artigo 2º nº 1 do Decreto-Lei nº 35/90, de 25 de Janeiro), assegurando o 

Estado, durante o período da escolaridade obrigatória, a gratuitidade do ensino, que no caso dos 

alunos com necessidades educativas especiais de carácter prolongado, e particularmente as 

decorrentes de deficiência, se prolonga até aos dezoito anos. 

 

No que concerne à resposta às necessidades educativas especiais, a consolidação de uma rede 

de respostas aprofunda-se a partir de 1997, com a publicação do Despacho Conjunto 107/97 de 

1 de Julho, que estabelece as bases do apoio educativo, pela via de uma acção claramente 

centrada na Escola e apelativa ao envolvimento com outras entidades ou estruturas da 

Comunidade, designadamente através do estabelecimento de redes ou parcerias. O Decreto-Lei 
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n.º 115-A/1998, de 4 de Maio, prevê o funcionamento dos serviços especializados de apoio 

educativo nas escolas.   

 

Apesar de alguma controvérsia associada à própria terminologia, já que para muitos autores não 

existe uma “educação especial” mas apenas uma “educação onde todos são especiais”, a Lei de 

Bases do Sistema Educativo, no seu artº 17º define claramente como finalidades e âmbito da 

Educação Especial a “recuperação e integração sócio-educativas dos indivíduos com 

necessidades educativas específicas devidas a deficiência físicas e mentais e integra actividades 

dirigidas aos educandos e acções dirigidas às famílias, aos educadores e às comunidades, pela 

via do desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais; a ajuda na aquisição da 

estabilidade emocional; o desenvolvimento das possibilidades de comunicação; a redução das 

limitações provocadas pela deficiência; o apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças 

e jovens deficientes; o desenvolvimento da independência a todos os níveis em que se possa 

processar; a preparação para uma adequada formação profissional e integração na vida activa” 

(artigo 17º da LBSE). 

 

Ainda nos termos da Lei de Bases, “A educação especial organiza-se preferencialmente 

segundo modelos diversificados de integração em estabelecimentos regulares de ensino, tendo 

em conta as necessidades de atendimento específico, e com apoios de educadores 

especializados; podendo também processar-se em instituições específicas quando 

comprovadamente o exijam o tipo e o grau de deficiência do educando” (artigo 18.º n.º 1 e 2 da 

LBSE). 

 

Actualmente, o apoio a crianças com necessidades educativas especiais de carácter prolongado 

desdobra-se por dois tipos de resposta: a chamada resposta regular, inserida na rede de escolas 

do Ministério da Educação, que conta com um grupo de docentes de apoio ligados aos 

agrupamentos de escolas, e uma rede privada constituída por estruturas ligadas a Cooperativas 

e Associações, sem fins lucrativos, com protocolos com o Ministério da Educação. No caso da 

resposta pública, o Decreto Lei 319/91 de 23 de Agosto, prevê condições de adaptação do 

processo de ensino e aprendizagem, que vão desde a adaptação curricular à disponibilização de 

equipamento e material didáctico e pedagógico adaptados, até à definição de condições 

especiais de frequência, apoio pedagógico acrescido e modelo especial de avaliação. Ao nível 
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do sector privado solidário, as mais relevantes neste domínio são as CERCIS e as APPACDM, 

sendo que, no caso vertente de Peniche, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Peniche funciona desde 12 de Outubro de 1977 (actualmente a designação da 

Cooperativa foi alterada de “crianças inadaptadas” para “cidadãos inadaptados” mantendo a 

mesma sigla). Existe ainda um conjunto de colégios particulares, com fins lucrativos, que 

também desenvolvem acções no domínio da educação especial. Os normativos que 

regulamentam a acção das cooperativas e dos colégios de educação especial são as Portarias 

1102/97 e 1103/97, respectivamente, publicadas a 3 de Novembro. 

 

A Cercipeniche, oficialmente criada, em 12 de Outubro de 1977, como Escola de Educação 

Especial, adoptou como espaço um edifício propriedade da autarquia que inicialmente se 

destinava ao funcionamento de uma cantina escolar. Passados quase trinta anos, continua a ser 

a única instituição de educação especial do concelho de Peniche, que dá apoio a crianças com 

deficiência, mental ou multideficiência, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Hoje, 

a Cercipeniche é uma estrutura multifacetada que, para além da intervenção no domínio da 

educação especial, tem outras valências de apoio a pessoas com deficiência e abertas ao 

público em geral, nomeadamente nos domínios da formação profissional, apoio ocupacional, 

apoio residencial, apoio à colocação no mercado de trabalho e certificação e validação de 

competência. 

 

No caso concreto da educação especial, o encaminhamento para regime de semi-internato é 

sempre assegurado pelos serviços do Ministério da Educação, mediante proposta apresentada 

pela escola onde a criança ou jovem está matriculado. Para além dos alunos atendidos neste 

regime, actualmente cerca de trinta, a Cercipeniche desenvolve ainda um Programa de 

Educação Educativa Complementar, que permite a disponibilização de apoios especializados a 

crianças que estão integradas em escolas regulares da cidade de Peniche. Os currículos não 

seguem os formatos regulares sendo, essencialmente, currículos funcionais, normalmente e 

sempre que possível com relevância de conteúdos essenciais para a transição para a vida adulta 

ou activa. 

 

O principal domínio de intervenção da Cercipeniche tem a ver com a deficiência mental e 

multideficiência, pelo que se torna fundamental estabelecer à partida alguns parâmetros de 
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conceptualização, o que, apesar de múltiplos e sucessivos debates que têm a vindo a 

acrescentar, de forma significativa, o conhecimento neste domínio, está ainda longe de constituir 

uma tarefa fácil. De facto, e contrariamente a outras tipologias de deficiência, a deficiência 

mental apresenta a particularidade de não ser facilmente parametrizável, quer do ponto de vista 

etiológico propriamente dito, quer do ponto de vista da categorização de desvantagens 

associadas a diferentes níveis que se possam estabelecer. 

 

Uma das referências tida como mais consensual é a da American Association for Mental 

Retardation, segundo a qual “trata-se de uma deficiência intelectual caracterizada por limitações 

significativas no funcionamento do dia-a-dia e que se manifesta antes dos 18 anos de idade”. Na 

óptica desta Associação, a deficiência não tem em si um significado conceptual, valendo antes 

como um problema significativo no funcionamento da pessoa, na linha funcional apontada pela 

CIF, Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), Neste 

instrumento internacional aprovado pela Organização Mundial de Saúde, a deficiência é 

representada enquanto limitação ou restrição à actividade ou participação do indivíduo, 

causados por problemas nas funções (as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos - incluindo 

as funções psicológicas) ou estruturas do corpo (partes anatómicas do corpo - órgãos, membros 

e seus componentes), tais como um desvio importante ou uma perda; o comportamento 

adaptativo manifesta-se na aplicação de capacidades conceptuais, sociais e práticas da vida 

diária; o funcionamento intelectual é entendido como melhor representado pelos níveis de 

Quociente de Inteligência (QI). (Adaptado de: Relatório Nacional do Projecto WTT – Fenacerci 

2006). 

 

Diagnosticar uma deficiência mental, embora complicado, é bem mais fácil e consensual que 

definir o que é uma criança com NEE. 

 

“Nos anos 70 são publicados dois documentos que trazem contributos fundamentais no sentido 

da integração dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE): a legislação PL 94-

142, publicada nos EUA em 1975, e o chamado «Warnock Report», publicado em 1978.” O 

relatório Warnock que vai ter um papel muito importante na definição do que significa o termo 

NEE: “O termo «necessidades educativas especiais» refere-se ao desfasamento entre o nível de 

comportamento ou de realização da criança e o que dela se espera em função da sua idade 
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cronológica” (afirmado por Wedel, citado por J. Bairrão). Já para Davidson, um aluno tem 

necessidades educativas especiais se tem dificuldades que exigem adaptação das condições em 

que processa o ensino/aprendizagem, isto é, uma dificuldade significativamente maior em 

aprender do que a maioria dos alunos da mesma idade, ou uma incapacidade ou incapacidades 

que o impedem de fazer uso das mesmas oportunidades que são dadas, nas escolas a alunos 

da mesma idade. 

 

Foi assim que o conceito de educação especial referido às crianças e jovens com dificuldades, 

em consequência de deficiência, deu lugar ao conceito mais vasto de necessidades educativas 

especiais, que não se circunscreve a essas situações, antes alarga a todos os tipos de 

dificuldades de aprendizagem” (Extraído de: Parecer n.º3/99 do Conselho Nacional de 

Educação, de 17 de Fevereiro). 

 

São então extintas as Equipas de Educação Especial e são criados os Apoios Educativos os 

quais são coordenados pela Equipas de Coordenação dos Apoios Educativos. Estas Equipas de 

Coordenação dos Apoios Educativos (ECAE) existem para conhecer as situações que 

necessitam de apoio educativo, informar e ajudar as famílias na procura de apoio adequado, e 

articular respostas com os diferentes membros da comunidade (famílias, escolas, centros de 

saúde, segurança social, municípios, centros de formação profissional, entidades empregadoras, 

associações culturais e desportivas e instituições de educação especial). Assim, os Apoios 

Educativos têm, para além do apoio nas escolas, outras vertentes, como seja o apoio 

domiciliário. 

 

A escola inclusiva ou escola para todos é hoje claramente a pedra de toque da organização do 

sistema educativo português. De facto é cada vez mais evidente que o modelo educativo é 

centrado numa visão territorial onde prevalece a lógica do agrupamento de escolas como 

metodologia de valorização de recursos e concentração de respostas educativas especiais. No 

entanto, também é consensualmente aceite que há alunos que, pela complexidade da sua 

situação particular, não encontram ainda resposta nas estruturas regulares. Por outro lado, as 

entidades privadas são detentoras de um know how relevante no domínio da educação especial 

que, nos termos da Declaração de Salamanca, é importante colocar ao serviço do sistema 

educativo. Nesta linha, está nesta altura em discussão a reorientação das actuais escolas de 
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educação especial, como a Cercipeniche, que poderão num futuro próximo vir a ser 

reconvertidas em centros de recursos, interagindo com um ou mais agrupamentos de escolas, 

que para além de continuarem a apoiar os casos em que, por via do grau ou tipologia da 

deficiência, o défice de autonomia não é compatível com os recursos disponíveis na escola 

regular, poderão ainda desenvolver outro tipo de acções direccionadas para alunos com 

necessidades especiais de carácter prolongado, designadamente ao nível da transição para a 

vida adulta e da educação e formação ao longo da vida. É neste quadro que se poderá vir a 

situar num futuro próximo o papel da Cercipeniche no contexto local. O quadro de atendimento 

da Instituição nesta valência, nos últimos anos é o seguinte: 

 

Quadro 33 – Alunos de Ensino Especial, no concelho de Peniche, nos anos lectivos de 2000/2001 a 

2005/2006  

 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Serviço Educacional 12 15 20 25 27 30 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche / Inquérito directo, em Setembro e 2006. 

 

Como já foi apontado, e para além dos alunos referidos no quadro anterior que correspondem 

apenas aos que se encontram em regime de semi internato, a Cercipeniche desenvolve há já 

alguns anos o denominado PIEC - Programa de Intervenção Educativa Complementar, que 

possibilita a prestação de apoios especializados a meia centena de alunos com necessidades 

educativas especiais, que se encontram integrados em escolas regulares da Cidade de Peniche. 

Inicialmente algumas das crianças apoiadas frequentavam o ensino regular a meio tempo, 

situação que gerava alguns problemas de identificação e responsabilização, por parte dos 

professores da escola regular, que em regra remetiam para a escola de educação especial 

esses parâmetros da acção educativa. Actualmente, estes casos são apoiados nas escolas 

regulares evitando este tipo de problemas e sentimentos. 

 

A Cercipeniche, como entidade especializada no ensino especial, possui uma série de técnicos 

especializados, designadamente nos domínios das terapias, da fala, ocupacional e fisioterapia, 

psicologia e serviço social. 
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Segue-se o quadro com o número de docentes de apoio no concelho de Peniche, por escola 

sede e locais abrangidos. O mesmo docente dá apoio educativo em várias escolas, sempre que 

o número de crianças com NEE não justifique a sua permanência no mesmo estabelecimento a 

tempo inteiro, rentabilizando-se deste modo os recursos humanos da melhor forma.  

 

Este quadro encontra-se estruturado por nível de ensino: pré-escolar e apoio domiciliário; 1º 

ciclo; 2º e 3º ciclo, e ensino secundário. No final, contabiliza-se o número total de docentes a 

prestar apoio educativo no concelho. 

 
Quadro 34 – Corpo Docente de Apoio no concelho de Peniche 

Pré-escolar 
Escola Sede Locais abrangidos Corpo Docente 

JI Peniche N.º2 – Alemão  
IPSS Lar Stª Maria  
IPSS Traquinas 1 
IPSS João Paulo II  

JI Peniche N.º2 – Alemão 

Domicílio  
IPSS Serra d’El Rei  
IPSS Atouguia da Baleia 1 JI Ribafria 
EB1 Casal da Vala  
JI Geraldes  
JI Lugar da Estrada  
JI Bufarda 1 
JI Ribafria  

JI Geraldes 

Domicílio Bufarda  
IPSS Remédios  
IPSS Ferrel 1 
C.A.I.C.  

JI Colónia Balnear 

Domicílios 3 
Total  7 

1º ciclo 
Escola Sede Locais abrangidos Corpo Docente 

EB1 Peniche N.º 1 EB1 Peniche N.º1 3 
EB1 Peniche N.º4 1 

EB1 Peniche N.º 4 
EB1 Peniche N.º2 1 

EB1 Peniche N.º 5 EB1 Peniche N.º5 3 
EB1 Peniche N.º 6 EB1 Peniche N.º6 1 

EB1 Peniche N.º3 2 
EB1 Peniche N.º 3 

EB1 de Ferrel 1 
EB1 Geraldes N.º1 EB1 Geraldes N.º1 1 

EB1 Atouguia da Baleia N.º1  
EB1 Atouguia da Baleia N.º1 

EB1 Atouguia da Baleia N.º2 - Coimbrã 1 
EB1 Serra d’El Rei  
EB1 Casais de Mestre Mendo 1 EB1 Serra d’El Rei 
EB1 Reinaldes  
EB1 Bufarda  
EB1 Ribafria N.º2 1 EB1 Bufarda 
EB1 Ribafria N.º1 – Bolhos  
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Escola Sede Locais abrangidos Corpo Docente 

EB1 Ferrel EB1 Ferrel 1 

 EB1 Lugar da Estrada 
1 EB1 S. Bernardino 

EB1 S. Bernardino  

Total  18 
2º, 3º ciclo e secundário 

Escola Sede Locais abrangidos Corpo Docente 
EB 1,2,3 Peniche EB 1,2, 3 Peniche 3 
EB 1, 2, 3 Peniche EB 1,2,3 Peniche  

 EB 2,3 D. Luís de Ataíde 1 
 Esc. Secundária Peniche  

EB 2,3 D. Luís de Ataíde EB 2,3 D. Luís de Ataíde 1 
EB 2,3 Atouguia da Baleia EB 2,3 Atouguia da Baleia 1 

Total  6 
 Total Geral 31 

Fonte: ECAE Peniche/Lourinhã. 

 

O conceito de Escola Inclusiva constitui-se hoje como o maior dos desafios para o modelo 

organizativo da Educação em Portugal. No entanto, como afirma Mell Ainscow, não se trata“ (…) 

de introduzir medidas adicionais para responder aos alunos num sistema educativo que se 

mantém, nas suas linhas gerais, inalterado. Trata-se de reestruturar as escolas para atender a 

todas as crianças, sendo necessário realizar uma profunda reforma do ensino regular”. 

 

“O sucesso da escola inclusiva depende da intervenção e do esforço conjugados de um conjunto 

vasto de intervenientes. Por ser assim, as recomendações que se fazem não respeitam apenas 

ao Ministério da Educação, muito embora não se possa esquecer o seu poder de decisão e a 

sua especial responsabilidade nesta matéria. Assim, elas dirigem-se à sociedade em geral, mas, 

também, a todas as instituições que podem influenciar positivamente o percurso escolar dos 

alunos com NEE, nomeadamente, Assembleia da República, autarquias, instituições de ensino 

superior, órgãos da comunicação social, sindicatos, associações de professores, associações de 

pais e estabelecimentos de educação e de ensino” (Extraído de: Parecer n.º3/99 do Conselho 

Nacional de Educação, de 17 de Fevereiro). 

 

• Ensino Superior 

Existe também no concelho de Peniche, oferta ao nível do ensino superior politécnico. Esta 

oferta é proporcionada pela Escola Superior de Tecnologia do Mar, a qual pertence ao Instituto 

Politécnico de Leiria. 
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No quadro seguinte, apresentam-se os cursos ministrados na referida escola e o número de 

alunos para o ano de 2006/2007. 

 

Quadro 35 – Número de alunos por curso ministrado na Escola Superior de Tecnologia do Mar, 

para o ano lectivo de 2006/2007 

Por Curso / Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano  
Biologia Marinha e Biotecnologia 71 31 100  

Engenharia Alimentar 51 29 76  
Gestão Turística e Hoteleira 57 49 110  

Marketing Turístico 44 26 0  
Protecção Civil 38 29 19  

Restauração e Catering 24 0 0  
Turismo 42 49 72 Total de Alunos 
Total 327 213 377 917 

Fonte: ESTM – Dados reportados a 31 de Dezembro de 2006. 
 

Em termos genéricos, o quadro actual do parque escolar do concelho de Peniche possui 

algumas características que merecerão uma atenção especial na fase de propostas: antiguidade 

dos edifícios, escolas sub ocupadas, escolas a funcionar acima da sua capacidade, escolas com 

obras em curso de forma a colmatar os problemas decorrentes do desajustamento dos espaços 

escolares às necessidades do ensino actualmente ministrado, etc. 
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2. A PROCURA DE ENSINO 
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Neste ponto do documento procurar-se-á efectuar uma análise da evolução da procura de ensino 

nos estabelecimentos públicos do concelho de Peniche, desde o pré-escolar ao ensino 

secundário, passando pelos três ciclos do ensino básico. Nesta fase e relativamente ao pré-

escolar, considera-se a oferta pública e privada, na medida em que a educação pré-escolar 

privada (IPSS) possui um peso bastante relevante no concelho. 

 

Por outro lado, foi concedida uma especial relevância à educação pré-escolar, relativamente aos 

restantes níveis de ensino, por este apresentar uma dinâmica um pouco diferente e ser o que 

mais irá influenciar a procura futura nos restantes níveis de ensino. 

 

Assim, no quadro seguinte, encontram-se contabilizadas o número de crianças a frequentar a 

educação pré-escolar, nos últimos 11 anos. 

 

Quadro 36 – Número de crianças a frequentar a educação pré-escolar, no concelho de Peniche, 
entre o ano lectivo de 1995/96 e 2005/2006 

1995/ 
1996 

1996/ 
1997 

1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

182 198 243 694 660 694 712 736 722 749 740 
Fonte: CAE Oeste; Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e Setembro de 2006. 

 

Quadro 37 – Número de crianças a frequentar a educação pré-escolar, por estabelecimento de 
ensino, no concelho de Peniche, nos anos lectivos de 1998/99 a 2005/2006 

 
1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

Alemão 19 15 20 23 25 20 20 20 
C.A.I.C. 25 29 24 24 30 29 30 27 

Centro Infantil “Os Traquinas” 71 64 61 63 65 65 73 73 
Centro Paroquial do Bem Estar Social 70 70 95 95 95 95 95 95 

Colónia Balnear 68 53 61 60 61 59 60 60 
Colónia Infantil Nª Sr.ª dos Remédios 93 75 75 75 75 75 75 75 

Filtro 25 21 25 18 25 25 25 25 
Infantário Social João Paulo II 41 46 41 39 42 40 40 40 

JI do Lar de St.ª Maria 68 72 75 73 75 75 75 75 
JI da Bufarda 19 20 17 19 18 18 18 15 

JI da Serra d’El Rei 20 28 25 25 25 25 41 44 
JI de Ferrel 66 68 75 75 70 70 70 71 

JI do Lugar da Estrada 18 13 18 20 25 22 23 13 
JI de Geraldes 29 31 29 31 28 31 31 32 

JI Casal Moinho - - - 12 19 16 16 19 
JI da Ribafria 18 18 20 24 20 17 17 16 

Prageira 44 40 33 36 38 40 40 40 
Total 694 663 694 712 736 722 749 740 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e em Setembro de 2006. 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 
 

C. M. Peniche / CEDRU  106 

 

Da análise do mesmo, sobressai o crescimento bastante significativo registado (aumento de 

cerca de 400% no período representado), para o qual a abertura de novos JI e uma maior aposta 

nesta faixa etária, contribuiu de sobremaneira. 

 

Ao contrário do ensino básico, que é frequentado por todas as crianças e jovens entre os 6 e os 

14 anos, a educação pré-escolar não abrange todas as crianças do escalão etário 

correspondente (3-5 anos), por não ser considerado um nível de ensino obrigatório. Assim, o 

facto de se registar o número reduzido de crianças a frequentar JI, não implica necessariamente 

que existam poucas crianças, mas antes se apresenta como um indicativo de uma capacidade 

de resposta deficiente por parte dos equipamentos existentes. 

 

Ou seja, relativamente à procura de educação pré-escolar, há que analisar duas realidades bem 

distintas: 

• o número de crianças a frequentar este nível de ensino; 

• o número efectivo de crianças, entre os 3 e os 5 anos, no concelho de Peniche. 

 

No que diz respeito ao primeiro ponto, procedeu-se à evolução desses quantitativos por 

estabelecimento de ensino (apesar de apenas ter sido possível recolher os valores, com esse 

nível de desagregação, desde o ano lectivo de 1998/1999). 

 

Relativamente ao número de nascimentos entre 1992 e 2005, procurou obter-se dados o mais 

fidedignos possível, recorrendo-se aos mapas de colheita de nascimentos da Administração 

Regional de Saúde (ARS), através do Centro de Saúde, onde se encontram inscritas todas as 

crianças que se incluem no programa de vacinação.  

 

Desagregaram-se os dados da seguinte forma: considerou-se a cidade como uma única 

realidade (até pelas próprias características da fonte); o restante território concelhio dividiu-se 

por freguesia, no seio das quais se individualizaram os aglomerados que registaram nascimentos 

no período entre 1992 e 2006. 
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Quadro 38 – Crianças nascidas no concelho de Peniche, entre 1992 e 2005 

Fonte: Mapas de Colheita de Nascimentos da ARS. 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Cidade 164 232 179 165 157 157 146 178 161 149 145 140 162 171 
Freguesia de Atouguia da 

Baleia 
71 72 57 81 78 76 82 96 72 70 72 70 85 94 

Atouguia da Baleia 22 21 24 18 21 17 22 36 19 27 27 28 28 30 
S. Bernardino 5 3 2 6 4 4 5 1 5 2 5 4 3 4 
Casal Moinho 4 2 1 4 5 6 3 3 3 4 1 0 3 2 

Lugar da Estrada 9 5 5 6 7 11 5 10 9 6 5 7 5 9 
Ribafria 1 3 4 7 2 4 4 1 4 9 5 2 3 4 

Reinaldes 3 5 4 5 3 3 2 5 5 2 1 3 3 5 
Casal Fetal 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 

Casais do Júlio 3 4 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 5 3 
Coimbrã 5 6 1 5 2 5 5 1 2 3 1 2 8 6 
Bolhos 3 2 0 3 5 5 6 4 0 4 4 3 4 2 
Paço 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 

Alto Foz 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0  1 1 0 
Bufarda 3 10 5 10 7 6 8 10 8 5 2 4 7 16 

Casal da Ponte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consolação 1 2 1 2 0 0 2 4 0 0 1 0 1 2 

Alto Veríssimo 2 1 2 0 1 3 1 4 1 0 0 0 4 2 
Geraldes 3 2 2 6 3 3 5 4 5 2 8 5 4 2 

Casais de Mestre Mendo 1 0 0 2 3 1 4 1 2 3 2 2 2 1 
Casal da Boavista 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 
Casal Stª Bárbara 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Casal Fonte 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Carqueja 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Casais Brancos 0 1 0 0 3 3 0 5 1 0 3 4 1 2 
Carnide 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Casal da Vala 0 1 1 2 4 0 2 0 0 1 3 0 0 0 
Casal da Estalagem 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Freguesia de Ferrel 24 21 27 18 17 19 28 15 21 21 14 23 25 32 

Ferrel 20 19 24 15 16 18 24 13 20 20 12 20 25 29 
Baleal/ Casais do Baleal 4 2 3 3 1 1 4 2 1 1 2 3 0 3 
Freguesia da Serra d’El 

Rei 
13 8 6 7 4 15 8 11 14 10 12 13 10 12 

Serra d’El Rei 13 8 6 7 4 15 8 11 14 10 12 13 10 12 

Total Freguesias Rurais 108 101 90 106 99 110 118 122 107 101 98 106 120 138 

Total do Concelho 272 333 269 271 256 267 264 300 268 250 243 246 282 309 
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Figura 11 – Crianças nascidas no concelho de Peniche, entre 1992 e 2005, por freguesia rural e na 

cidade 
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Fonte: Mapas de Colheita de Nascimentos da ARS. 

 

De uma maneira geral, os valores não variam muito no período em análise, sendo as oscilações 

pouco significativas. A freguesia de Serra d’El Rei é, sem dúvida, a que apresenta o menor 

número de nascimentos, facto que está directamente associado à sua dimensão e às 

características da própria estrutura etária, que apresenta algum envelhecimento. Em termos 

globais destaca-se o ano de 1993, 1999 e 2005, por serem aqueles em que se verificam picos de 

valores. 

 
Quadro 39 – Número de crianças em idade pré-escolar (3-5 anos), nos anos lectivos entre 1997/98 

e 2005/2006 
 Cidade Ferrel Atouguia Serra Total Concelho 

1997/1998 575 72 200 27 874 

1998/1999 576 66 210 21 873 

1999/2000 501 62 216 17 796 

2000/2001 479 54 235 26 794 

2001/2002 460 64 236 27 787 

2002/2003 481 62 254 34 831 

2003/2004 485 64 250 33 832 

2004/2005 488 57 238 35 818 

2005/2006 455 56 214 36 761 

Fonte: Colheita de Nascimentos da ARS. 
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Da análise dos quadros e figuras anteriores, podem destacar-se alguns fenómenos: 

• Até ao ano lectivo de 2001/2002, verificou-se um decréscimo da população em idade 

pré-escolar na cidade.  

• A freguesia de Ferrel tem apresentado sempre valores muito semelhantes, no período 

em análise.  

• A freguesia da Atouguia da Baleia surge como a que tem apresentado um crescimento 

mais constante, à excepção dos dois últimos anos lectivos, os quais correspondem aos 

anos com o menor número de nascimentos (de 1999 a 2002).  

• Na freguesia de Serra d’El Rei ocorreu uma subida no ano 2002/2003, havendo uma 

manutenção de valores até ao último ano em análise. 

 

O ano em que se verificou o maior número de nascimentos (principalmente na cidade) foi o de 

1993, o que viria a ter implicação directa no aumento do número de crianças na faixa etária dos 

3 aos 5 anos nos anos lectivos de 1997/98 e 1998/99. Estas crianças, ao completarem os 6 

anos, saíram desta faixa etária/nível de ensino e consequentemente os quantitativos registados 

diminuíram bastante. Em contrapartida, no ano lectivo 1999/2000, registou-se um forte 

acréscimo no número de alunos a ingressar no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico. 

 

A figura seguinte representa o número de alunos do 1º ciclo por ano de escolaridade nos últimos 

doze anos lectivos. Regra geral o número de alunos varia entre 250 e 400, registando-se apenas 

uma excepção no ano lectivo de 1994/95 relativamente ao 4º ano. 
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Figura 12 – Alunos do 1º ciclo do ensino básico por ano de escolaridade de 1994/95 a 2005/06 

0

100

200

300

400

500

600

n
º 

d
e

 a
lu

n
o

s

1º ano 296 301 331 288 313 314 278 261 292 303 298 309

2º ano 350 321 316 366 318 348 376 325 297 348 353 336

3º ano 330 337 314 312 364 310 319 332 340 261 312 327

4º ano 505 336 328 344 337 357 363 379 336 358 276 329

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

 
Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 

 

A transição do 1º para o 2º ano do ensino básico é obrigatória permitindo, através do número de 

alunos do 1º ano, determinar o número de entradas no ensino regular em cada um dos anos 

lectivos. Na figura estão representadas o número de entradas no ensino regular desde o ano 

lectivo de 1994/95. 

 

 Figura 13 – Alunos a frequentar o 1ºano do 1ºciclo do ensino básico no concelho de Peniche de 
1994/95 a 2005/06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inquérito Directo, em Outubro de 2003 e DREL. 
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Através deste gráfico é possível depreender que, globalmente, a evolução se apresenta negativa 

até 2001/2002, existindo, contudo, três pontos extremos que coincidem com três picos no 

número de alunos que entram no ensino básico regular: em 1996/97 (quando é atingido o valor 

máximo no período em análise), 1998/99 e 1999/2000. 

 

A partir de 2001/2002, observa-se uma tendência de retoma dos valores mais elevados, com 

uma ligeira ascendência da curva, destacando-se o forte acréscimo patenteado no ano de 

2002/2003. 

 

Relativamente ao 2º ciclo, que compreende o 5º e o 6º ano de escolaridade, observe-se o 

próximo gráfico. Este demonstra dois períodos de grande redução no número de alunos a 

frequentar o 2º ciclo: 1996/97 e 2005/2006. Entre estes anos lectivos, regista-se alguma 

estabilidade nos valores, com pequenas inflexões nas curvas. As razões para este fenómeno 

podem ser de variadíssima natureza, desde um decréscimo do número de nascimentos em 

determinados anos, até alteração das políticas educativas; etc. 

 
Figura 14 – Alunos do 2º ciclo por ano de escolaridade, no concelho de Peniche, de 1994/95 a 2005/06 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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Figura 15 – Alunos do 3º ciclo, no concelho de Peniche, de 1994/95 a 2005/06 
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Fonte: Inquérito Directo, em Outubro de 2001 e DREL. 

 
 Figura 16 – Alunos do ensino básico por ciclo, no concelho de Peniche, de 1994/95 a 2005/06 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
 

De seguida, apresenta-se um quadro com o registo do número de alunos, por estabelecimento 

de ensino, segundo ano de escolaridade, no concelho de Peniche, desde o ano lectivo de 

1994/95. 
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Quadro 40 – Alunos, segundo o ano de escolaridade, por estabelecimento de ensino, do concelho 

de Peniche, de 1994/95 a 2005/2006 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

N.º1 Peniche           
1994/95 34 48 37 60 - - - - - 179 
1995/96 39 44 42 38 - - - - - 163 
1996/97 43 44 44 40 - - - - - 171 
1997/98 34 43 42 46 - - - - - 165 
1998/99 36 40 47 37 - - - - - 160 

1999/2000 35 44 37 37 - - - - - 153 
2000/2001 36 42 45 39 - - - - - 162 
2001/2002 31 37 41 49 - - - - - 158 
2002/2003 35 32 40 39 - - - - - 146 
2003/2004 35 41 29 40 - - - - - 145 
2004/2005 52 44 36 36 - - - - - 168 
2005/2006 36 62 41 37 - - - - - 176 

           
N.º2 Peniche           

1994/95 9 6 11 17 - - - - - 43 
1995/96 13 9 6 9 - - - - - 37 
1996/97 12 13 9 12 - - - - - 46 
1997/98 13 14 12 12 - - - - - 51 
1998/99 14 14 11 12 - - - - - 51 

1999/2000 13 11 13 14 - - - - - 51 
2000/2001 12 12 10 14 - - - - - 48 
2001/2002 10 13 10 12 - - - - - 45 
2002/2003 7 12 9 13 - - - - - 41 
2003/2004 11 7 12 11 - - - - - 41 
2004/2005 9 7 6 12 - - - - - 34 
2005/2006 9 12 5 7 - - - - - 33 

           
N.º3 Peniche           

1994/95 36 52 70 63 - - - - - 221 
1995/96 48 37 55 70 - - - - - 210 
1996/97 48 45 43 54 - - - - - 190 
1997/98 35 50 43 53 - - - - - 181 
1998/99 30 37 44 45 - - - - - 156 

1999/2000 39 36 36 46 - - - - - 157 
2000/2001 32 42 35 40 - - - - - 149 
2001/2002 38 38 34 40 - - - - - 150 
2002/2003 33 39 39 36 - - - - - 147 
2003/2004 39 32 39 45 - - - - - 155 
2004/2005 16 41 33 46 - - - - - 136 
2005/2006 40 20 39 34 - - - - - 133 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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(Continuação) 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

N.º4 Peniche           
1994/95 20 32 40 47 - - - - - 139 
1995/96 25 22 31 43 - - - - - 121 
1996/97 27 28 19 17 - - - - - 91 
1997/98 17 30 24 23 - - - - - 94 
1998/99 20 21 26 24 - - - - - 91 

1999/2000 15 24 19 22 - - - - - 80 
2000/2001 13 21 22 17 - - - - - 73 
2001/2002 23 17 21 22 - - - - - 83 
2002/2003 15 28 23 18 - - - - - 84 
2003/2004 23 27 18 20 - - - - - 88 
2004/2005 19 26 21 19 - - - - - 85 
2005/2006 17 24 26 22 - - - - - 89 

           
N.º5 Peniche           

1994/95 59 61 51 70 - - - - - 241 
1995/96 60 61 57 54 - - - - - 232 
1996/97 51 65 65 54 - - - - - 235 
1997/98 50 58 50 44 - - - - - 202 
1998/99 46 50 59 53 - - - - - 208 

1999/2000 56 59 46 65 - - - - - 226 
2000/2001 48 69 51 57 - - - - - 225 
2001/2002 28 48 66 62 - - - - - 204 
2002/2003 23 41 60 57 - - - - - 181 
2003/2004 30 30 33 63 - - - - - 156 
2004/2005 27 38 23 37 - - - - - 125 
2005/2006 41 29 38 28 - - - - - 136 

           
N.º6 Peniche           

1994/95 18 13 12 28 - - - - - 71 
1995/96 6 17 12 16 - - - - - 51 
1996/97 16 8 14 15 - - - - - 53 
1997/98 14 18 7 16 - - - - - 55 
1998/99 9 13 18 12 - - - - - 52 

1999/2000 12 7 17 16 - - - - - 52 
2000/2001 14 19 1 17 - - - - - 51 
2001/2002 10 17 14 5 - - - - - 46 
2002/2003 10 7 13 12 - - - - - 42 
2003/2004 14 13 4 17 - - - - - 48 
2004/2005 11 16 12 0 - - - - - 39 
2005/2006 13 10 12 11 - - - - - 46 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 
 

C. M. Peniche / CEDRU  115 

(Continuação) 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

N.º1 At. Baleia           
1994/95 14 19 22 23 - - - - - 78 
1995/96 25 17 19 22 - - - - - 83 
1996/97 19 25 15 22 - - - - - 81 
1997/98 22 18 25 16 - - - - - 81 
1998/99 24 26 21 32 - - - - - 103 

1999/2000 26 24 28 20 - - - - - 98 
2000/2001 29 27 27 32 - - - - - 115 
2001/2002 20 29 30 28 - - - - - 107 
2002/2003 34 22 31 31 - - - - - 118 
2003/2004 29 39 24 32 - - - - - 124 
2004/2005 33 33 37 23 - - - - - 126 
2005/2006 36 40 29 39 - - - - - 144 

           
N.º2 At. Baleia           

1994/95 3 4 7 8 - - - - - 22 
1995/96 1 3 4 7 - - - - - 15 
1996/97     - - - - - 0 
1997/98     - - - - - 0 
1998/99 6 4 1 3 - - - - - 14 

1999/2000 9 6 4 1 - - - - - 20 
2000/2001 5 3 8 4 - - - - - 20 
2001/2002 5 3 9 4 - - - - - 21 
2002/2003 4 7 2 8 - - - - - 21 
2003/2004 3 3 4 2 - - - - - 12 
2004/2005 3 5 1 4 - - - - - 13 
2005/2006 3 4 4 1 - - - - - 12 

           
Casal da Vala           

1994/95 8 9 7 14 - - - - - 38 
1995/96 6 8 10 6 - - - - - 30 
1996/97 7 8 9 8 - - - - - 32 
1997/98 5 6 8 9 - - - - - 28 
1998/99 9 7 7 8 - - - - - 31 

1999/2000 9 7 6 6 - - - - - 28 
2000/2001 2 11 8 5 - - - - - 26 
2001/2002 4 6 9 7 - - - - - 26 
2002/2003 10 7 5 6 - - - - - 28 
2003/2004 10 13 7 5 - - - - - 35 
2004/2005 7 15 12 5 - - - - - 39 
2005/2006 3 9 10 9 - - - - - 31 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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(Continuação) 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

Geraldes           
1994/95 10 8 4 18 - - - - - 40 
1995/96 6 10 8 5 - - - - - 29 
1996/97 11 5 10 9 - - - - - 35 
1997/98 5 10 4 10 - - - - - 29 
1998/99 6 5 10 6 - - - - - 27 

1999/2000 5 6 8 7 - - - - - 26 
2000/2001 4 5 6 7 - - - - - 22 
2001/2002 5 4 6 6 - - - - - 21 
2002/2003 8 5 4 6 - - - - - 23 
2003/2004 7 10 5 8 - - - - - 30 
2004/2005 11 8 11 5 - - - - - 35 
2005/2006 4 11 7 12 - - - - - 34 

           
Casais do Júlio           

1994/95 1 4 1 8 - - - - - 14 
1995/96 5 1 4 0 - - - - - 10 
1996/97 4 4 1 3 - - - - - 12 
1997/98 7 3 5 1 - - - - - 16 
1998/99 1 7 5 3 - - - - - 16 

1999/2000 4 4 9 4 - - - - - 21 
2000/2001 2 4 3 8 - - - - - 17 
2001/2002 2 2 6 5 - - - - - 15 
2002/2003 1 3 2 4 - - - - - 10 
2003/2004 0 2 1 1 - - - - - 4 
2004/2005 2 0 2 1 - - - - - 5 
2005/2006 2 2 0 2 - - - - - 6 

           
S. Bernardino           

1994/95 2 3 3 4 - - - - - 12 
1995/96 4 2 3 3 - - - - - 12 
1996/97 7 5 1 4 - - - - - 17 
1997/98 6 7 6 0 - - - - - 19 
1998/99 8 6 6 5 - - - - - 25 

1999/2000 2 6 4 6 - - - - - 18 
2000/2001 2 2 6 4 - - - - - 14 
2001/2002 4 2 2 7 - - - - - 15 
2002/2003 4 10 0 7 - - - - - 21 
2003/2004 5 4 7 0 - - - - - 16 
2004/2005 5 5 3 6 - - - - - 19 
2005/2006 2 5 6 4 - - - - - 17 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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(Continuação) 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

Casais Brancos           
1994/95 2 4 2 3 - - - - - 11 
1995/96 3 2 4 2 - - - - - 11 
1996/97 5 2 2 4 - - - - - 13 
1997/98 3 5 2 3 - - - - - 13 
1998/99 3 3 6 2 - - - - - 14 

1999/2000 2 3 3 5 - - - - - 13 
2000/2001 1 2 3 4 - - - - - 10 
2001/2002 1 1 2 3 - - - - - 7 
2002/2003 3 1 1 2 - - - - - 7 
2003/2004 4 3 1 0 - - - - - 8 
2004/2005 3 3 5 0 - - - - - 11 
2005/2006 5 3 3 5 - - - - - 16 

           
N.1 Rib./Bolhos           

1994/95 0 0 1 12 - - - - - 13 
1995/96 0 3 9  - - - - - 12 
1996/97 3 2 5 5 - - - - - 15 
1997/98 3 2 6 5 - - - - - 16 
1998/99 4 6 2 2 - - - - - 14 

1999/2000 2 4 5 4 - - - - - 15 
2000/2001 0 1 5 0 - - - - - 6 
2001/2002 0 0 1 5 - - - - - 6 
2002/2003 4 0 0 1 - - - - - 5 
2003/2004 5 5 1 0 - - - - - 11 
2004/2005 5 4 4 0 - - - - - 13 
2005/2006 3 3 3 3 - - - - - 12 

           
N.º2 Ribafria           

1994/95 5 0 5 7 - - - - - 17 
1995/96 3 5 0 6 - - - - - 14 
1996/97 3 4 4 0 - - - - - 11 
1997/98 3 5 4 4 - - - - - 16 
1998/99 0 3 4 4 - - - - - 11 

1999/2000 4 0 3 2 - - - - - 9 
2000/2001 6 3 1 2 - - - - - 12 
2001/2002 5 6 3 2 - - - - - 16 
2002/2003 4 5 6 4 - - - - - 19 
2003/2004 3 5 4 6 - - - - - 18 
2004/2005 3 8 5 4 - - - - - 20 
2005/2006 3 5 6 6 - - - - - 20 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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(Continuação) 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

Bufarda           
1994/95 9 11 6 22 - - - - - 48 
1995/96 8 11 9 10 - - - - - 38 
1996/97 16 10 11 9 - - - - - 46 
1997/98 15 17 8 13 - - - - - 53 
1998/99 9 15 17 13 - - - - - 54 

1999/2000 10 13 14 17 - - - - - 54 
2000/2001 12 15 10 18 - - - - - 55 
2001/2002 7 14 12 12 - - - - - 45 
2002/2003 12 9 16 14 - - - - - 51 
2003/2004 6 13 17 18 - - - - - 44 
2004/2005 9 8 13 6 - - - - - 36 
2005/2006 13 13 11 8 - - - - - 45 

           
Ferrel           

1994/95 32 39 25 54 - - - - - 150 
1995/96 19 27 35 20 - - - - - 101 
1996/97 25 17 26 35 - - - - - 103 
1997/98 16 24 13 25 - - - - - 78 
1998/99 27 16 19 13 - - - - - 75 

1999/2000 27 31 19 30 - - - - - 107 
2000/2001 18 41 21 37 - - - - - 117 
2001/2002 18 41 22 37 - - - - - 118 
2002/2003 21 19 41 29 - - - - - 110 
2003/2004 28 26 23 37 - - - - - 114 
2004/2005 34 27 26 30 - - - - - 117 
2005/2006 20 34 28 31 - - - - - 113 

           
Serra d’El Rei           

1994/95 14 20 11 27 - - - - - 72 
1995/96 13 23 11 12 - - - - - 59 
1996/97 13 15 19 18 - - - - - 65 
1997/98 9 14 15 24 - - - - - 62 
1998/99 15 9 14 23 - - - - - 61 

1999/2000 9 16 8 16 - - - - - 49 
2000/2001 11 15 7 17 - - - - - 50 
2001/2002 11 14 7 17 - - - - - 49 
2002/2003 8 15 11 12 - - - - - 46 
2003/2004 13 8 15 12 - - - - - 48 
2004/2005 13 15 6 14 - - - - - 48 
2005/2006 16 13 15 9 - - - - - 53 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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(Continuação) 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

C. Mestre Mendo           
1994/95 4 2 5 3 - - - - - 14 
1995/96 2 4 6 1 - - - - - 13 
1996/97 1 2 4 7 - - - - - 14 
1997/98 2 1 2 4 - - - - - 9 
1998/99 1 2 1 2 - - - - - 6 

1999/2000 1 1 2 1 - - - - - 5 
2000/2001 1 1 1 2 - - - - - 5 
2001/2002 2 1 1 1 - - - - - 5 
2002/2003 5 2 1 1 - - - - - 9 
2003/2004 4 4 2 2 - - - - - 12 
2004/2005 2 4 3 2 - - - - - 11 
2005/2006 2 3 3 3 - - - - - 11 

           

Reinaldes           
1994/95 4 4 3 5 - - - - - 16 
1995/96 1 5 4 3 - - - - - 13 
1996/97 4 1 5 4 - - - - - 14 
1997/98 4 4 3 5 - - - - - 16 
1998/99 4 6 2 3 - - - - - 15 

1999/2000 6 4 6 3 - - - - - 19 
2000/2001 6 6 6 5 - - - - - 23 
2001/2002 6 6 6 6 - - - - - 24 
2002/2003 6 5 7 5 - - - - - 23 
2003/2004 3 7 3 7 - - - - - 20 
2004/2005 5 4 7 3 - - - - - 19 
2005/2006 7 3 3 7 - - - - - 20 

           

Lugar Estrada           
1994/95 12 11 7 12 - - - - - 42 
1995/96 14 10 8 9 - - - - - 41 
1996/97 16 13 8 8 - - - - - 45 
1997/98 6 16 12 10 - - - - - 44 
1998/99 8 8 16 13 - - - - - 45 

1999/2000 10 8 7 16 - - - - - 41 
2000/2001 7 11 8 9 - - - - - 35 
2001/2002 9 8 10 9 - - - - - 36 
2002/2003 6 11 7 10 - - - - - 34 
2003/2004 9 9 11 7 - - - - - 36 
2004/2005 6 9 9 12 - - - - - 36 
2005/2006 14 6 11 10 - - - - - 41 

           

EB1,2,3 Peniche           
1997/98 19 21 21 21 104  -  119  -   -  305 
1998/99 35 22 25 20 97 102 99 85  -  485 

1999/2000 20 38 21 23 73 95 126 77 66 539 
2000/2001 17 24 35 25 91 68 84 115 73 532 
2001/2002 22 18 20 40 81 79 75 82 109 526 
2002/2003 39 20 19 22 105 80 82 63 52 482 
2003/2004 22 45 15 22 61 97 73 74 52 461 
2004/2005 23 33 35 16 116 77 93 69 64 526 
2005/2006 20 22 29 39 99 111 75 83 59 537 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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(Continuação) 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 

EB 2,3 At. Baleia           
1994/95 - - - - 154 140 184 129 142 749 
1995/96 - - - - 191 153 147 169 118 778 
1996/97 - - - - 128 180 152 125 157 742 
1997/98 - - - - 128 135 173 141 123 700 
1998/99 - - - - 131 126 143 154 131 685 

1999/2000 - - - - 136 131 138 133 145 683 
2000/2001 - - - - 129 143 138 134 132 676 
2001/2002 - - - - 138 140 136 125 136 675 
2002/2003 - - - - 130 144 142 120 119 655 
2003/2004 - - - - 138 131 146 142 407 664 
2004/2005 - - - - 134 142 149 137 114 676 
2005/2006 - - - - 113 133 158 128 126 658 

           
EB 2,3 D. L. Ataíde           

1994/95  -   -   -   -  276 272  -   -   -  548 
1995/96  -   -   -   -  277 281 198 54 61 871 
1996/97 - - - - 231 255 280 145 51 962 
1997/98 - - - - 100 236 168 215 123 842 
1998/99  -   -   -   -  115 94 146 160 166 681 

1999/2000  -   -   -   -  144 99 113 120 159 635 
2000/2001  -   -   -   -  120 129 99 90 87 525 
2001/2002  -   -   -   -  134 115 135 83 86 553 
2002/2003  -   -   -   -  123 140 112 110 82 567 
2003/2004  -   -   -   -  135 123 119 104 90 571 
2004/2005 - - - - 96 140 107 94 79 516 
2005/2006 - -  - 73 82 140 89 100 484 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 

 

Total de equipamentos a integrar no Agrupamento de escolas 
sedeado na EB 2,3 D.Luis de Ataíde 

 1º 2º 3º 4º Total 
1994/95 81 99 100 152 432 
1995/96 83 92 91 106 372 
1996/97 98 93 86 84 361 
1997/98 78 105 85 97 365 
1998/99 79 88 102 85 354 

1999/2000 75 86 86 89 336 
2000/2001 75 94 78 87 334 
2001/2002 74 84 86 88 332 
2002/2003 67 79 85 82 313 
2003/2004 83 88 63 88 322 
2004/2005 91 93 75 67 326 
2005/2006 81 99 100 152 432 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
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Total de equipamentos a integrar no Agrupamento de escolas 
sedeado na EB 1,2,3 de Peniche 

 1º 2º 3º 4º Total 
1994/95 95 113 121 133 462 
1995/96 108 98 112 124 442 
1996/97 99 110 108 108 425 
1997/98 104 129 114 118 688 
1998/99 111 109 128 118 849 

1999/2000 115 133 103 134 922 
2000/2001 97 135 121 122 906 
2001/2002 88 104 120 142 880 
2002/2003 95 100 118 115 810 
2003/2004 91 107 87 130 772 
2004/2005 66 112 91 99 787 
2005/2006 95 113 121 133 462 

 

Total de equipamentos constituintes do Agrupamento de 
escolas de Atouguia da Baleia 

 1º 2º 3º 4º Total 
1994/95 120 138 109 220 587 
1995/96 110 131 134 106 481 
1996/97 134 113 120 136 503 
1997/98 106 132 113 129 480 
1998/99 125 123 131 132 511 

1999/2000 126 133 126 138 523 
2000/2001 106 147 120 154 527 
2001/2002 99 137 126 149 511 
2002/2003 130 121 134 140 525 
2003/2004 129 151 125 137 532 
2004/2005 141 148 144 115 548 
2005/2006 120 138 109 220 587 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 

 

Ao nível de 1º ciclo é notória a maior perda de alunos na cidade, comparativamente à zona rural 

(excepção para a escola dos Casais do Júlio - encerrada no ano lectivo 2006/2007). 

 

Duas escolas que ressaltam também no quadro são a EB1 Nº1 de Ribafria/Bolhos e a EB1 N.º2 

de Atouguia da Baleia as quais não registam quaisquer valores, para determinados anos de 

escolaridade, em certos anos lectivos. No primeiro caso, tal fica a dever-se à inexistência de 

alunos a frequentar aquele nível, naquele ano lectivo. No segundo caso, a causa prende-se com 

a impossibilidade de fornecimento de dados comparativos. 
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A EB1 N.º1 de Atouguia da Baleia é aquela que, de toda a zona rural, apresenta um maior 

acréscimo no número de alunos nos últimos anos.  

 

Relativamente às duas EB 2,3 do concelho, ambas têm registado uma descida progressiva no 

número total de alunos a frequentar o estabelecimento.  

 
Quadro 41 – Alunos da Escola Secundária de Peniche, por ano de escolaridade e por tipo de 

curso, de 1989/90 a 2005/2006  
 7º ano 8º ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano Total 

1989/90 467 306 223 202 148 89 1435 
1990/91 436 359 224 242 173 99 1533 
1991/92 445 399 302 278 182 133 1739 
1992/93 452 401 333 297 240 136 1859 
1993/94 206 354 424 345 281 218 1828 
1994/95 250 206 319 426 156 210 1567 
1995/96 104 167 154 446 310 139 1320 
1996/97 15 72 145 451 354 297 1334 
1997/98 - 17 96 484 357 303 1257 
1998/99 - - 32 383 298 242 955 

1999/2000 - - - 377 277 334 988 
2000/2001 - - - 377 234 290 901 
2001/2002 - - - 317 226 298 841 
2002/2003 - - - 371 173 259 803 
2003/2004 - - - 282 212 272 766 
2004/2005 - - - 215 195 261 671 
2005/2006 - - - 195 142 242 579 

 

 10 11 12 Total % 

 

C
SP

O
PE

 

C
SP

O
VA

 

C
SP

O
PE

 

C
SP

O
VA

 

C
SP

O
PE

 

C
SP

O
VA

 

C
SP

O
PE

 

C
SP

O
VA

 

Geral 

C
SP

O
PE

 

C
SP

O
VA

 

1998/1999 231 152 203 95 177 65 611 312 923 66 34 
1999/2000 231 146 174 103 250 84 655 333 988 66 34 
2000/2001 224 153 147 87 196 94 567 334 901 63 37 
2001/2002 201 116 158 68 205 93 564 277 841 67 33 
2002/2003 235 136 128 45 189 70 552 251 803 69 31 
2003/2004 181 101 157 55 202 70 540 226 766 70 30 
2004/2005 138 77 138 57 207 54 483 188 671 72 28 
2005/2006 177 18 101 41 193 49 471 108 579 81 19 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 

 

Até ao ano lectivo 1993/94, a Escola Secundária era a única resposta, ao nível concelhio, 

relativamente ao 3º ciclo e ensino secundário geral. Neste sentido, durante muitos anos a escola 

funcionou muito acima da sua capacidade, tendo sido necessário criar outras ofertas, de forma a 
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resolver o problema. Com o aparecimento de novas ofertas, ao nível do 3º ciclo, foram criadas 

as condições para que neste estabelecimento passasse a funcionar unicamente o ensino 

secundário.  

 

É visível, no quadro anterior, o efeito do aumento do número de respostas com a entrada em 

funcionamento de outros estabelecimentos de 3º ciclo. Assim, o ano de 1993/94, regista-se a 

primeira descida do número de alunos do 7º e 8º ano (do 9º ano no ano lectivo seguinte) com a 

entrada em funcionamento da EB 2,3 de Atouguia da Baleia. Em 1995, entrou em funcionamento 

o 3º ciclo na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, podendo verificar-se, mais uma vez, o reflexo imediato no 

número de alunos da ES. 

 
Figura 17 – Alunos da Escola Secundária de Peniche, de 1989/90 a 2005/2006 
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Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e DREL. 
 

A partir do ano lectivo 1997/98, a Escola Secundária começou a suprimir anos de escolaridade 

do 3º ciclo, funcionando unicamente com ensino secundário a partir do ano lectivo 1999/2000.  
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Estes dois acontecimentos, coincidem com a entrada em funcionamento da terceira escola com 

3º ciclo, em 1997/98, e posteriormente com o pleno funcionamento da mesma, em 1999/2000. 

 

Analisando o número de aluno que frequentavam o 10º ano num determinado ano lectivo e o 

número de alunos do 11º ano no ano seguinte e do 12º dois anos depois, podemos ter, de certa 

forma, uma ideia da transição, retenção/abandono neste grau de ensino. O número de alunos 

tem sempre um comportamento decrescente consoante o ano de escolaridade é mais elevado, 

entre o 10º e 11º ano. Do 11º ano para o 12º (desde 2003) a situação é inversa: o número de 

alunos a frequentar o 11º ano num determinado ano é inferior ao número a frequentar o 12º no 

ano lectivo seguinte. Mais uma vez, o insucesso e abandono escolar elevados serão 

provavelmente os factores responsáveis por estas situações. 
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3. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E 
TRANSPORTES 
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3.1 – Acção Social Escolar 
 

Num concelho caracterizado por diversos e preocupantes fenómenos sociais, nomeadamente 

associados à pobreza, a autarquia possui um importante contributo na atenuação desses 

flagelos. Também no caso da educação, muitas das vezes, só através de um papel bastante pró-

activo e financiador da autarquia é possível colocar a generalidade das crianças e alunos, que 

frequentam os diversos estabelecimentos escolares do concelho, em igualdade de situações e 

com similares oportunidades de sucesso à partida. 

 

Assim, a autarquia de Peniche, entre outros subsídios e despesas que tem a seu cargo, 

privilegia o subsídio para livros e material escolar e as despesas com as refeições. Numa 

autarquia, de reduzida dimensão e com poucas fontes de financiamento próprias, estes gastos 

representam um elevadíssimo encargo financeiro. No ano lectivo 2005/2006 foram gastos cerca 

de 28 mil euros em livros e material escolar e cerca de 47 mil euros em despesas associadas a 

refeições. Estes valores traduzem o apoio a mais de 450 alunos no 1º ciclo e quase uma centena 

no pré-escolar, entre o escalão A e B, no que ao material escolar diz respeito e 149 em termos 

de refeições (alunos do pré-escolar e 1º ciclo). 

 

Quadro 42 – Acção social escolar, no concelho de Peniche, nos anos lectivos 2005/2006 e 
2006/2007 

Ano Lectivo 2005/2006 Ano Lectivo 2006/2007 (até Fev.2007)  

Subsídio para Livros e 
material escolar 

Despesas com 
refeições 

Subsídio para 
Livros e material 
escolar (estimativa) 

Despesas com 
refeições 

Agrupamento de Escolas de 
Peniche 

14.086  11.383  

Escola Básica 1,2,3 2.413 10.846 1.875 6.091,95 
Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia 11.462  10.815  

Escola D. Luís de Ataíde  21.206  11.532,94 
Escola Secundária de Peniche  5.628  3.358,40 

ITAU  9.436  7.360,87 
Total 27.961 47.116 24.073 28.344,16 

 

Material Escolar Nº de alunos 
apoiados 1º Ciclo Pré-Escolar 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Total 1º ciclo  

Escalão A 94 89 94 115 392 90 

Escalão B 19 14 22 22 77 4 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche. 
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3.2 – Transportes Escolares 

 

Uma das competências dos municípios, passa por assegurar os transportes escolares, 

nomeadamente no que concerne à sua organização, funcionamento e financiamento, conforme 

estipulado pelo Decreto-Lei 299/84 de 5 de Setembro (com alterações introduzidas pelo DL 

nº7/2003 de 15 de Janeiro; DL nº 35/90 de 25 de Janeiro; Lei nº 107-B/2003, de 31 de 

Dezembro). Segundo o mesmo, nº1 do Art. 2, todos os alunos que se encontram a frequentar o 

ensino obrigatório e o ensino secundário, deverão ter direito ao serviço de transporte entre o seu 

local de residência e o estabelecimento de ensino que frequentam (num raio de 3, 4 quilómetros 

do estabelecimento, respectivamente com e sem refeitório). 

 

A autarquia de Peniche assegura a gratuitidade do transporte a todos os alunos que se 

encontrem abrangidos pela escolaridade obrigatória (até ao 3º ciclo) e comparticipa em 50% os 

restantes casos (ensino secundário). Os mesmos valores são assegurados com o transporte de 

alunos residentes no concelho mas que diariamente frequentam estabelecimentos de ensino 

situados noutros concelhos da Região, desde que os mesmos frequentem cursos não 

disponíveis na escola secundária do Concelho. 

 

O meio de transporte utilizado pelos alunos depende, obviamente, do local de residência dos 

mesmos. No caso de residirem na cidade, não utilizam qualquer tipo de transporte, deslocando-

se a pé, caso contrário utilizam o transporte escolar proporcionado pelas carreiras suburbanas 

da Rodoviária do Tejo. 

 

Na maioria dos aglomerados urbanos do concelho, a proximidade entre a casa e a escola 

possibilita a deslocação a pé ou os encarregados de educação optam eles mesmos por recorrer 

ao transporte privado, sobretudo no que ao pré-escolar e 1º ciclo diz respeito. 

 

A organização da rede de transportes inviabiliza, como não poderia deixar de ser, o 

aparecimento de situações de isolamento que impeçam os jovens de frequentar os 

estabelecimentos de ensino, gerando oportunidades similares de acesso aos estabelecimentos. 

A reduzida distância-tempo entre o local de residência e de estudo, resultado da dimensão do 
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concelho e das acessibilidades existentes, favorece igualmente o não abandono do sistema 

educativo.  

 

Os horários das carreiras são alargados dentro do período lectivo, persistindo ainda, por vezes, 

alguns desajustes em relação ao horário escolar. Os alunos, em algumas situações, chegam 

bastante mais cedo à escola que a hora da primeira aula, dada a inexistência/escassez de 

transporte num horário posterior, e, por outro lado, têm de esperar quase uma hora após o 

término da última aula, porque a última carreira parte cerca de 10/5 minutos antes da sua saída 

da sala de aula. 

 

Ou seja, é evidente o desajuste dos horários do transporte escolar em relação aos horários dos 

alunos, principalmente a determinadas horas do dia. Para além de ser o único meio de 

transporte público do concelho, alia-se o facto de ser explorado por uma única empresa, 

trazendo por ventura problemas acrescidos, dada a ausência de concorrência (a empresa não 

sente necessidade de melhorar o seu serviço, de forma a cativar clientes). 

 

Contudo, não é o transporte público, em sentido lato, que é relevante neste contexto, mas antes 

o transporte escolar. Assim, seria conveniente reavaliar os horários destas carreiras dentro dos 

períodos lectivos, para que estes possam efectivamente servir de um modo conveniente a 

população escolar. 

 

No próximo gráfico, encontra-se representado o número de alunos que frequentam a Escola 

Secundária de Peniche, que utilizam transporte escolar, segundo o seu local de origem. 

Constata-se que praticamente a totalidade dos alunos desta escola, que residem fora da cidade, 

utilizam transporte escolar, sobressaindo os alunos oriundos da vila de Atouguia da Baleia, de 

Lugar da Estrada e de Ferrel. 
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Figura 18 – Alunos da Escola Secundária de Peniche, que utilizam transporte público rodoviário, no 
ano lectivo de 2006/2007 
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Encontram-se, nesta figura, algumas localidades que embora pertencentes a outros concelhos, 

são áreas de residência de alunos da Escola Secundária de Peniche. Também se verifica a 

situação inversa, existindo população em idade escolar a frequentar escolas secundárias fora do 

concelho, pelo facto da escola de Peniche não ministrar determinadas áreas / cursos (perfazem 

um total de trinta e seis alunos). Destes, cinco frequentam a Escola Secundária em Torres 

Vedras, dois na Lourinhã e vinte e nove nas Caldas da Rainha. 
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Quadro 43 – Número de alunos a utilizar transporte escolar que frequentam as escolas EB 2,3 de 

Atouguia da Baleia e ES de Peniche, por local de embarque, no ano lectivo de 2006/2007 
Local de Embarque EB 2,3 Atouguia da Baleia Escola Secundária Total 

Abelheira 0 0 0 
Alto Foz 5 0 5 

Alto Veríssimo 6 8 14 
Atouguia da Baleia 0 45 45 

Baleal 4 1 5 
Bolhos 16 7 23 
Bufarda 39 14 53 
Carnide 2 1 3 

Casais do Baleal 0 0 0 
Casal do Foz 0 0 0 

Casal da Fonte 0 0 0 
Casais do Júlio 12 10 22 

Casais de Mestre Mendo 13 2 15 
Casal da Estalagem 0 0 0 

Casal Fetal 1 0 1 
Casal Moinho 16 4 21 

Casal da Ponte 0 0 0 
Casal da Vala 6 1 7 

Coimbrã 6 7 13 
Consolação 11 5 16 

Ferrel 128 23 152 
Geraldes 27 12 39 

Lugar da Estrada 41 28 69 
Moinho de Pau 14 0 14 
Olho Marinho 0 1 1 

Paço 3 2 5 
Reinaldes 28 0 28 

Ribafria 19 3 22 
S. Bernardino 32 11 43 
Serra d'El Rei 50 15 65 
S. Bartolomeu 0 0 0 

Total 479 200 681 
Fonte: Câmara Municipal de Peniche. 

 

No que diz respeito à EB 2,3 de Atouguia da Baleia, o número de alunos a utilizar o transporte 

escolar é bem superior aos da Escola Secundária. As razões para esta situação encontram-se 

relacionadas com o nível de ensino ministrado em cada uma das escolas. Na Atouguia da Baleia 

funciona o ensino básico (2º e 3º ciclo), que faz parte da escolaridade mínima obrigatória, 

enquanto que a Escola Secundária, ministra apenas o ensino secundário. Ou seja, o elevado 

índice de abandono escolar, que caracteriza este concelho, poderá ser um dos factores que se 

encontra por detrás destes valores diferenciados. Por outro lado, mesmo sendo um factor com 

um menor peso e expressividade, não se deve ignorar o facto das idades dos alunos de uma 
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escola e de outra serem bem diferentes, existindo um número considerável de alunos a 

frequentarem a Escola Secundária que já utilizam transporte próprio. 

 

Em termos relativos, é bastante elevado o peso dos alunos que utilizam transporte escolar: 

alunos da EB 2,3 de Atouguia da Baleia – 73%; alunos da ES – 35% 

 

Só não utilizam este meio de transporte os alunos que residam próximo dos estabelecimentos de 

ensino. No caso da EB 2,3 de Atouguia da Baleia, só os alunos residentes na localidade e, 

eventualmente, em aglomerados mais próximos não necessitam de transporte escolar. O facto 

da área de influência deste estabelecimento se estender por todo o território rural, origina que 

uma elevada percentagem de alunos se desloquem para a escola através das carreiras 

suburbanas. 

 

No caso da Escola Secundária, o peso relativo é bem menor, pelo elevado número de alunos 

residentes na cidade, comparativamente aos do restante concelho. 

 

Da figura representativa do número de alunos, que utilizam transporte escolar, a frequentar a EB 

2,3 de Atouguia da Baleia, conclui-se que existe uma grande semelhança com a situação 

referenciada para a Escola Secundária.  

 

Figura 19 – Alunos da EB 2,3 de Atouguia da Baleia, que utilizam transporte escolar, por local de 
origem, no ano lectivo de 2006/2007 
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Quadro 44 – Transportes Escolares, custos do ano lectivo 2004/2005 

Escolas Nº. de Alunos Encargos da C.M.P. 
Comparticipação 

dos Alunos 
Total 

Escola D. Luís De Ataíde 1 36,80 Euros  36,80 Euros 
Escola Secundária de 

Peniche 
163 23 836,47Euros 23 836,47 Euros 47 672,94 Euros 

EB 2.3 de Atouguia da 
Baleia 

482 103 868,66 Euros  103 868,66 Euros 

Escolas de Caldas da 
Rainha 

24 6 665,84 Euros 6 665,84 Euros 13 331,68 Euros 

Escolas de Torres Vedras 3 1 222,13 Euros 1 222,13 Euros 2 444,26 Euros 
Alunos Surdos/Mudos em 

Torres Vedras 
2 2 270,40 Euros  2 270,40 Euros 

Totais 675 137 900,30 Euros 31 724,44 Euros 169 624,74 Euros 
 

Quadro 45 – Transportes Escolares, custos do ano lectivo 2005/2006 

Escolas Nº. de Alunos Encargos da C.M.P. 
Comparticipação 

dos Alunos 
Total 

Escola D. Luís De Ataíde 4 768,60 Euros  768,60 Euros 
Escola Secundária de 

Peniche 
160 24.115,12 Euros 24.115,12 Euros 48.230,24 Euros 

EB 2.3 de Atouguia da 
Baleia 

479 109.178,85 Euros  109.178,85 Euros 

Escolas de Caldas da 
Rainha 

27 8.104,30 Euros 8.104,30 Euros 16.208,60 Euros 

Escolas de Torres Vedras  3 1.600,20 Euros 1.600,20 Euros 3.200,40 Euros 
Escola Secundária da 

Lourinhã 
1 132,00 Euros 132,00 Euros 264,00 Euros 

Alunos Surdos/Mudos em 
Torres Vedras 

2 2.191,90 Euros 715,15 Euros 2.907,05 Euros 

Totais 676 146.090,97 Euros 34.666,77 Euros 180.757,74 Euros 
 

Quadro 46 – Transportes Escolares, custos do ano lectivo 2006/2007 1º. período 

Escolas Nº. de Alunos Encargos da C.M.P. 
Comparticipação 

dos Alunos 
Total 

Escola D. Luís De Ataíde 2 106,67 Euros  106,67 Euros 
Escola Secundária de 

Peniche 
171 10.504,12 Euros 10.504,12 Euros 21.008,24 Euros 

EB 2.3 de Atouguia da 
Baleia 

465 40.059,19 Euros  40.059,19 Euros 

Escolas de Caldas da 
Rainha 

35 4.133,96 Euros 4.133,96 Euros 8.267,92 Euros 

Escolas de Torres Vedras 5 593,46 Euros 593,46 Euros 1.186,92 Euros 
Escola Secundária da 

Lourinhã 
4 ??? Euros ??? Euros ??? Euros 

Alunos Surdos/Mudos em 
Torres Vedras 

1 277,50 Euros 277,50 Euros 555,00 Euros 

Totais 683 55.674,90 € 15.509,04 € 71.183,94 € 
Fonte: Câmara Municipal de Peniche. 
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4. PROJECÇÕES DA POPULAÇÃO ESCOLAR 
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Segundo o DL nº 7 de 2003, nomeadamente no que concerne aos objectivos, a Carta Educativa 

visa promover a adequação da rede de estabelecimentos, de modo a que, em cada momento, as 

ofertas educativas respondam à procura efectiva que se manifeste em cada um dos níveis de 

ensino. Isto é, a melhor utilização dos recursos educativos só poderá ser efectivamente 

concretizada se, no início de cada ano lectivo, a oferta conseguir dar uma resposta adequada às 

necessidades da procura. 

 

Neste sentido, com base na interpretação da evolução demográfica recente e das tendências de 

urbanização regional e local, é possível desenvolver algumas conclusões sobre tendências e 

impactes da demografia na evolução da procura educativa concelhia. Aliás, em qualquer 

processo de planeamento municipal, a componente demográfica deverá ser claramente 

destacada, na medida em que se assume como um dos pilares de sustentação e vertebração do 

desenvolvimento territorial, geradora de fluxos espaciais visíveis e de novas necessidades e 

conceitos, cujos impactes se reflectem indubitavelmente na organização e modelação do 

espaço, nomeadamente no que concerne à programação de equipamentos e infra-estruturas.  

 

Torna-se assim evidente a necessidade de prospectivar os quantitativos populacionais futuros 

para se identificarem, atempadamente, algumas carências e problemas que daí advenham, 

nomeadamente na programação de equipamentos, para satisfazer os habitantes que 

previsivelmente se virão instalar no concelho num futuro próximo e/ou para colmatar/resolver as 

necessidades já sentidas pelas populações actualmente. 

 

Com base nas análises anteriores, nomeadamente das variáveis demográficas, foram 

elaboradas as projecções da população residente até 2016, ao nível do concelho. 

Desagregaram-se essas projecções por grupos etários quinquenais, tendo em conta o 

crescimento fisiológico e o saldo migratório. 

 

Para as projecções totais concelhias, foi utilizado o Método das Componentes, uma vez que este 

permite a elaboração de cenários evolutivos, consoante as hipóteses estabelecidas para as 

várias variáveis demográficas. Neste sentido, tomou-se em conta três cenários prospectivos, 

baseados nos pressupostos e premissas estabelecidos pelo PDM em vigor:
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1. Hipótese 1 – Com base no crescimento natural, sendo nulos os saldos migratórios. 

Esta hipótese, contraria o comportamento da última década. No entanto, verificam-se 

actualmente já algumas variações em relação a essa dinâmica. 

 

2. Hipótese 2 – Com taxas de natalidade muito reduzidas (valores de início da década de 

90) e saldos migratórios correspondentes a 1/3 dos verificados na década de 70. Nesta 

hipótese, pressupõe-se a passagem de muitos segundos residentes a residentes 

definitivos, que corresponderá a um incremento do fenómeno que actualmente já se 

verifica no território. 

 

3. Hipótese 3 – Com as condições de mortalidade e natalidade da Hipótese 1 

(manutenção das características de meados da década de 80), metade dos saldos 

migratórios da década de 70 (reflectindo um aumento da capacidade atractiva do 

concelho). Quando da elaboração do PDM, esta seria a hipótese de menor 

probabilidade de ocorrência, no entanto, actualmente com a melhoria das 

acessibilidades e o crescimento urbano registado em extensas franjas do território, 

começa a ver as suas probabilidades de ocorrência serem maiores. 

A distribuição desses quantitativos populacionais gerais, pelas várias freguesias do concelho, 

teve por base a evolução verificada nos últimos recenseamentos. 

 

Quadro 47 – Projecções da população residente, por grupos etários quinquenais, até 2016 
2011 2016 Escalão 

etário 
População 

1991 
População 

2001 Hip.1 Hip.2 Hip.3 Hip.1 Hip.2 Hip.3 

0 – 4 1451 1410 1426 1490 1570 1416 1537 1669 
5 – 9 1764 1376 1964 1454 2317 1950 1500 2463 

10 – 14 2204 1545 2005 1632 2385 1990 1683 2535 
15 – 19 2196 1924 1984 2033 2343 1969 2097 2491 
20 – 24 1924 2132 1681 2252 1854 1669 2323 1971 
25 – 29 1813 1950 1413 2060 1320 1403 2125 1403 
30 – 34 1805 1862 1942 1967 2038 1928 2029 2167 
35 – 39 1818 1964 2027 2075 2400 2012 2141 2552 
40 – 44 1578 1889 2120 1996 2667 2105 2059 2835 
45 – 49 1595 1902 2117 2009 2885 2102 2072 3067 
50 – 54 1533 1656 1892 1749 2468 1878 1804 2624 
55 – 59 1531 1617 1746 1708 1995 1733 1762 2121 
60 – 64 1402 1533 1322 1620 1426 1312 1671 1516 
65 – 69 1191 1566 1212 1654 1297 1203 1706 1379 

>70 2075 2989 2537 3158 2975 2518 3258 3163 
Total 25880 27315 27388 28857 31937 27188 29767 33956 
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Quadro 48 – Projecções da população residente, por freguesia, segundo tendências evolutivas da 
distribuição da população 

2011 2016 
Freguesia 

População 
1991 

População 
2001 Hip.1 Hip.2 Hip.3 Hip.1 Hip.2 Hip.3 

Ajuda 8653 8660 8683 9149 10125 8620 9437 10765 
Conceição 4264 4840 4853 5113 5659 4817 5274 6017 
S. Pedro 2387 2095 2101 2213 2449 2085 2283 2604 
Cidade 15304 15595 15637 16475 18233 15522 16994 19386 

Atouguia Baleia 7131 7988 8009 8439 9340 7951 8705 9930 
Serra d'El Rei 1373 1377 1381 1455 1610 1371 1501 1712 

Ferrel 2072 2355 2361 2488 2754 2344 2567 2928 
Total 25880 27315 27388 28857 31937 27188 29767 33956 

 

Com base neste grandes valores, para o concelho e freguesias, a análise passou a centrar-se na 

população em idade escolar, de modo a podermos prever/estimar quais os efectivos que, para 

diversos horizontes, deverão encontrar-se em cada um dos níveis de ensino e assim antecipar 

eventuais necessidades do sistema. 

 

Tanto para a educação pré-escolar como para os restantes níveis de ensino, os principais dados 

de base decorrem dos registos dos Mapas de Colheitas de Nascimentos da ARS (onde constam 

todas as crianças incluídas no plano nacional de vacinação, residentes no concelho, e vacinadas 

no centro de saúde concelhio) e das projecções apresentadas anteriormente. 

 

Até 2008, no caso da educação pré-escolar, e até 2012 para o Cohort (valores de entrada no 

ensino obrigatório por ano – 1º ano do 1º ciclo) os valores são resultado directo dos registos de 

nascimentos efectuados. A partir dos referidos anos, passou igualmente a ter-se em conta, para 

além dos valores apresentados nos quadros anteriores, uma ponderação através das tendências 

dos últimos anos, mantendo-se a proporcionalidade em relação aos grupos etários registada no 

passado recente. 

 

Dado que no concelho de Peniche, não existe nenhum estabelecimento particular de ensino 

regular, desde 1992/93, último ano de funcionamento do Externato Atlântico, o número de 

população residente em idade escolar corresponde na integra ao número da população escolar 

para fins estatísticos. 
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O cenário de evolução da população escolar, que serviu de base à elaboração do Cohort, teve 

ainda em consideração as taxas de produção do sistema educativo (retenção e abandono), do 

ano lectivo de 2004/2005, tendo estes dados sido fornecidos pela Direcção Regional de 

Educação de Lisboa. 

 

Quadro 49 – Transição, Retenção e Abandono, no ano lectivo de 2004/2005, no concelho de 
Peniche (%) 

Ano de Escolaridade Progressão Retenção Abandono 
1 100 0 0 
2 85,51 13,35 1,14 
3 90,22 8,83 0,95 
4 85,36 13,3 1,34 
5 83,81 14,29 1,9 
6 86,38 12,29 1,33 
7 80 17,66 2,34 
8 76,97 17,76 5,27 
9 76,16 23,13 0,71 

10 53,8 12,11 34,09 

11 83,1 8,19 8,71 

12 38,1 39,22 22,68 

  Progressão Retenção Abandono 
1º ciclo 89,74 9,46 0,8 

2º ciclo 85,06 13,31 1,63 
3º ciclo 77,94 19,28 2,78 

Secundário 55,8 19,78 24,42 
Total 77,47 15,19 7,34 

Fonte: DREL. 
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Quadro 50 – Estimativas populacionais até 2016, por ano e nível de ensino (Cohort)  

Ano/Nível  2008 re
te
nç
ão
 

2009 re
te
nç
ão
 

2010 re
te
nç
ão
 

2011 re
te
nç
ão
 

2012 re
te
nç
ão
 

2013 re
te
nç
ão
 

2014 re
te
nç
ão
 

2015 re
te
nç
ão
 

2016 

1º  243   246   282   309   270   255  252   279  316 
Transição   1,000  1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000  

2º  302 0,145 287 0,145 288 0,145 324 0,145 356 0,145 322 0,145 302 0,145 296 0,145 322 
Transição   0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855   

3º  340 0,098 292 0,098 274 0,098 273 0,098 303 0,098 334 0,098 308 0,098 288 0,098 281 
Transição   0,902  0,902  0,902  0,902  0,902  0,902  0,902  0,902   

4º  347 0,146 357 0,146 315 0,146 293 0,146 289 0,146 316 0,146 347 0,146 328 0,146 308 
Transição   0,854  0,854  0,854  0,854  0,854  0,854  0,854  0,854   

5º  346 0,162 352 0,162 362 0,162 328 0,162 303 0,162 296 0,162 318 0,162 348 0,162 337 
Transição   0,832  0,832  0,832  0,832  0,832  0,832  0,832  0,832   

6º  333 0,136 333 0,136 338 0,136 347 0,136 320 0,136 296 0,136 286 0,136 303 0,136 331 
Transição   0,864  0,864  0,864  0,864  0,864  0,864  0,864  0,864   

7º  360 0,200 360 0,200 360 0,200 364 0,200 373 0,200 351 0,200 326 0,200 313 0,200 325 
Transição   0,800  0,800  0,800  0,800  0,800  0,800  0,800  0,800   

8º  337 0,230 365 0,230 372 0,230 373 0,230 377 0,230 385 0,230 369 0,230 346 0,230 329 
Transição   0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770   

9º  369 0,238 347 0,238 364 0,238 373 0,238 376 0,238 380 0,238 387 0,238 376 0,238 356 
Transição   0,762  0,762  0,762 0 0,762  0,762  0,762  0,762  0,762   

10º  301 0,121 317 0,121 303 0,121 314 0,121 322 0,121 326 0,121 329 0,121 335 0,121 327 
Transição   0,538  0,538  0,538  0,538  0,538  0,538  0,538  0,538   

11º  150 0,082 174 0,082 185 0,082 178 0,082 184 0,082 188 0,082 191 0,082 193 0,082 196 
Transição   0,831  0,831  0,831  0,831  0,831  0,831  0,831  0,831   

12º  183 0,381 194 0,381 219 0,381 237 0,381 238 0,381 243 0,381 249 0,381 253 0,381 257 
 

Níveis de Ensino 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1º 1232 34 1182 33 1159 32 1199 32 1218 33 1227 33 1209 33 1191 33 1227 33 
2º 679 19 685 19 700 19 675 18 623 17 592 16 604 16 651 18 668 18 
3º 1066 29 1072 29 1096 30 1110 30 1126 30 1116 30 1082 30 1035 28 1010 28 

Secundário 634 18 685 19 707 19 729 20 744 20 757 21 769 21 781 21 780 21 
Total 3611 100 3624 100 3662 100 3713 100 3711 100 3692 100 3664 100 3658 100 3685 99 
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Figura 20 – Estimativa do número de alunos até 2016, no concelho de Peniche 
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Figura 21 – Estimativas do número de alunos, por nível de ensino, até 2016, no concelho de 
Peniche 
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Adoptando os mesmos critérios que estiveram na base das projecções demográficas por grupos 

quinquenais, estimaram-se as possíveis tendências evolutivas da população entre os 3 e os 5 

anos do concelho, até 2016. 

 

Não obstante a grande margem de erro que está associada a este tipo de informação, procurou-

se aproxima-la o mais possível aos valores reais a verificar a seu tempo. 
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Assim, no próximo quadro, encontram-se sistematizadas as prováveis tendências relativas à 

população em idade pré-escolar, para cada um dos cenários predefinidos. 

 
Quadro 51 – População em idade pré-escolar, no concelho de Peniche (estimativa até 2016) 

 Cidade Ferrel Atouguia da Baleia Serra d’El Rei Total Concelho 

2007/2008 447 56 214 35 752 
2008/2009 473 67 248 28 816 

Hip 1 

2011/2012 417 59 219 24 719 

2016/2017 366 52 192 22 632 

Hip 2 

2011/2012 439 62 230 26 757 

2016/2017 401 57 210 24 692 

Hip 3 

2011/2012 486 69 255 28 838 

2016/2017 458 65 240 27 790 

 

Nos últimos anos, tem-se verificado um ligeiro decréscimo da população em idade pré-escolar, 

tendência que se prevê que se mantenha nos próximos anos, mesmo que ocorram algumas 

inflexões, em determinados anos intermédios, em relação ao horizonte do período estimado. 

 

As freguesias de Ferrel e Serra d’El Rei, para além de persistirem com reduzidos valores, são 

aquelas para onde se prevê uma estagnação em torno desses valores. As freguesias da cidade 

e a freguesia de Atouguia da Baleia, são as que melhor acompanham as variações gerais 

concelhias, registando-se ligeiros acréscimos. 

 

Tendo apenas presente a população actual de Peniche, não seria previsível que a população em 

idade pré-escolar aumentasse. No entanto, com o espectável e crescente afluxo de novos 

residentes, que o elevado número de novas construções e a melhoria das acessibilidades tem 

potenciado, origina que no curto/médio prazo se preveja um aumento considerável do número de 

crianças no concelho. Estes valores, não irão reflectir um acréscimo do número de filhos por 

casal, mas sim um crescimento generalizado da população. 
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Figura 22 – Estimativa do número de alunos a frequentar o 1º ano do 1ºciclo, por ano lectivo, até 
2016 
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A leitura do Cohort e dos gráficos com as estimativas do número de alunos, até 2016, apontam 

para as seguintes tendências: 

• Prevê-se que a população escolar total apresente, até 2011, uma retoma dos valores 

de 2002, voltando posteriormente a registar um ligeiro decréscimo, até 2015;  

• O 2º ciclo regista uma manutenção dos valores. As pequenas inflexões na curva não 

são significativas; 

• Para o 3º ciclo, prevê-se um pico máximo em 2011 e posteriormente um progressivo 

decréscimo; 

• O ensino secundário, segundo as projecções, irá apresentar um ligeiro acréscimo, em 

parte explicado pelo elevado valor de retenções no 10º ano. Para além disso, a 

elevada percentagem de retenção no 9º ano, segundo dados oficiais, não são reais 

pois incluem alunos que efectivamente se voltam a matricular mas não frequentam a 

escola, acabando por abandonar os estudos. Acabam por ser contabilizados como 

retenções, quando verdadeiramente fazem parte do contingente que abandona o 

ensino. Assim, foram considerados no cohort como população escolar, ainda integrada 

na rede, quando na verdade isso não se verifica, o que posteriormente tem implicações 

no crescente número estimado de alunos no 10º ano. 
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Globalmente, esta análise perspectiva um ligeiro acréscimo da população escolar (na ordem das 

duas centenas de alunos ao nível concelhio). No entanto, a distribuição da população não é 

uniforme, fazendo com que em termos espaciais existam diferentes comportamentos. Neste 

sentido, as propostas de organização espacial da rede escolar do concelho, deverá conseguir 

gerir da melhor forma possível a dinâmica da população escolar em alguns casos específicos. 

 
Quadro 52 – Relação da oferta de educação pré-escolar e população, entre os 3 e os 5 anos, no 

concelho de Peniche, por freguesia, até 2016 (oferta-procura) 

 Cidade Ferrel Atouguia Serra 
Total 

Concelho 

Oferta 448 70 245 44 807 
1997/1998 -127 -2 45 17 -67 
1998/1999 -128 4 35 23 -66 
1999/2000 -53 8 29 27 11 
2000/2001 -31 16 10 18 13 
2001/2002 -12 6 9 17 20 
2002/2003 -33 8 -9 10 -24 
2003/2004 -37 6 -5 11 -25 
2004/2005 -40 13 7 9 -11 
2005/2006 -7 14 31 8 46 
2006/2007 14 13 33 9 70 
2007/2008 1 14 18 9 55 
2008/2009 -25 3 -4 16 -9 

Hipótese 1 
2011/2012 31 11 26 20 88 
2016/2017 82 18 53 22 175 

Hipótese 2 
2011/2012 9 8 15 18 50 
2016/2017 47 13 35 20 115 

Hipótese 3 
2011/2012 -38 1 -10 16 -31 
2016/2017 -10 5 5 17 17 

Nota: Optou-se a este nível de ensino pela desagregação ao nível da freguesia, pela natureza dos dados 
relativos à procura. 
A vermelho estão as situações em que à défice de oferta. 

 

Quadro 53 – Estimativas do número de alunos de 1º ciclo, na cidade e por freguesia rural, do 
concelho de Peniche, até 2016 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cidade 724 689 671 688 694 694 677 662 677 

Atouguia da Baleia 345 338 338 358 371 381 384 386 405 
Serra d’El Rei 66 63 62 64 66 66 66 65 67 

Ferrel 97 91 88 89 88 86 82 79 78 
Total 1.232 1.182 1.159 1.199 1.218 1.227 1.209 1.191 1.227 
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Quadro 54 – Estimativa da Procura de 1º ciclo, por aglomerado / grupos de aglomerados de 
origem, das freguesias rurais do concelho de Peniche, até 2016 

 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Atouguia da Baleia 115 117 122 133 143 151 157 162 
Coimbrã 10 10 9 9 8 8 7 6 

Bufarda / Alto Veríssimo/Alto Foz 44 42 41 42 43 43 42 41 
Geraldes/C. Júlio/S. Bernardino 55 53 52 54 55 55 55 54 

Reinaldes / Casal Fetal 19 19 20 21 22 23 24 24 
Bolhos / Ribafria / Paço 25 24 24 25 26 27 27 26 
Casais Branco / Fetais 12 12 12 13 13 14 14 14 
Casais de Mestre Mendo 7 7 6 6 6 6 6 5 

Casal da Vala /Casal Moinho 23 21 20 21 20 20 19 18 
L.Estrada / Consolação 34 33 32 34 34 35 35 34 

Ferrel / Baleal 97 91 88 89 88 86 82 79 
Serra d'El Rei 66 63 62 64 66 66 66 65 

 

No quadro que se segue, não consta a escola de 1º ciclo de ensino básico de Casais do Júlio 

por ter sido encerrada no ano lectivo de 2006/2007. 

 
Quadro 55 – Relação da oferta actual de 1º ciclo do ensino básico e a procura estimada até 2016, 

por escola, para o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 
Oferta-Procura Escola 

Capacidade da escola 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Nº1 de Atouguia 96 -21 -26 -37 -47 -55 -61 -66 -78 
Nº2 de Atouguia 24 14 15 15 16 16 17 18 18 
Nº1 Bufarda 96 54 55 54 53 53 54 55 54 
Nº1 Geraldes 48 21 22 21 21 21 21 22 21 
Nº1 Reinaldes 48 29 28 27 26 25 24 24 22 

Nº1 Ribafria/Bolhos 24 15 15 15 15 15 15 15 15 
Nº2 Ribafria 24 9 9 8 7 7 7 7 6 

Nº1 S. Bernardino 48 21 22 21 20 20 20 20 20 
Nº1 Casais Brancos 48 36 36 35 35 34 34 34 33 
Nº1 Casais M. Mendo 24 17 18 18 18 18 18 19 19 
Nº1Casal da Vala 48 27 28 27 28 28 29 30 30 
Nº1 L. Estrada 48 15 16 14 14 13 13 14 12 
Nº1 Ferrel 168 77 80 79 80 82 86 89 90 

Nº1 Serra d'El Rei 96 33 34 32 30 30 30 31 29 
Nota: A vermelho estão as situações de défice de oferta. 

 

Destaque-se a freguesia de Atouguia da Baleia onde se estima que a procura de 1º ciclo do 

ensino básico irá crescer até 2016. Estes valores traduzem, em grande parte, o aumento de 

população (sobretudo casais jovens) na vila. No entanto, com excepção de alguns aglomerados, 

estima-se uma manutenção dos quantitativos actuais e ligeiras subidas pontuais. 
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Quadro 56 – Relação da oferta de 2º e 3º ciclos e ensino secundário, e a procura estimada até 

2016, no concelho de Peniche 
Oferta - Procura 

 Capacidade  
da escola 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EB 2,3 D. Luís de Ataíde 650 93 105 109 128 154 181 202 217 234 
EB 2,3 Atouguia da Baleia 650 -84 -98 -124 -128 -121 -112 -111 -119 -124 

EB 1,2,3 
(2º e 3º ciclos) 

555 101 91 74 70 73 78 78 71 67 

Escola Secundária 750 116 65 43 21 6 -7 -19 -31 -30 

 

Quadro 57 – Estimativa da procura de 2º e 3º ciclos na cidade e no conjunto de freguesias da zona 
rural, do concelho de Peniche, até 2016 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cidade 1.011 1.009 1.022 1.007 978 946 925 917 904 

Zona Rural 734 748 774 778 771 762 761 769 774 
Total 1.745 1.757 1.796 1.785 1.749 1.708 1.686 1.686 1.678 

 

Quadro 58 – Estimativa da procura de 2º e 3º ciclos. por aglomerado/grupo de aglomerados de 
origem, das freguesias rurais do concelho de Peniche. até 2016 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Atouguia da Baleia 200 203 211 212 210 207 206 209 211 
Coimbrã 6 7 7 7 7 5 8 9 7 

Bufarda / Alto Veríssimo/A 
Foz 57 57 59 59 58 60 58 59 59 

Geraldes/C.Júlio/S. 
Bernardino 79 81 84 84 83 81 82 83 84 

Reinaldes / Casal Fetal 32 33 34 34 34 33 35 34 34 
Bolhos / Ribafria / Paço 44 44 47 47 47 46 44 46 47 
Casais Branco / Fetais 16 16 16 17 16 16 17 16 16 
Casais de Mestre Mendo 14 15 15 15 15 15 14 15 15 

Casal da Vala /Casal Moinho 25 25 26 26 26 26 28 26 26 
L.Estrada / Consolação 58 59 61 62 61 62 60 59 61 

Ferrel / Baleal 147 151 155 156 155 153 152 155 155 
Serra d'El Rei 56 57 59 59 59 58 57 58 59 

Total 734 748 774 778 771 762 761 769 774 

 

Quadro 59 – Estimativa da procura de ensino básico regular na cidade e no conjunto de freguesias 
da zona rural do concelho de Peniche, até 2016 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cidade 1.735 1.698 1.693 1.695 1.672 1.640 1.602 1.579 1.581 

Zona Rural 1.242 1.241 1.262 1.289 1.295 1.295 1.293 1.298 1.324 
Total 2.977 2.939 2.955 2.984 2.967 2.935 2.895 2.877 2.905 
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Quadro 60 – Estimativa da procura de ensino secundário regular no concelho de Peniche, até 2016 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

568 573 634 685 707 729 744 757 769 781 780 

 

No caso do 2º e 3º ciclo, mantém-se a realidade dos últimos anos, destacando-se a EB 2,3 de 

Atouguia da Baleia com um crescente deficit na relação oferta/procura. Já os valores negativos 

previstos para o final do período em análise na escola secundária, não são muito significativos. 

Mais uma vez se refere que aumento do número de alunos não reflecte um aumento da 

população escolar mas resulta sobretudo da elevada retenção no 10º ano. 

 

2º ciclo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
EB 2,3 D. Luís de Ataíde 217 213 211 198 177 163 160 167 166 
EB 1,2,3 (2º e 3º ciclos) 177 181 187 183 172 165 171 187 194 

EB 2,3 de Atouguia da Baleia 285 291 302 294 274 264 273 297 308 
Freguesia de Atouguia da Baleia 206 210 219 213 198 191 197 215 223 

Freguesia de Ferrel 57 59 60 59 55 53 55 60 62 
Freguesia de Serra d’El Rei 22 22 23 22 21 20 21 22 23 

Cidade de Peniche 394 394 398 381 349 328 331 354 360 
Total 2º ciclo 679 685 700 675 623 592 604 651 668 

          
3º ciclo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EB 2,3 D. Luís de Ataíde 340 332 331 325 319 307 288 266 250 
EB 1,2,3 (2º e 3º ciclos) 277 283 293 301 310 311 306 297 294 

EB 2,3 de Atouguia da Baleia 449 457 472 484 497 498 488 472 466 
Freguesia de Atouguia da Baleia 325 330 341 350 359 360 353 341 337 

Freguesia de Ferrel 90 92 95 97 100 100 98 95 93 
Freguesia de Serra d’El Rei 34 35 36 37 38 38 37 36 36 

Cidade de Peniche 617 615 624 626 629 618 594 563 544 
Total 3º Ciclo 1.066 1.072 1.096 1.110 1.126 1.116 1.082 1.035 1.010 

 

A escola de 2º e 3º ciclo que tende a registar nos próximos anos maior excedente de oferta é a 

EB 2,3 D. Luís de Ataíde. Ao passo que na EB 1,2,3 tenderá para uma relação equilibrada entre 

a oferta e a procura. 

 

Em termos genéricos, o que se verifica efectivamente no concelho de Peniche é uma 

transferência da procura em termos locativos. O envelhecimento dos núcleos primitivos dos 

aglomerados reflecte-se no decréscimo da população escolar e consequentemente na baixa taxa 

de ocupação dos estabelecimentos de ensino aí instalados. Paralelamente a este fenómeno 

aparecem novas urbanizações/novas franjas territoriais onde a procura de equipamentos de 

ensino é cada vez mais expressiva. 
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Para além disso a polarização de determinados aglomerados relativamente a outros é também 

uma realidade. A freguesia de Atouguia da Baleia é um desses exemplos. Os aglomerados mais 

afastados do litoral e de menor dimensão, em termos populacionais, têm vindo a sofrer esse 

efeito. 

 

As áreas onde se verifica maior urbanização, com a construção de vários loteamentos, são 

efectivamente as que mais atraem os jovens casais em detrimento dos pequenos aglomerados 

de génese mais antiga. Sendo a faixa litoral e a sede da freguesia os principais alvos do 

crescimento urbano, são também as mais procuradas pelos jovens como local de residência. 

Como consequência, ocorre o envelhecimento da população dos aglomerados mais pequenos e 

interiores, e respectivo decréscimo da população escolar, e uma crescente procura de 

equipamentos escolares em novas áreas. Esta situação tenderá a acentuar-se, dado que para 

além dos comportamentos da população autóctone, a crescente procura por parte de pessoas de 

fora do concelho, proporcionada pela melhoria das acessibilidades, enfatizará ainda mais este 

problema. 

 

Uma análise efectuada aos loteamentos com alvará e número de fogos construídos desde o 

último Recenseamento Geral da população (2001), permite corroborar esta situação. Assim, 

desde 2001, na Consolação foram aprovados e concedidos alvarás a diversos loteamentos, num 

total de 388 fogos, em Peniche (cidade) cerca de 340 fogos, em S. Bernardino 202 fogos, na 

Atouguia da Baleia cerca de 100 fogos, em Ferrel 102 fogos, na Serra d’el Rei cerca de oito 

dezenas de novos fogos e na Bufarda 58 fogos (registe-se que no final da década de 90, tinham 

sido aprovados alguns loteamentos importantes nestas localidades, que já tinham originado um 

acréscimo substancial do número de fogos contabilizados quando do Recenseamento, embora 

ainda sem efectiva tradução num aumento significativo em termos populacionais). Estes valores 

reflectem a enorme procura por este território, maioritariamente por casais jovens. 
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1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
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1.1 Política Educativa Municipal 

 
A Câmara Municipal tem vindo a assumir a Educação Formal, Não Formal e Informal como 

grandes prioridades de intervenção, articulando-as com os processos de desenvolvimento local 

em curso. Neste quadro de referência a Carta Educativa reveste-se de uma importância 

acrescida ao assumir-se como instrumento de planeamento e de orientação imprescindível ao 

desenvolvimento da política educativa local.  

 

A politica que a autarquia tem vindo a prosseguir nos últimos anos e se propõe continuar a 

empreender, consubstancia-se na premissa que a Educação continuará a ser um investimento (e 

não um encargo), onde a disponibilidade incondicional para analisar e avaliar os problemas e 

procurar respostas e potencialidades educativas, através do diálogo permanente com os órgãos 

de gestão, restante comunidade escolar e educativa, será uma constante. Neste 

enquadramento, a Carta Educativa deverá claramente ser colocada ao serviço da política 

educativa local, assentando em 6 grandes pilares: 

(1) articular a política educativa com a política global de intervenção ao nível do 

Concelho, estabelecendo uma forte  ligação entre a Educação e o processo de 

desenvolvimento local, sustentado, em curso. Este deverá ser o fio condutor de 

actuação, assumindo-se como referencial a noção moderna de desenvolvimento 

sustentável e a exigência de mobilização de recursos disponíveis em torno do “capital 

social” que obrigam a dar à educação e à formação uma importância crescente. A 

autarquia, embora continuando a centrar na escola a primazia da sua actuação, 

deverá compreender as dinâmicas sócio-educativas locais e fazer apelo a uma 

abordagem global da acção educativa, de modo a inscrever no processo as sinergias 

entre os contextos e modalidades formais, não-formais e informais de educação; as 

actividades educativas intergeracionais; as dimensões educativas e formativas das 

acções de desenvolvimento local; os movimentos associativos. 

(2) assumir a educação como uma acção globalizante, materializada no carácter 

plurifuncional dos recursos disponíveis e nas vantagens da gestão integrada, 

nomeadamente ao nível dos espaços e dos equipamentos, valorizando e 

promovendo as formas de cultura local e os saberes dos alunos, numa perspectiva de 

optimização dos recursos endógenos. 
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(3) promover o intercâmbio de saberes e experiências, nesta nova era da 

globalização, através da criação de um conjunto de situações que permitam a troca e 

reflexão de realidades e dinâmicas com outras comunidades. 

(4) apoiar a intervenção social junto da população adulta, das crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais e/ou em situação de “risco”. 

(5) estimular a participação e a reflexão partilhada ao nível local, salientando a 

necessidade de agilizar a acção do Conselho Municipal de Educação, enquanto fórum 

privilegiado de participação de todos os agentes educativos na definição e 

implementação de políticas educativas para o Concelho. 

(6) reforçar a identidade local, através da criação e dinamização de espaços e infra-

estruturas nas mais variadas áreas da educação, com uma forte ligação à dinâmica 

cultural, bem como a preocupação com as questões ambientais e a qualidade de vida 

das populações.  

 

Este quadro geral de referência, tem norteado a actuação recente da autarquia, e na perspectiva 

de reforçar o seu papel enquanto agente e parceiro educativo, deverá no futuro continuar a: 

• assumir um papel activo enquanto parceiro dos Agrupamentos de Escolas de 

Peniche e dos estabelecimentos de ensino de nível hierárquico superior, materializado 

no cumprimento de todo o quadro legal que enquadra as suas competências, bem 

como na resposta às necessidades emergentes da dinâmica educativa do concelho; 

• privilegiar o trabalho conjunto com os órgãos de gestão e docentes dos 

Agrupamentos de Escolas, contribuindo para fomentar e reforçar estratégias e 

dinâmicas já em desenvolvimento; 

• assegurar a Intervenção Social junto das famílias e crianças do concelho, 

articulando as necessidades da Escola com as emergentes da sociedade; 

• promover, em colaboração com os Agrupamentos de Escolas de Peniche e outros 

estabelecimentos escolares do Concelho, a gestão integrada de equipamentos e 

espaços comunitários como espaços educativos, incentivando a sua dinamização 

tanto para actividades de enriquecimento e complemento curricular como para 

desenvolvimento de actividades organizadas de ocupação de tempos livres. 
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1.2. Objectivos Fundamentais a Prosseguir 

 

Com base no diagnóstico efectuado anteriormente, o estudo prospectivo, bem como as 

prioridades educativas do município, pretende-se que a Carta Educativa do Município de 

Peniche se constitua como um instrumento fundamental para sustentar as políticas educativas 

locais, procurando territorializar essas mesmas políticas, favorecendo um ensino de qualidade e 

pedagogicamente enriquecedor e, ao mesmo tempo, promovendo a equipamentação do território 

e, por conseguinte, a modelação de um sistema territorial e urbano mais equilibrado e eficiente.  

 

Este objectivo estratégico da Carta Educativa pode ser operacionalizado através da prossecução 

dos seguintes objectivos:  

� potencialização dos meios e recursos disponíveis, procurando sinergias e 

complementaridades; 

� continuar a apostar na componente sócio educativa de apoio às famílias na 

educação pré-escolar, como complemento do desenvolvimento global da criança e de 

contribuir para o sucesso da aprendizagem; 

� investimento na aquisição de material e equipamento técnico-pedagógico 

adequado às dinâmicas educativas dos diferentes níveis e estabelecimentos de ensino 

(centros de recursos, laboratórios, salas de informática); 

� requalificação do parque escolar, por forma a promover uma melhoria das 

condições de vivência escolar, entre os quais se destacam as seguintes medidas: 

• criação e/ou qualificação de salas polivalentes e de actividades que possam 

contribuir para o estímulo das capacidades dos alunos e para o desenvolvimento 

de diversas vivências, assegurando o prolongamento do horários nos diversos 

estabelecimentos; 

• melhoria das condições de climatização dos estabelecimentos, dando ênfase nas 

novas edificações às condições construtivas de isolamento térmico e acústico e 

nas antigas construções à instalação de soluções adequadas de climatização; 

• arranjo dos espaços exteriores, designadamente através do seu tratamento 

paisagístico (criação de mais espaços verdes) e da colocação de pavimento 

adequado (requalificação de pátios).  

� Investimento em recursos humanos na área das ciências da educação.
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� Intervir ao nível da Educação Precoce e Educação Parental, em colaboração com os 

Agrupamentos e restantes parceiros de forma a minorar problemas de indisciplina e 

insucesso Escolar e promover competências pessoais e sociais, em contexto escolar. 
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2. RECONFIGURAÇÃO E 
REORGANIZAÇÃO DA REDE EDUCATIVA 
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A reconfiguração da rede educativa só tem sentido se efectuada tendo em conta a lógica 

afinitária e relacional, onde os estabelecimentos de ensino são organizações que fazem parte da 

rede de equipamento colectivo (também com uma forte dimensão educativa) e que contribuem 

de forma significativa para a aquisição de competências educativas e culturais, bem como o 

acesso a serviços diversificados e de qualidade às populações. 

 

Para além disso, outro elemento relevante a equacionar, prende-se com a decisão politica 

emanada a nível nacional, que visa o reordenamento das Escolas Básicas do 1º ciclo, e que 

prevê a curtíssimo prazo o encerramento de todas as escolas do país com menos de dez alunos, 

e para breve o encerramento das que possuam menos de 20 alunos, com a consequente criação 

de centro escolares de maior dimensão. Neste sentido, a Carta Educativa de Peniche, procura 

também antecipar problemas decorrentes de encerramentos decididos ao nível da Administração 

Central, preparar as melhores respostas e tomar as opções mais consentâneas com os anseios 

das populações e os interesses prioritários dos alunos e crianças, nomeadamente ao nível da 

qualidade das infra-estruturas e serviços educativos oferecidos. 

 

Sublinhe-se ainda e mais uma vez, que a reconfiguração e reorganização da rede educativa que 

se apresenta, não obstante tenha tido em consideração a oferta privada e de IPSS existente, se 

cinge à realidade e oferta pública. Neste sentido, convém realçar que apesar do meritório e 

louvável trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos pelas IPSS ao nível do pré-

escolar, a opção e orientação politica actual da autarquia, passa pelo aumento considerável da 

oferta pública da rede pré-escolar, nomeadamente e em complementaridade com a qualificação 

do 1º ciclo (integrando os dois níveis de ensino no mesmo equipamento).  

 

Desejavelmente e face às competências que possui, a autarquia promoverá, progressivamente, 

a universalidade deste ensino a todas as crianças do concelho. Assim, face às listas de espera 

actualmente existentes e não obstante nos últimos anos a autarquia tenha apoiado sempre as 

IPSS, de modo a assegurar em condições de qualidade, uma oferta que o público não conseguia 

disponibilizar (ou não era uma das suas prioridades), actualmente (e as propostas a apresentar 

isso reflectem) a aposta passa por, tendencial e progressivamente, assegurar e generalizar a 

oferta pública de pré-escolar a todas as crianças do concelho. 
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2.1 – Educação pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Na Cidade de Peniche 

 

De acordo com a proposta da DREL, de verticalização do sistema educativo no concelho, no 

próximo ano lectivo 2007-2008, passarão a existir dois Agrupamentos Verticais, em detrimento 

do Agrupamento Horizontal (que será extinto), na cidade de Peniche: um sedeado na EB 1,2,3 

de Peniche e outro na EB 2/3 D. Luís de Ataíde. Enquanto o Agrupamento Vertical da EB 1,2,3 

corresponde ao território educativo que abrange a escola sede e a EB1 nº3 e a EB1 nº 5, o 

Agrupamento Vertical a sedear na EB 2/3 D. Luís de Ataíde, abrange as Escolas: EB1 nº1; EB1 

nº2; EB1 nº4; EB1 nº6; JI da Prageira; JI do Alemão; JI do Filtro; JI da Colónia Balnear; JI do 

CAIC. 

 

Face à dinâmica territorial e às projecções demográficas efectuadas prevê-se que na cidade de 

Peniche o número de crianças a frequentar a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico 

se mantenha praticamente inalterado (por ventura com um ligeiro decréscimo). Isto é, a 

concretização de qualquer dos cenários prospectivos elaborados, nomeadamente o mais 

expansionista/voluntarista (cuja probabilidade de ocorrência é forte em virtude das dinâmicas 

territoriais actualmente verificadas) não implicará grandes oscilações na oferta do pré-escolar e 

do 1º ciclo do ensino básico. Contudo, dada a realidade do parque escolar instalado (antigo, não 

adaptado às novas realidades e exigências), será fundamental proceder a profundas alterações. 

 

No que se refere à educação pré-escolar prevê-se que a população com idades compreendidas 

entre os 3 e os 5 anos possa atingir as quatro centenas e meia de crianças, em 2016, sendo 

previsível um forte acréscimo na procura, por estabelecimentos de ensino que disponibilizem 

pré-escolar, dada a progressiva inserção da mulher no mercado de trabalho e o facto de 

tendencialmente este vir a ser um nível de frequência “obrigatória”.  

 

Não obstante a existência de alguns Jardins-de-infância da rede pública, nenhum foi construído 

de raiz para o efeito, resultando todos eles de adaptação de salas ou aproveitamento de salas 

devolutos em equipamentos existentes. Assim, e apesar da existência de diversas IPSS/privados 

que oferecem esta valência, considera-se prudente um acréscimo importante na oferta pública.  
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Relativamente ao 1º ciclo do ensino básico, apesar dos equipamentos existentes na cidade de 

Peniche possuírem capacidade para sustentar a procura neste ciclo de ensino, que 

previsivelmente venha a ocorrer até 2016, os mesmos são bastante antigos, encontram-se em 

mau estado de conservação (apesar dos esforços da autarquia nos últimos anos) e não 

respondem às necessidades e exigências mínimas de qualidade para o ensino actual (ausência 

de cantinas/refeitórios; espaços polivalentes, espaços de recreio/jogos dignos;…). Registe-se, 

que a EB1 nº2 de Peniche está a ser alvo de obras de remodelação/reabilitação, que lhe 

concederão outra dignidade e funcionalidade nos próximos anos.  

 

Deste modo, apesar da procura potencial definida nas projecções demográficas realizadas ser 

satisfeita com o parque escolar já instalado, parece ser o momento ideal para equacionar o 

futuro e proceder a intervenções de fundo para a melhoria das condições gerais educativas na 

cidade.  

 

A consubstanciação das propostas que se passarão a apresentar pretendem atingir um duplo 

objectivo. A um tempo, pretendem resolver os problemas existentes na oferta pública da valência 

de Jardim de Infância, e, a outro, melhorar a qualidade da oferta no 1º ciclo do ensino básico, 

promovendo a qualificação dos recursos físicos e imateriais das escolas, considerando-se 

fundamental, por exemplo, a construção de espaços polivalentes, que permitirão, entre outros 

objectivos, o prolongamento de horário/serviços de apoio à família no pré-escolar e o 

desenvolvimento de actividades diversas de complemento e enriquecimento curricular nos 

restantes níveis de ensino e o maior apetrechamento técnico-pedagógico dos estabelecimentos 

(com ênfase para Centros de Recursos). 

 

A principal proposta prende-se com a construção, de raiz, de uma nova EB1/JI em Peniche com 

capacidade para 12 turmas de 1º ciclo, 3 salas para JI e actividades de enriquecimento 

curricular. A sede de concelho passaria a possuir um equipamento integrado, qualificado, com 

espaços polivalentes, refeitório próprio, centro de recursos, biblioteca/mediateca, salas de 

estudo, salas de professores. Deveriam, igualmente, criar-se espaços contíguos de recreio, 

incluindo a instalação de equipamentos lúdicos. Esta solução trará, igualmente, inúmeras 

vantagens pedagógicas e condições de sociabilidade adequadas ao processo de aprendizagem 
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e de formação da personalidade, promotoras da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem da comunidade escolar. 

 

Duas outras propostas merecem ainda especial destaque, neste quadro de 

reformulação/reorganização do pré-escolar e 1º ciclo na cidade: 

• a EB 1,2,3 de Peniche, seria alvo de ampliação, com a construção de um novo 

bloco/edifício para acolher 4 salas de pré-escolar e espaços polivalentes. Neste 

sentido, mudaria a sua denominação para EBI / JI de Peniche; 

• a EB 2/3 D. Luís de Ataíde, seria alvo de remodelação/reutilização/readaptação dos 

seus espaços, de modo a acolher também o 1º ciclo (6 salas). Propõe-se, neste caso, 

que os dois blocos à entrada da Escola (pavilhões provisórios – estruturas 

completamente degradadas), fossem alvo de intervenção, construindo-se um único 

grande bloco. Neste caso, a escola mudaria igualmente a sua denominação e tipologia, 

para EBI D. Luís de Ataíde. 

 

Pelas excelentes condições que possui e disponibiliza à comunidade escolar, pela sua 

localização e inserção na malha urbana, propõe-se a manutenção da EB 1 nº 1 de Peniche. De 

igual modo, na medida em que se encontra a ser alvo de intervenção e o projecto contempla 

valências e espaços de inegável qualidade e adaptação às novas exigência do ensino, deverá 

permanecer em funcionamento a EB1 nº2 de Peniche. 

 

Contudo, com a construção da nova Escola e as propostas de reorganização das EB 1,2,3 de 

Peniche e EB 2/3 D. Luís Ataíde, deverão encerrar os seguintes estabelecimentos: 

• EB1 nº 3; 

• EB1 nº 4; 

• EB1 nº 5. 

 

Na EB 1 nº6 – Prageira, deverão ser efectuadas intervenções de fundo no edifício, 

nomeadamente a construção de um refeitório e centro de recursos. 
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Quadro 61 – Matriz-Síntese de Propostas para a Cidade de Peniche (rede pública) 
 
População a 

Escolarizar 

(2016/2017) 

Equipamentos Existentes 

(Popul. Escolar – 2005/06) 
Proposta de Reordenamento Intervenções / Observações 

Educação 
Pré-Escolar: 
401 / 458 

- J.I. da Prageira (40 - 2S) 
- J.I. do Alemão (20 - 1S) 
- J.I. do Filtro (25 - 1S) 
 
 
- J.I. da Colónia Balnear (60 – 
3S) 
- J.I. CAIC (27 – 1S) 
 

- J.I. da Prageira (2 Salas) 
- J.I. do Alemão (1 Sala) 
- JI na EB1 nº2 de Peniche (1 sala) 
 
 
- J.I. da Colónia Balnear (3 Salas) 
 
- J.I. CAIC (1 Sala) 
- JI na EB 1,2,3 de Peniche (4 
Salas) 
 
- JI EB1/JI Peniche (3 Salas) 

 
 
- O novo estabelecimento conterá 
1 sala para JI (funcionamento 
Integrado) 
 
 
 
- Um novo edifício/bloco conterá 4 
salas para JI (funcionamento 
Integrado) 
- O novo estabelecimento conterá 
3 salas para JI (funcionamento 
Integrado) 

Sub-Total 172 (8 Salas) 15 Salas + 8  Salas Novas 

1º Ciclo E. 
Básico: 

 
677 

 
 
 
 
 
- EB 1,2,3 de Peniche (110 -6 T) 
- EB1 nº1 de Peniche (176 -9 T) 
- EB1 nº2 de Peniche (33 – 2 T) 
 
- EB1 nº3 de Peniche (133 -7 T) 
 
- EB1 nº 4 de Peniche (89 – 5T) 
 
- EB1 nº 5 de Peniche (136 -7T) 
 
- EB1 nº 6 de Peniche (46 -3T) 

- EB1/JI de Peniche (12 turmas) 
 
 
- EB 2/3 D. Luís de Ataíde (6 
turmas) 
 
- EB 1,2,3 de Peniche (6 Turmas) 
- EB1 nº1 de Peniche (9 Turmas) 
- EB1 nº2 de Peniche (3 Turmas) 
 
 
 
 
 
 
 
- EB1 nº 6 de Peniche (3T) 

- Nova construção (12 salas para 
1º Ciclo, 3 para JI e salas 
polivalentes) 
- A ampliar/adaptar (seis novas 
salas) 
 
 
- A ampliar /requalificar (uma 
nova sala) 
- A Encerrar (com a construção da 
EB1/JI e a adaptação da EB 2/3) 
- A Encerrar (com a construção da 
EB1/JI e a adaptação da EB 2/3) 
- A Encerrar (com a construção da 
EB1/JI e a adaptação da EB 2/3) 

Sub-Total 723 (39 Turmas) 39  Turmas + 19  Salas Novas 
TOTAL  895 (47 Turmas) 54  Salas / Turmas +  27  Salas Novas 
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Nas freguesias rurais 

 

Pelo facto de ser o único estabelecimento deste território educativo que oferece os 2º e 3º ciclos 

do ensino básico, a EB2/3 de Atouguia da Baleia constitui a Escola Nuclear deste território, 

sendo por isso a escola-sede de Agrupamento, integrando todos os equipamentos escolares das 

freguesias rurais.  

 

Com base nas projecções demográficas e nas dinâmicas territoriais em curso, prevê-se que até 

2016, nas freguesias rurais, o número de crianças a frequentar a educação pré-escolar e o 1º 

ciclo do ensino básico sofrerá pequenas oscilações, face à situação actual. Contudo, tendo 

presente que a ausência de qualquer estabelecimento de ensino do pré-escolar nas sedes de 

freguesia e a realidade do parque escolar de 1º ciclo instalado é fundamental proceder a 

alterações na actual rede, de modo a melhor as condições de recepção e aprendizagem dos 

alunos/crianças. 

 

Sendo um território, sobretudo nas sedes de freguesia, com uma dinâmica de atracção 

populacional, que se espera venha a acentuar-se nos próximos anos com a recente melhoria das 

acessibilidades, e de crescente procura de habitação de 1ª residência por jovens casais, será 

fundamental apetrechar/dotar as sedes de freguesia de Atouguia da Baleia, Serra d’el Rei e 

Ferrel de equipamentos de educação pré-escolar.  

 

Dada a ausência de Jardins-de-infância da rede pública e apesar da existência de diversas 

IPSS/privados que oferecem esta valência, considera-se prudente e necessária a disponibilidade 

de oferta pública nestas localidades.  

 

Relativamente ao 1º ciclo do ensino básico, apesar dos equipamentos existentes possuírem 

capacidade para sustentar a procura que virá ocorrer até 2016, a antiguidade e péssimas 

condições básicas educativas e de recreio, numa grande percentagem dos estabelecimentos 

existentes (apesar dos esforços desencadeados pela autarquia nos últimos anos) e a ausência 

de respostas às necessidades e exigências mínimas de qualidade (cantinas/refeitórios; espaços 

polivalentes, espaços de recreio/jogos;…) é indispensável proceder a intervenções de fundo em 

alguns estabelecimentos para a melhoria das condições gerais educativas a disponibilizar.  
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As propostas a apresentar pretendem atingir um duplo objectivo: 

• Colmatar a ausência de oferta pública da valência de Jardim-de-infância, nas 3 sedes de 

freguesia; 

• Melhorar a qualidade da oferta no 1º ciclo do ensino básico, promovendo a construção 

de novos equipamentos que venham substituir estabelecimentos em elevado estado de 

degradação. Simultaneamente, deverão proceder-se a requalificação de alguns espaços 

nas escolas existentes, por exemplo, construção de espaços polivalentes, 

cantinas/refeitórios e um maior apetrechamento técnico-pedagógico dos 

estabelecimentos (com ênfase para Centros de Recursos). 

 

Das propostas a avançar, merecem destaque: 

• Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Construção, de raiz, de uma 

nova EB1/JI em Atouguia da Baleia, com capacidade para 8 turmas de 1º ciclo, 3 salas 

para JI e actividades de enriquecimento curricular. A sede de freguesia passaria a 

possuir um equipamento integrado, qualificado, com espaços polivalentes, refeitório 

próprio, centro de recursos, biblioteca/mediateca, salas de estudo, salas de professores. 

Deveriam, igualmente, criar-se espaços contíguos de recreio, incluindo a instalação de 

equipamentos lúdicos; 

• Construção dos Núcleos Escolares de Ferrel e Serra d’el Rei. No caso Serra d’el Rei 

e Ferrel, o parque escolar instalado encontra-se em precárias condições físicas, 

condicionando obviamente algumas das opções educativas a tomar. Neste sentido, 

numa nova lógica integrada de oferta educativa, potenciando complementaridades entre 

as diversas valências e equipamentos, propõe-se, em ambos os casos, a construção de 

raiz de um edifício, rentabilizando recursos e colocando ao dispor da comunidade 

escolar um conjunto alargado de valências. 
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Quadro 62 – Matriz-Síntese de Propostas para as Freguesias Rurais (rede pública) 

População a 
Escolarizar 
(2016/2017) 

Equipamentos Existentes 
(Popul. Escolar – 2005/06) 

Proposta de Reordenamento Intervenções / Observações 

Educação Pré-
Escolar: 

Ferrel 57 / 65 
 

Serra d’ El Rei 24 
/ 27 
 

Atouguia da 
Baleia 210 / 240 

 

- J.I. da Bufarda (15 - 1S) 
- J.I. de Lugar da Estrada 
(13 – 1S) 
- J.I. de Geraldes (32 – 2S) 
- J.I. de Casal Moinho (19 – 
1S) 
- J.I. de Ribafria (16 – 1S) 
 
 

 
- J.I. de Lugar da Estrada (1 Sala) 
 
- J.I. de Geraldes (2 Salas) 
- J.I. de Casal Moinho (1 Sala) 
 
 
 
- JI na EB1/JI da Bufarda (1 salas) 
 
 
- JI na EB1/JI de Atouguia da Baleia 
(3 salas) 
 
- JI na EB1/JI de Ferrel (2 salas) 
 
 
- JI na EB1/JI de Serra d’El Rei (2 
salas) 
 
- JI na EB1 de Ribafria nº1 – Bolhos 
(1 sala) 

- A Encerrar (transferência para a 
EB1/JI da Bufarda) 
 
 
 
 
- Reconversão para 1º 
ciclo/espaço polivalente 
- O novo estabelecimento 
conterá 1 sala para JI 
(funcionamento Integrado) 
- O novo estabelecimento 
conterá 3 sala para JI 
(funcionamento Integrado) 
- O novo estabelecimento 
conterá 2 salas para JI 
(funcionamento Integrado) 
- O novo estabelecimento 
conterá 2 salas para JI 
(funcionamento Integrado) 
- Reconversão da EB1 de 
Ribafria nº1 – Bolhos para JI 

Sub-Total 95 (6 Salas) 13 Salas + 9  Salas Novas 

 
1º Ciclo E.Básico: 

 
Ferrel 78 

 
Serra d’ El Rei 67 

 
Atouguia da 
Baleia 405 

 
 
 
 
 
 
 
 
- EB1 Atouguia da Baleia 
nº1 (144 -7 T) 
 
- EB1 Atouguia da Baleia 
nº2 - Coimbrã (12 -1 T) 
 
- EB1 da Bufarda (45 -3 T) 
 
 
 EB1 Casais Brancos (16 – 
1T) 
- EB1 Casal Mestre Mendo 
(11 -1T) 
 
- EB1 Casal da Vala (31 -2T) 
- EB1 Estrada (41 -2T) 
- EB1 Geraldes (34 -2T) 
- EB1 Ribafria nº1 - Bolhos 
(12 -1T) 
 
- EB1 Ribafria nº2 (20 -2T) 
 
 
- EB1 S. Bernardino (17 -1T) 
- EB1 Reinaldes (20 -2T) 
- EB1 Ferrel (113 -6T) 
 
- EB1 Serra d’El Rei (53 -3T) 

- EB1/JI de Atouguia da Baleia (8 
turmas) 
 
- EB 1/JI de Ferrel (6 turmas) 
 
 
- EB 1/JI de Serra d’El Rei (4 turmas) 
 
 
 
 
 
 
 
- EB1 da Bufarda (3 Turmas) 
 
 
- EB1 Casais Brancos (2 Turmas) 
 
 
 
 
- EB1 Casal da Vala (2 Turmas) 
- EB1 Estrada (2 Turmas) 
- EB1 Geraldes (2 Turmas) 
 
 
 
- EB1 Ribafria nº2 (2 Turmas) 
 
 
- EB1 S. Bernardino (1 Turmas) 
- EB1 Reinaldes (2 Turmas) 
 
 

- Nova construção (8 salas para 
1º Ciclo, 3 para JI e salas 
polivalentes) 
- Nova construção (6 salas para 
1º Ciclo, 2 para JI e salas 
polivalentes) 
- Nova construção (4 salas para 
1º Ciclo, 2 para JI e salas 
polivalentes) 
- A Encerrar (com a construção 
do Centro Escolar de Atouguia da 
Baleia) 
- A Encerrar (alunos transitam 
para a nova EB1/JI de Atouguia da 
Baleia) 
- Nova construção (3 salas 
para 1º Ciclo, 1 para JI e salas 
polivalentes) 
 
 
- A Encerrar (alunos transitam 
para a EB1 Casais Brancos ou 
para outras opções) 
 
 
 
- A Encerrar (alunos transitam 
para EB1 Ribafria nº2) – 
Reconversão para JI 
- aproveitamento do espaço JI 
para sala de aula/espaço 
polivalente 
 
 
- A Encerrar (com a construção 
do Núcleo Escolar) 
- A Encerrar (com a construção 
do Núcleo Escolar) 

Sub-Total 575 (34 Turmas) 34  Turmas + 21  Salas Novas 
TOTAL  670 (40 Turmas) 47  Salas / Turmas + 30  Salas Novas 
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2.2 – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 

As propostas apresentadas para os estabelecimentos com 2º e 3 º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário na cidade resultam, fundamentalmente, das articulações existentes ou a 

promover com outros níveis de ensino e por intervenções de requalificação/adaptação de 

espaços. Como já foi referido anteriormente, as principais propostas prendem-se com a 

requalificação/adaptação da EB 2/3 D. Luís de Ataíde, de modo a que possa acolher o 1º ciclo, e 

da EB 1,2,3 de Peniche com a construção de um novo bloco/edifício para albergar o pré-escolar. 

 

No caso da EB 2/3 de Atouguia da Baleia, dada a procura actual e as perspectivas de se vir a 

acentuar essa procura, será necessário construir um novo bloco/edifício para receber mais 

turmas/alunos do 2º e 3º ciclo das freguesias rurais (mais 6 salas). Na Escola deverá, 

igualmente, ser construída uma pista de atletismo e melhorar o campo de jogos existente. 

 

No que diz respeito ao ensino secundário a estimativa do número de turmas para 2016 afigura-

se mais complexa, na medida em que, embora se preveja uma redução do número de crianças 

residentes neste grupo etário, poderão existir condicionantes a jusante, quer nacionais (através 

do prolongamento da escolaridade obrigatória para 12 anos) quer locais (através da 

diversificação da oferta de cursos gerais e, sobretudo, tecnológicos e profissionais) que 

aumentem a procura, que actualmente é relativamente baixa no concelho.  

 

Para a consolidação da oferta do ensino secundário do concelho considera-se essencial um 

maior apetrechamento técnico-profissional-pedagógico da escola, com ênfase para a 

componente profissional, evitando assim a saída de alguns alunos para outros concelhos 

vizinhos. Deverá equacionar-se, no interior do perímetro escolar a construção de um bloco 

profissional (100x50) para oficinas e salas técnicas. 

 

Uma das principais intervenções a realizar prende-se com a construção de pavilhão polivalente 

coberto e respectivos balneários, de modo a fomentar a prática desportiva durante todo o ano. A 

Escola Secundária possui campo de jogos e balneários, mas encontra-se desprovida de um 

pavilhão coberto. Assim, propõe-se a criação de um pavilhão, 44x25 (com sala de ginástica). 
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Quadro 63 – Matriz-Síntese de Propostas para os 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e para o Ensino 
Secundário no Concelho de Peniche  

População a Escolarizar 

(2016) 

Equipamentos Existentes 

(Popul. Escolar – 2005/06) 

Proposta de Reordenamento 

(População Escolar Prevista em Turmas) 

2º Ciclo E. Básico e 3º 
Ciclo E. Básico: 
Total: 1.661 
Cidade: 904 

Freguesias Rurais: 774 

EB 1,2,3 Peniche: 22 turmas 
- 2º ciclo (110 alunos –11 turmas) 
- 3º ciclo (217 alunos –11 turmas) 
 
EB 2/3 D. Luís Ataíde: 25 turmas 
- 2º ciclo (155 alunos – 9 turmas) 
- 3º ciclo (329 alunos – 16 turmas) 
 
EB 2/3 Atouguia da Baleia: 30 turmas 
- 2º ciclo (246 alunos – 12 turmas) 
- 3º ciclo (412 alunos – 18 turmas) 
 

Ensino Secundário: 
 

780 

Escola Secundária de Peniche: 28 turmas 
- secundário (579 alunos – 28 turmas) 

EB 1,2,3 Peniche: 24/28 turmas 
- 2º ciclo (12/14 turmas) 
- 3º ciclo (12/14 turmas) 
 
EB 2/3 D. Luís Ataíde: 22/26 turmas 
- 2º ciclo (8/10 turmas) 
- 3º ciclo (14/16 turmas) 
 
EB 2/3 Atouguia da Baleia: 34/38 turmas 
- 2º ciclo (14/16 turmas) 
- 3º ciclo (20/22 turmas) 
 
Escola Secundária de Peniche: 36/38 turmas 
- secundário (36/38 turmas) 
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3. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 
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3.1 – Projectos Estruturantes 

 

MEDIDA 1 – CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  

 

Esta medida contempla a construção de dois novos centros escolares, a localizar na cidade de 

Peniche e na vila de Atouguia da Baleia. Estes estabelecimentos integram a educação pré-

escolar e o 1º ciclo do ensino básico. 

 

No caso do centro escolar de Peniche, trata-se de um estabelecimento a criar de raiz, 

dimensionado para três salas por ano lectivo no 1º ciclo e 3 salas para a educação pré-escolar. 

No caso de Atouguia da Baleia, o projecto, de 8 salas de 1º ciclo e 3 de educação pré-escolar, 

poderá resultar de uma de duas opções: 1. contemplar a requalificação/remodelação do parque 

escolar já instalado, mantendo apenas as fachadas dos edifícios da EB1 nº1 e procedendo a 

uma profunda intervenção interior ou 2. a construção de raiz de um novo edifício, nas imediações 

da EB 2/3.  

 

A concretização destes projectos permite, por um lado, colmatar alguns problemas de escassez 

de oferta no número de salas disponíveis face às crianças com idade de frequentar esses níveis 

(no caso do pré-escolar não existe mesmo oferta pública na vila de Atouguia da Baleia) e, por 

outro, desenvolver outro tipo de respostas para as quais os estabelecimentos preexistentes não 

estão preparados, dada a sua idade e estado de degradação (designadamente no que se refere 

ao desenvolvimento de actividades de complemento e enriquecimento curricular). 
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Acção/Projecto a Desenvolver CENTRO ESCOLAR DE PENICHE 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas Localização 

Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico 

- 3 salas de Jardim de Infância 
- 12 turmas de 1º Ciclo do Ensino Básico Cidade de Peniche 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto insere-se numa nova lógica integrada de oferta educativa, potencializando complementaridades entre as 
diversas valências de ensino. A sua concretização permitirá colmatar em definitivo os problemas ainda existentes na oferta pública 
da educação pré-escolar e evitar/ultrapassar os problemas existentes nas diversas EB1, nomeadamente ao nível da degradação do 
parque escolar e das poucas condições de acolhimento de outras actividades e valências. 

Descrição 

O novo Centro Escolar de Peniche deverá contemplar: 
- 3 salas para Jardim de Infância e 12 salas para o 1º ciclo do ensino básico; 
- Salas polivalentes para Actividades de Apoio à Família (J.Infância) e Actividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo); 
- Centro de Recursos (biblioteca, ludoteca, sala multimédia); 
- Cozinha e Refeitório; 
- Salas de Convívio e de Trabalho (professores e alunos); 
- Instalações sanitárias e Vestiário; 
- Arrecadações (material de limpeza, equipamentos, caldeira para aquecimento central); 
- Espaço exterior coberto e descoberto (áreas diversas: terra batida, ajardinada, parques infantis com piso anti-choque, 
espaços de estacionamento e espaços adaptados a deficientes); 
- Mobiliário, material didáctico e audiovisual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

Área de Terreno 5.300 m2 Área de Construção 1.960 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
1.500 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal X   

Promotores do 
Projecto 

- Câmara Municipal de Peniche 

 

 

Acção/Projecto a Desenvolver CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA* 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas Localização 

Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico 

3 salas de Jardim de Infância  
8 turmas do 1º Ciclo do E. Básico Vila de Atouguia da Baleia 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto insere-se numa nova lógica integrada de oferta educativa, potencializando complementaridades entre as 
diversas valências de ensino. A sua concretização permitirá responder ao previsível incremento populacional da Vila, à 
disponibilização de oferta pública no pré-escolar e melhorar também a qualidade da oferta (permitindo o desenvolvimento de novas 
respostas, como as actividades de complemento e enriquecimento curricular). 

Descrição 

O novo estabelecimento de ensino deverá contemplar: 
- 3 Salas para a valência de Jardim-de-infância e 8 Salas para o 1º ciclo do ensino básico; 
- Salas polivalentes para Actividades de Enriquecimento e Complemento Curricular; 
- Sala para Expressão Físico-Motora / Expressão Dramática; 
- Centro de Recursos (biblioteca, ludoteca, sala multimédia); 
- Cozinha e Refeitório; 
- Salas de Convívio e de Trabalho (professores e alunos); 
- Instalações sanitárias e Vestiário; 
- Arrecadações (material de limpeza, equipamentos, caldeira para aquecimento central); 
- Campo de Jogos Exterior; 
- Espaço exterior coberto e descoberto (áreas diversas: terra batida, ajardinada, parque infantil com piso anti-choque, espaços de 
estacionamento e espaços adaptados a deficientes); 
- Mobiliário, material didáctico e audiovisual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

Área de Terreno 4.200 m2 Área de Construção 1.500 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
1.250 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal X   

Promotores do 
Projecto 

- Câmara Municipal de Peniche  

* Caso, no futuro, exista uma procura potencial que o justifique (que face aos dados disponíveis e estimativas 

efectuadas, não será actualmente plausível), o equipamento poderá internamente proceder a alguns reajustamentos 

(nomeadamente no mobiliário), para poder responder a necessidades pontuais que possam surgir em determinados 

anos (p. e. mais uma sala para 1º ciclo). 
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MEDIDA 2 – CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS ESCOLARES  

 

À semelhança da anterior, esta medida contempla a construção de edifícios que integrem 

simultaneamente a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, contemplando, também, 

espaços polivalentes de apoio. A principal diferença relativamente à medida anterior prende-se 

com a menor dimensão destes estabelecimentos. 

 

Assim, esta medida contempla a construção de dois novos núcleos escolares, a localizar em 

Ferrel e na Serra d’El Rei, com ambos os estabelecimentos a integrarem a educação pré-escolar 

e o 1º ciclo do ensino básico. 

 

A ausência de oferta pública na valência Jardim-de-infância, o estado de degradação do actual 

parque escolar existente (1º ciclo) e a antiguidade do mesmo (inviabilizando o desenvolvimento 

de algumas actividades), justificam a melhoria da oferta nestas duas sedes de freguesia. 

 

Acção/Projecto a Desenvolver NÚCLEO ESCOLAR DE FERREL 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas Localização 

Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico 

2 salas de Jardim de Infância  
6 turmas do 1º Ciclo do E. Básico Ferrel 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto insere-se numa nova lógica integrada de oferta educativa, potencializando complementaridades entre as 
diversas valências de ensino. A sua concretização permitirá, por um lado, dotar a sede de freguesia de oferta pública de educação 
pré-escolar, por outro lado, evitar/ultrapassar os constrangimentos existentes no parque escolar actual (antiguidade e exiguidade de 
espaços), melhorando também a qualidade da oferta (permitindo o desenvolvimento de novas respostas, como as actividades de 
enriquecimento e complemento curricular). 

Descrição 

O novo estabelecimento de ensino deverá contemplar: 
- 2 Salas para a valência de Jardim-de-infância e 6 Salas para o 1º ciclo do ensino básico; 
- Salas polivalentes para Actividades de Complemento Curricular; 
- Sala para Expressão Físico-Motora / Expressão Dramática; 
- Centro de Recursos (biblioteca, ludoteca, sala multimédia); 
- Cozinha e refeitório; 
- Salas de Convívio e de Trabalho (professores e alunos);  
- Instalações sanitárias e Vestiário; 
- Arrecadações (material de limpeza, equipamentos, caldeira para aquecimento central); 
- Campo de Jogos Exterior; 
- Espaço exterior coberto e descoberto (áreas diversas: terra batida, ajardinada, parque infantil com piso anti-choque, espaços de 
estacionamento e espaços adaptados a deficientes); 
- Mobiliário, material didáctico e audiovisual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

Área de Terreno 3.000 m2 Área de Construção 1.200 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
1.000 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal  X  

Promotores do 
Projecto 

- Câmara Municipal de Peniche 
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Acção/Projecto a Desenvolver NÚCLEO ESCOLAR DE SERRA D’EL REI 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas Localização 

Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico 

2 salas de Jardim de Infância  
4 turmas do 1º Ciclo do E. Básico Vila de Serra d’el Rei 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto insere-se numa nova lógica integrada de oferta educativa, potencializando complementaridades entre as 
diversas valências de ensino. A sua concretização permitirá, por um lado, dotar a sede de freguesia de oferta pública de educação 
pré-escolar, por outro lado, evitar/ultrapassar os constrangimentos existentes no parque escolar actual (antiguidade e exiguidade de 
espaços), melhorando também a qualidade da oferta (permitindo o desenvolvimento de novas respostas, como as actividades de 
enriquecimento e complemento curricular). 

Descrição 

O novo estabelecimento de ensino deverá contemplar: 
- 2 Salas para a valência de Jardim-de-infância e 4 Salas para o 1º ciclo do ensino básico; 
- Salas polivalentes para Actividades de Complemento Curricular; 
- Centro de Recursos (biblioteca, ludoteca, sala multimédia); 
- Salas de Convívio e de Trabalho (professores e alunos); 
- Cozinha e Refeitório; 
- Instalações sanitárias e Vestiário; 
- Arrecadações (material de limpeza, equipamentos, caldeira para aquecimento central); 
- Espaço exterior coberto e descoberto (áreas diversas: terra batida, ajardinada, parque infantil com piso anti-choque, espaços de 
estacionamento e espaços adaptados a deficientes); 
- Mobiliário, material didáctico e audiovisual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

Área de Terreno 2.700 m2 Área de Construção 860 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
700 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal  X  

Promotores do 
Projecto 

- Câmara Municipal de Peniche 
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MEDIDA 3 – AMPLIAÇÕES / REQUALIFICAÇÕES DE ESCOLAS 

 

A presente medida, contemplará a ampliação de alguns estabelecimentos existentes, 

possibilitando que possam acolher outros níveis de ensino. Esta alteração permitirá, por um lado, 

assumir plenamente o processo de verticalização do sistema, no mesmo espaço físico e, por 

outro lado, melhorar a oferta pública de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. 

 

No caso da EB 1,2,3 de Peniche, contemplará a construção de um novo bloco/edifício que 

atenderá 4 novas salas para Jardim-de-infância e, no caso da EB 2/3 D. Luís de Ataíde, a 

readaptação de 2 blocos (construídos provisoriamente e em elevado estado de degradação), 

para que possam acolher também turmas de 1º ciclo do ensino básico. 

 

A aposta na valorização da formação profissionalizante constitui uma importante medida para o 

futuro da Escola Secundária de Peniche. Neste contexto, dado que o ensino profissional/novas 

oportunidades constituem uma prioridade para a Escola (pode desempenhar um papel 

fundamental na formação de recursos humanos qualificados e na promoção da articulação entre 

o ensino e o tecido empresarial local), importa dotá-la de um novo bloco profissional com oficinas 

e salas técnicas.  
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Acção/Projecto a Desenvolver Ampliação da EB 1,2,3 de Peniche (EBI/JI) 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas (novas) Localização 

1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Novo Bloco (4 salas JI) Cidade de Peniche 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto promoverá a ampliação da EB 1, 2,3 de Peniche, com a construção de raiz de um novo bloco, indo ao encontro 
da procura existente e potencial ao nível do pré-escolar na cidade. Simultaneamente, pretende-se a construção de um pavilhão 
desportivo coberto que permita a prática desportiva dos alunos. 

Descrição 

O novo edifício/bloco deverá contemplar: 
- 4 Salas para a valência de Jardim-de-infância; 
- Salas Polivalentes para Actividades de Apoio à Família; 
- Gabinetes e Salas de trabalho; 
- Instalações Sanitárias e Vestiário; 
- climatização (aquecimento central); 
- Arrecadações (material de limpeza, equipamentos, caldeira para aquecimento central); 
- Mobiliário, material didáctico e audiovisual diverso, adaptado aos vários níveis etários; 
- Arrecadações (material de limpeza, outros equipamentos); 
- Mobiliário, material didáctico e audiovisual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

 
A requalificação dos edifícios/ espaços actualmente existentes deverá contemplar: 

- os acessos 
- a climatização das salas; 
- as canalizações; 
- as vedações e janelas. 

Área de Terreno Não Aplicável Área de Construção 600 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
500 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal X   

Promotores do 
Projecto 

- Ministério da Educação 

 
 

Acção/Projecto a Desenvolver Ampliação da EB 2,3 D. Luís de Ataíde (EBI) 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas (novas) Localização 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Readaptação de 2 blocos (6 salas 1º ciclo) Cidade de Peniche 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto insere-se numa nova lógica integrada de oferta educativa, potencializando complementaridades entre as 
diversas valências de ensino. O projecto procura promover a ampliação da EB 2,3 D. Luís de Ataíde, com a construção de raiz de 
um novo bloco (ou readaptação de dois existentes), indo ao encontro da procura existente e potencial ao nível do 1º ciclo na 
cidade. Actualmente, o estabelecimento possui 2 pavilhões construídos provisoriamente, com estruturas em avançado estado de 
degradação, que deverão ser alvo de intervenção, de modo a que possam acolher, para além das valências já hoje existentes, 
aulas de 1º ciclo do ensino básico. 

Descrição 

O novo edifício da EB 2,3 D. Luís de Ataíde deverá contemplar 6 salas de aulas normais para o 1º ciclo, salas polivalentes e 
espaços comuns diversos, bem como um eficaz processo de climatização (aquecimento central). 
 
Para além disso, deverá continuar a albergar as valências actualmente existentes nos dois blocos a readaptar: secretaria, 
repografia, sala de professores, sala de directores de turma, sala do Conselho Executivo, papelaria. 
 
A requalificação dos edifícios/ espaços actualmente existentes deverá contemplar: 

- a parte eléctrica (necessidade urgente); 
- as canalizações (constantes rupturas); 
- janelas e estruturas metálicas; 
- climatização. 

Área de Terreno Não Aplicável Área de Construção 2.500 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
1.250 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal X   

Promotores do 
Projecto 

- Ministério da Educação 
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Acção/Projecto a Desenvolver Ampliação da EB 2/3 de Atouguia da Baleia 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas (novas) Localização 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Novo Bloco (6 salas 2º e 3º ciclo) EB 2/3 de Atouguia da Baleia 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto procura promover a ampliação da EB 2/3 de Atouguia da Baleia, com a construção de raiz de um novo bloco, 
indo ao encontro da procura existente e potencial ao nível do 2º e 3º ciclo na vila. Actualmente e dada a dinâmica patenteada por 
este território nos últimos anos, a escola começa já a possuir alguma falta de espaço para albergar todas as crianças (ausência de 
salas para desenvolver outras actividades), pelo que deverá ser alvo de uma ampliação, com a construção de um novo 
bloco/edifício. 

Descrição 

O novo edifício da EB 2/3 de Atouguia da Baleia deverá contemplar 6 novas salas de aulas normais, salas polivalentes e espaços 
comuns diversos. 
 
A requalificação dos edifícios/ espaços actualmente existentes deverá contemplar: 

- luminosidade exterior; 
- cobertura/telhados; 
- rede de águas / canalizações. 

Área de Terreno Não Aplicável Área de Construção 900 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
800 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal X   

Promotores do 
Projecto 

- Ministério da Educação 

 
 
 

Acção/Projecto a Desenvolver Ampliação da Escola Secundária de Peniche 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas (novas) Localização 

Ensino Secundário Novo Bloco (ensino profissional) Escola Secundária de Peniche 

Justificação/ 
Objectivos 

O presente projecto procura promover a ampliação da Escola Secundária, com a construção de raiz de um novo bloco, 
eminentemente profissional, indo ao encontro da procura existente e potencial ao nível do ensino profissional no concelho. Com a 
adesão da escola aos Cursos de Novas Oportunidades e dado que possui 3 cursos profissionais (previsivelmente no próximo ano 
lectivo irão avançar com outro, ligado ao frio e conservação), deverá ser promovido um espaço próprio onde possam desenvolver 
estas actividades. 

Descrição 

O novo edifício da Escola Secundária, um bloco profissional deverá contemplar: 
- oficinas; 
- salas técnicas; 
- espaços comuns diversos. 

 

Área de Terreno Não Aplicável Área de Construção 1.000 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
900 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal  X  

Promotores do 
Projecto 

- Ministério da Educação 
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MEDIDA 4 – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS 

 

Esta medida tem por objectivo ultrapassar um dos principais problemas da oferta educativa na 

cidade de Peniche e que se relaciona com a ausência de Pavilhões Desportivos nos 

estabelecimentos de ensino onde são leccionados os 2º e 3º ciclos do ensino básico, bem como 

o ensino secundário.  

 

Não sendo uma carência limitativa em absoluto, dado que os estabelecimentos recorrem a 

equipamentos da autarquia ou de colectividades próximas, trata-se de uma intervenção 

essencial que permitirá a prática desportiva, em boas condições, durante todo o ano lectivo, 

permitindo também servir toda a comunidade envolvente após o termo das aulas (todas as noites 

e ao fim de semana). 

 

Acção/Projecto a Desenvolver CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENICHE 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas Localização 

Ensino Secundário Não Aplicável - Escola Secundária de Peniche 

Justificação/ 
Objectivos 

Tem por objectivo construir um Pavilhão Desportivo Coberto no perímetro escolar de um estabelecimento de ensino já existente: 
Escola Secundária de Peniche. A sua concretização permitirá a melhoria da prática da Educação Física na Escola Secundária. 

Descrição 

 
Trata-se de um Pavilhão Desportivo de grande dimensão, incluindo o Ginásio (44  metros por 25 metros), Balneários e Espaços de 
Apoio e Circulação. 
 

Área de Terreno Não Aplicável Área de Construção (útil) 1.100 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
750 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal   X 

Promotores do 
Projecto 

- Ministério da Educação 
- Câmara Municipal de Peniche 

 

Acção/Projecto a Desenvolver CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB 1, 2, 3 PENICHE 

Níveis de Ensino Capacidade de Turmas Localização 

1º, 2º e 3º Ciclos do E. Básico  Não Aplicável - EB 1, 2, 3 de Peniche 

Justificação/ 
Objectivos 

Tem por objectivo construir um Pavilhão Desportivo Coberto no perímetro escolar de um estabelecimento de ensino já existente: EB 
1,2,3 de Peniche. A sua concretização permitirá a melhoria da prática da Educação Física na Escola. 

Descrição 

 
Trata-se de um Pavilhão Desportivo de grande dimensão, incluindo o Ginásio (44 metros por 25 metros), Sala de Ginástica, 
Balneários e Espaços de Apoio e Circulação. 
 

Área de Terreno Não Aplicável Área de Construção (útil) 1.100 m2 
Estimativa de 

Investimento (x1.000) 
750 € 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo Programação 
Temporal   X 

Promotores do 
Projecto 

- Ministério da Educação 
- Câmara Municipal de Peniche 
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3.2 – Projectos Complementares 
 

⇒ REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 

 

Justificação / Objectivos 

 

Além das Medidas referidas anteriormente (preferencialmente destinadas à construção de novos 

equipamentos educativos ou a intervenções de fundo em equipamentos existentes), a Carta 

Educativa de Peniche deve prever ainda um conjunto de intervenções complementares, 

essenciais à obtenção de uma rede de equipamentos educativos eficaz e de qualidade. Neste 

contexto, a requalificação dos equipamentos existentes constitui uma dimensão fundamental 

nesse processo. 

 

Assim, ao nível das intervenções de requalificação de estabelecimentos, com a educação pré-

escolar e com o 1º ciclo do ensino básico, apesar de alguns deles terem sido alvo de recentes 

investimentos autárquicos, poderão e deverão ainda ser contemplados os seguintes domínios:  

• espaços exteriores, quer através da instalação de pequenos parques infantis com piso 

anti-choque, quer através da criação de alguns espaços exteriores cobertos, quer 

através da recuperação/requalificação de alguns pátios, e espaços interiores; 

• espaços polivalentes, salas de apoio (cozinha/refeitório), salas de artes plásticas e 

bibliotecas/centros de recursos; 

• pinturas dos edifícios (interior e exterior) e remodelação das redes de 

água/canalizações e eléctrica. 

 

Registe-se que se encontram actualmente a ser alvo de remodelação a EB 1 nº2 de Peniche e a 

EB 1 da Bufarda, cujos novos projectos incluem já pátios com jogos, salas polivalentes, 

biblioteca, … 

 

Das intervenções a realizar, merecem especial destaque: 

• a EB1 do Lugar da Estrada, que para além da requalificação do pátio, deverá ver o 

seu edifício ampliado, de modo a acolher um espaço polivalente, uma biblioteca e uma 

sala para artes plásticas; 
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• a EB1 de Reinaldes, para onde se propõe a requalificação do pátio, pinturas interiores 

e afagamento do soalho das salas de aula; 

• a EB1 dos Casais Brancos, a necessitar de intervenções profundas, para além da 

requalificação prioritária do pátio; 

• a EB1 de São Bernardino, que apesar de ter sido alvo de uma grande intervenção 

num passado recente, deverá acolher num dos pátios cobertos uma sala polivalente; 

• a EB1 nº1 de Ribafria – Bolhos, que deixa de leccionar o 1º ciclo (transitam para a 

EB1 nº2), devendo efectuar-se intervenções no equipamento, de modo a criar-se uma 

sala para prolongamento de horário/serviços de apoio à família e um refeitório/cantina; 

• o Jardim de Infância de Geraldes, para onde se propõe a ampliação do actual edifício, 

de modo a que possa acolher um refeitório/sala de refeições, bem como um espaço 

para o desenvolvimento de actividades de apoio à família. 

 

No que se refere às escolas sedes de agrupamento e de 2º e 3º ciclo, existem situações 

bastante distintas devendo as intervenções privilegiar os seguintes aspectos:  

• EB 1,2,3 de Peniche – circulação e acesso à Escola; remodelação das redes de água e 

saneamento; substituição da caixilharia e janelas; pintura exterior dos diversos blocos 

(incluindo intervenções no reboco). 

• EB 2/3 de D. Luís Ataíde – Substituição/intervenção profunda na rede eléctrica da 

escola; remodelação das redes de água (ruptura de canalizações); substituição da 

caixilharia e janelas. 

• EB 2/3 de Atouguia da Baleia – Arranjo dos telhados/coberturas; pintura exterior dos 

diversos blocos (incluindo intervenções no reboco); remodelação das redes de água e 

saneamento; substituição e aumento da luminosidade exterior. 

 

Estabelecimentos Abrangidos e Estimativas de Investimento 

• EB 1,2,3 de Peniche, EB 2/3 D. Luís Ataíde e EB 2/3 de Atouguia da Baleia: cerca de 

750 mil euros; 

• Estabelecimentos de Educação pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico: cerca de 

220 mil euros. 
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⇒ CLIMATIZAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 

 

Justificação / Objectivos 

 

Um dos principais problemas do parque escolar existente no concelho de Peniche prende-se 

com a sua falta de qualidade em termos de conforto térmico, o que em grande medida se deve 

às limitações construtivas desse parque escolar. 

 

Para os novos estabelecimentos previstos nesta Carta Educativa, assim como para os que se 

prevêem ampliações e requalificações deverão ser contempladas soluções térmicas e 

ambientais adequadas relativamente a duas componentes essenciais. Em primeiro lugar, no que 

se refere ao aquecimento4 dos estabelecimentos, devem ser contemplados investimentos em 

equipamentos adequados. Por outro lado, o próprio processo construtivo dos edifícios escolares 

deve ser adequado em termos técnicos e ambientais, prevendo, entre outras medidas, as 

paredes duplas, o isolamento térmico de paredes e da cobertura, a orientação solar, a luz 

natural, a ventilação e a caixilharia ecotérmica e vidros duplos.  

 
No que diz respeito aos edifícios escolares existentes procura-se melhorar o seu conforto 

térmico, contribuindo assim para a qualidade da prática educativa. As intervenções a 

desenvolver deverão conjugar dois tipos de acções: 

• Reabilitação térmica dos edifícios (substituição da caixilharia e dos vidros, 

requalificação da cobertura e respectivos isolamentos); 

• Instalação de sistemas de aquecimento (aquecimento central, acumuladores e 

recuperadores de calor). 

 

Ao nível desta segunda tipologia, registam-se dois tipos de situação: 

• Instalação de sistemas de aquecimento central com caldeira a gás ou a gasóleo em 

estabelecimentos de maior dimensão (Escola Secundária; EB 1,2,3 de Peniche; EB 

2,3 D. Luís Ataíde e EB 2/3 Atouguia da Baleia); 

• Instalação de acumuladores de calor em escolas de menor dimensão. 

                                                           
4 Atendendo à realidade do calendário escolar em Portugal apenas se justifica a colocação de sistemas de 
climatização para arrefecimento em áreas de gestão e administrativas, ou outras, que sejam utilizadas durante o 
Verão. 



 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE 
 

 

C. M. Peniche / CEDRU  176 

 

Estabelecimentos Abrangidos e Estimativas de Investimento 

• Escola Secundária; EB 1,2,3 de Peniche, EB 2/3 D. Luís Ataíde e EB 2/3 de Atouguia da 

Baleia: cerca de 400 mil euros; 

• Restantes EB1 e JI do concelho: cerca de 150 mil euros. 

 

 

⇒ APETRECHAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS (MOBILIÁRIO E MATERIAL 

DIDÁCTICO) 

 

Justificação / Objectivos 

Todo o mobiliário e material didáctico que seja utilizado pelos alunos deve ser adequado à sua 

função e dimensionado de acordo com o grupo etário respectivo. Se nos casos dos projectos 

estruturantes estão já previstas intervenções que contemplam esta dimensão essencial, importa 

também proceder ao reapetrechamento dos estabelecimentos existentes. 

 

Registe-se, contudo, que recentemente esta preocupação tem vindo a merecer uma atenção 

especial da autarquia, que tem vindo paulatinamente a melhorar e substituir o mobiliário 

existente (reapetrechamento) e a adquirir equipamentos para parques infantis. Não obstante, 

importa ainda proceder ao reapetrechamento de material didáctico (privilegiando a criação de 

centros de recursos, incluindo bibliotecas e salas de informática). 

 

Nas EB 1,2,3 de Peniche, EB 2/3 D. Luís Ataíde e EB 2/3 de Atouguia da Baleia as acções a 

desenvolver podem nortear-se pela manutenção da dotação dos centros de recursos e as salas 

específicas de melhores e mais diversificados equipamentos. 

 

 
Estabelecimentos Abrangidos e Estimativas de Investimento 

• EB 1,2,3 de Peniche, EB 2/3 D. Luís Ataíde e EB 2/3 de Atouguia da Baleia: cerca de 

300 mil euros; 

• EB1 e JI do concelho: cerca de 70 mil euros. 
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⇒ RECONVERSÃO DE ESPAÇOS PARA ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO 

CURRICULAR 

 

Justificação / Objectivos 

A Carta Educativa do município de Peniche procura também responder às novas exigências que 

se colocam à educação pré-escolar e ao 1º ciclo do ensino básico (cujas competências estão, 

em parte, sob a alçada das autarquias), também no que diz respeito às actividades de 

complemento e enriquecimento curricular. 

 

Por conseguinte, este conjunto de acções pretende contribuir para a formação global da criança 

nas suas diversas dimensões (as línguas, as actividades de educação física, a expressão 

dramática, etc.), procurando também dar uma resposta eficaz às necessidades das famílias, 

cujos horários de trabalho lhes impossibilitam o acompanhamento adequado das crianças da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico no horário pós-lectivo. 

 

As limitações financeiras das autarquias levam a que as actividades de complemento curricular 

possam ser desenvolvidas por parceiros locais, numa lógica de concertação estratégica e de 

mobilização de agentes e instituições locais (casos de Associações de Pais, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, entre outras), cabendo à autarquia um papel essencial - o 

de proporcionar as condições físicas e materiais para o desenvolvimento destas actividades. 

Contudo, no caso de Peniche, a Câmara tem apostado e investido fortemente nesta temática, 

disponibilizando diversas actividades de complemento curricular, como por exemplo no campo 

desportivo. 

 

Estabelecimentos / Actividades e Recursos a Mobilizar 

Esta tipologia de acções dirige-se, essencialmente, para os estabelecimentos do primeiro ciclo 

do ensino básico (no período pós-lectivo) e, complementarmente, para os estabelecimentos de 

educação pré-escolar (a integrar no Prolongamento de Horário/Serviços de Apoio à Família). A 

sua implementação deve ser efectuada em qualquer dos aglomerados do concelho, através da 

rentabilização dos espaços comunitários e equipamentos autárquicos.  

 

Pretende-se proporcionar às crianças diversas actividades, tais como: 
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• Clubes diversos (Informática, Inglês, Música, Teatro, Dança, etc.); 

• Expressão Físico-Motora (Ginástica, Natação, Desportos Colectivos, etc.); 

• Actividades lúdicas diversas, de acordo com os interesses da população escolar e das 

dinâmicas locais. 

 
Para a efectivação destas actividades são necessários recursos humanos, nomeadamente um 

coordenador, animadores culturais, auxiliares e professores de diversas áreas (Ed. Física, Ed. 

Musical, Inglês,...), que neste último caso poderão ser disponibilizados pela própria escola sede 

de agrupamento. 
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3.3 – Estimativas dos Investimentos 

 

TIPOLOGIA ACÇÃO / PROJECTO Custo (X1.000€) 

Centro Escolar de Peniche 1.500 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia 1.250 

Núcleo Escolar de Ferrel 1.000 

Núcleo Escolar de Serra D’el Rei 700 

Ampliação da EB 1,2,3 de Peniche (EBI/JI) 500 

Ampliação da EB 2,3 D. Luís de Ataíde (EBI) 1.250 

Ampliação da EB 2,3 de Atouguia da Baleia 800 

Ampliação da Escola Secundária (Bloco Profissional) 900 

Pavilhão Desportivo da Escola Secundária 750 

Pavilhão Desportivo da EB 1,2,3 de Peniche 750 

Sub-Total: Projectos Estruturantes 9.400 
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Investimento Autárquico Directo –  
Projectos Estruturantes 

4.450 

Requalificação do Parque Escolar 970 

Climatização do Parque Escolar 550 

Apetrechamento dos Estabelecimentos 370 

Sub-Total: Projectos Complementares 1.890 
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Investimento Autárquico Directo –  
Projectos Complementares 

440 

TOTAL GERAL 11.290 

Investimento Autárquico Directo - Geral 4.890 

 

Em termos de fontes de financiamento, com base na informação que já é conhecida relativa ao 

novo período de programação e às novas fontes de financiamento comunitário, a autarquia 

deverá privilegiar dois instrumentos fundamentais: 
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• O Programa Operacional do Centro, nomeadamente o Eixo 3 “Consolidação e 

Qualificação dos Espaços Sub-regionais”, que contemplará intervenções na Rede Pré-

escolar e de Ensino Básico; 

• O Programa Operacional Temático “Valorização do Território”, que apoiará, entre 

outras, intervenções através do Programa de Modernização de Escolas de Ensino 

Secundário e da Rede de Infra-estruturas Desportivas. 
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3.4 – Cronograma das Intervenções 
 

Acção / Projecto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Centro Escolar de Peniche        

Centro Escolar de Atouguia da Baleia        

Núcleo Escolar de Ferrel        

Núcleo Escolar de Serra D’el Rei        

Ampliação da EB 1,2,3 de Peniche (EBI/JI)        

Ampliação da EB 2,3 D. Luís de Ataíde (EBI)        

Ampliação da EB 2,3 de Atouguia da Baleia        

Ampliação da Escola Secundária de Peniche        

Pavilhão Desportivo da Escola Secundária        

Pr
oj
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s 
Es

tr
ut
ur
an
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s 

Pavilhão Desportivo da EB 1,2,3 de Peniche        

Requalificação do Parque Escolar        

Climatização do Parque Escolar        

Pr
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to
s 

C
om
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em
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re
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Apetrechamento dos Estabelecimentos 
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3.5 – Territorialização das Intervenções 
Figura 23 – Territorialização das Intervenções 
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4. MONITORIZAÇÃO DO 
PROCESSO 
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4.1 – Considerações Gerais 

 

Sendo a Carta Educativa do Município de Peniche um documento de orientação estratégica com 

um horizonte temporal determinado (2013, o que corresponde a cerca de 6/7 anos lectivos), 

importa ter em consideração o facto de se tratar de um instrumento flexível, fruto das diversas 

variáveis que poderão levar à necessidade de reajustamentos: reorientações do sistema 

educativo, disponibilidade financeira, dinâmicas demográficas, económicas, sociais, entre outras. 

 

Como refere Guy Odie (Conselheiro do Programa sobre as construções escolares da OCDE): 

“Ainda que seja importante implantar os equipamentos num bom lugar, a experiência mostra que 

esse lugar não será bom para sempre (...). A localização de um edifício escolar nunca está 

definitivamente correcta; ela depende de um processo permanente de reimplantação ou de 

transformação que responde à evolução da colectividade”.  

 

Por conseguinte, a implementação da Carta Educativa do Município de Peniche deve contemplar 

um adequado processo de monitorização e avaliação, de forma a estabelecerem-se as 

necessárias inflexões e reorientações, de acordo com as novas dinâmicas do território e do 

sistema educativo. Este processo de monitorização e avaliação deve ser efectuado com a 

mobilização dos diversos agentes envolvidos no próprio sistema educativo local, com ênfase 

para o Conselho Municipal de Educação. 

 

Simultaneamente, importa criar um sistema adequado de monitorização que inclua uma bateria 

de indicadores que permita efectuar a validação das opções tomadas, bateria essa que deve 

incluir uma vertente macro (indicadores de contextualização) e uma vertente micro (indicadores 

de acompanhamento e de impacte, nomeadamente da relação entre a oferta e a procura). 

 

Em síntese, tal como refere Édio Martins (DAPP- ME): “O processo de monitorização/ avaliação 

da Carta Educativa permitirá uma permanente e continuada aferição da clarividência e eficácia 

das propostas formuladas, para que seja possível a detecção precoce de eventuais 

desajustamentos e que atempadamente se configurem as soluções mais adequadas. A 

monitorização é, assim, a continuidade natural da Carta Educativa, a sustentação ao longo de 

anos subsequentes dos conteúdos da mesma; é um dos seus aspectos essenciais”.  
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4.2 – Faseamento do Processo de Monitorização 

 

O processo de monitorização da Carta Educativa de Peniche compreende três fases essenciais: 

Recolha/ Organização da Informação, Instrumentos de Acção e Avaliação dos Resultados. 

 

 

Recolha/ Organização da Informação: 
 

O processo de recolha, organização e disponibilização da informação é essencial na 

monitorização da Carta Educativa, devendo esta informação ser disponibilizada anualmente 

pelos estabelecimentos e agrupamentos de ensino, autarquia e Direcção Regional da Educação 

de Lisboa, através de um conjunto de dados fundamentais sobre a oferta e a procura de ensino, 

bem como de outros dados relevantes (transportes, acção social escolar, evolução demográfica, 

socio-económica, etc.). 

 

 

Instrumentos de Acção: 
 

Com base na informação recolhida, organizada e apresentada passa-se para a elaboração de 

pequenos planos de acção (anuais/ bianuais, trienais, etc.) que permitam definir objectivos e 

recursos a utilizar, que vão ao encontro das grandes linhas de orientação da Carta Educativa ou 

que, em alguns casos, impliquem a sua reformulação.  

 

 

Avaliação dos Resultados: 
 

No final de cada ano lectivo (ou eventualmente de dois em dois anos lectivos) deverão ser 

produzidos pequenos relatórios de avaliação da própria Carta Educativa e dos Instrumentos de 

Acção, que poderão levar à mobilização de novos recursos (físicos, humanos ou institucionais) e 

a ajustamentos estratégicos considerados pertinentes. 
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4.3 – Organização do Processo de Monitorização 

 

A organização do processo de monitorização da Carta Educativa de Peniche compreende duas 

componentes essenciais: Conteúdo e Gestão. 

 

 

Conteúdo: 
 

O conteúdo dos instrumentos de monitorização da Carta Educativa de Peniche deve, 

naturalmente, estar ajustado à metodologia e conteúdo da Carta Educativa. Por conseguinte 

deve contemplar os seguintes domínios: 

• Envolvente Territorial (transformações demográficas e socio-económicas); 

• Oferta e Procura de Ensino; 

• Transportes e Acção Social Escolar. 

 

 

Gestão: 
 

A gestão da monitorização da Carta Educativa de Peniche deve ser da responsabilidade de uma 

estrutura organizativa que tenha uma visão simultaneamente global sobre o sistema educativo e 

todo o território regional e particular, tendo em consideração a realidade local específica. A 

mobilização do Conselho Municipal de Educação será fundamental neste processo.  
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ANEXO 1 – LEGISLAÇÃO GENÉRICA: 

• Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro - Transportes Escolares - Revogado em 

alguns pontos pela Lei nº 13/06 de17 de Abril e  Lei nº 17-A/06, de 26 de Maio; 

• Lei nº46/86 de 14 de Outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo – Alterada pela Lei nº 

115/97, de 19 de Setembro; 

• Despacho – Conjunto nº 19/SERE/SEAM/90, de 15 de Maio – Constituição das Escolas 

Básicas Integradas; 

• Despacho Conjunto 28/SERE/88 de 4 de Abril – Planificação da Rede Escolar; 

• Despacho n.º 33/ME/91, de 26 de Março, aprova a tipologia dos estabelecimentos 

educativos que vigorou até ao início do ano lectivo de 1997/98; 

• Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro – Estabelece o Regime Jurídico de Autonomia 

das Escolas;  

• Decreto-Lei nº 314/97, de 15 de Novembro – Denominação dos Estabelecimentos de 

Ensino Despacho Normativo 27/97 – Participação das Escolas no Reordenamento da 

Rede; 

• Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio – Regime de Autonomia das Escolas -  alterado 

pela Lei nº 24/99, de 22 de Abril – Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário 

e dos Agrupamentos de Escolas; 

• Decreto Regulamentar 12/2000 de 29 de Agosto – Constituição dos Agrupamentos de 

Escolas; 

• Decreto-Lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro – Conselhos Municipais de Educação e Cartas 

Educativas; 

• Lei n.º 41/2003 – Primeira alteração ao Decreto-Lei que regulamenta os conselhos 

municipais de educação e elaboração de cartas educativas; 

• Proposta de revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo apresentada na Assembleia 

da República; 

• Protocolo Secretaria de Estado da Administração Educativa/ Secretaria de Estado da 

Administração Local e Associação Nacional dos Municípios Portugueses relativo à 

articulação entre Administração Central e municípios no que diz respeito às cartas 

educativas; 
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• Portaria n.º 951-A/03 de 08-09-2003 - Ministério das Finanças e Ministério da Educação - 

Estabelece o ajustamento anual da rede escolar para 2003-2004;  

• O Programa Especial de Reordenamento da Rede de Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico (PER.EB1), que visa encerrar as escolas do 1º ciclo com menos de 11 alunos e 

melhorar a qualidade dos estabelecimentos que receberão estes estudantes. 

 

Competências das autarquias na Educação e no Ordenamento: 

• Lei 42/98 – Lei das Finanças Locais; 

• Lei 159/99, de 14 de Setembro – Atribuições e Competências das Autarquias Locais; 

• Decreto-Lei nº 380/99 – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; 

 

Legislação sobre a educação pré-escolar: 

• Lei 5/97 de 10 de Fevereiro – Lei-quadro da Educação pré-escolar; 

• Decreto-Lei 147/97 de 11 de Junho – Sistema Organizativo e Regime Jurídico do Pré-

Escolar; 

• Despacho Conjunto 258/97 de 21 de Agosto – Equipamento Didáctico e Instalações do 

Pré-Escolar; 

• Despacho Conjunto 268/97 de 25 de Agosto – Requisitos Técnico-Pedagógicos do Pré-

Escolar; 

• Decreto-Lei 89-A/98 de 7 de Abril – Financiamento da Educação pré-escolar. 

 

Legislação sobre o Ensino Básico e Secundário: 

• Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de Agosto – Integração dos alunos portadores de 

deficiência nos estabelecimentos de ensino nos níveis básico e secundário); 

• Despacho Conjunto nº 15/SEAE/SEEI/97, de 18 de Abril – Define as condições para a 

extinção dos Postos de Ensino Básico Mediatizado; 

• Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, que consubstancia a reorganização curricular do 

ensino básico, nomeadamente no que diz respeito aos princípios, objectivos, estrutura 

curricular e avaliação das aprendizagens no ensino básico, com alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 209/02 de 17 de Outubro; 

• Despacho nº 598/01 de 10 de Julho – Integra o Ensino Básico Mediatizado nos 

Agrupamentos de Escolas e determina a sua extinção; 
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• Despacho Conjunto 548-A/2001 - Normas de Matrículas nos Ensinos Básico e 

Secundário; 

• Decreto-Lei 74/2004 que consubstancia a revisão curricular do ensino secundário 

(princípios da organização/gestão do currículo e avaliação das aprendizagens) - Alguns 

pontos alterados pelo Decreto-Lei nº24/06 de 6 de Fevereiro; 

• Portarias nº 550 (A,B,C,D) de 2004 que complementam o DL 74/2004, no que se refere 

ao funcionamento dos cursos gerais, artísticos, profissionais e tecnológicos do ensino 

secundário; 

• Despacho nº 13765/2004 que introduz algumas alterações ao despacho conjunto 

nº373/2002 referente a orientações no que se refere a matrículas, distribuição de alunos 

e constituição de turmas - Assim como o Despacho nº 16068/05 de 22 de Julho que 

introduz alterações e aditamentos. 

 

Legislação sobre o Ensino Profissional: 

• Despacho nº 14758/04 de 23 de Julho – Ensino Profissional integrado no Ensino 

Regular; 

• DL 70/93 – Organização/Funcionamento das Escolas Profissionais; 

• DL 4/98 – Organização/Funcionamento das Escolas Profissionais; 

• Despacho Normativo 27/99 – Escolas Profissionais. 

• Declaração de Rectificação nº17/07, de 5 de Março, que rectifica a Portaria nº 49/07 de 8 

de Janeiro - Define as regras do financiamento público dos Cursos Profissionais de Nível 

Secundário. 

 

Legislação sobre o Ensino Particular e Cooperativo: 

• Decreto-Lei n.º 108/88 de 31 de Março – regulamenta o ensino particular e cooperativo e 

sua integração na rede escolar; 

• Decreto-Lei nº 553/80 de 24 de Setembro – Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. 
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Quadro 64 – Oferta de Equipamentos de Educação Pré-escolar, por tipo de rede (publica e particular), por 
freguesia do concelho de Peniche em 2005/2006 

 Cidade Ferrel Atouguia Serra 
Total 
Concelho 

Rede Publica 185 0 150 0 335 
Rede Particular 263 70 95 44 472 
Total 448 70 245 44 807 

 
 

Quadro 65 – Número de crianças a frequentar a educação pré-escolar por tipo de rede (publica e particular) 
e população entre os 3 e 5 anos, por freguesia do concelho de Peniche, em 2005/2006 

 Cidade Ferrel 
Atouguia 
da Baleia 

Serra 
d’ El Rei 

Total 
Concelho 

Rede Publica 172 - 95 - 267 

Rede Particular 263 71 95 44 473 

Total crianças com 3-5 anos em 2005/2006 455 56 214 36 761 
Total crianças com 3-5 anos em 2016/2017  
(hipótese 2 projecções) 

401 57 210 24 692 

 
 

Quadro 66 – N.º de alunos do 1º ciclo na cidade e por freguesia rural do concelho de Peniche nos últimos 
seis anos lectivos (de 1994/95 a 2006/2007) 

  
1994/ 
1995 

1995/ 
1996 

1996/ 
1997 

1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

C
id
ad
e 

894 814 786 830 820 821 809 786 741 737 694 723 628 

A
t. 
B
al
ei
a 

365 321 335 340 375 367 360 344 369 370 383 409 401 

Se
rr
a 
R
ei
 

72 59 65 62 61 49 50 49 46 48 48 53 63 

Fe
rr
el
 

150 101 103 78 75 107 117 118 110 114 117 113 103 

To
ta
l 

1481 1295 1289 1310 1331 1344 1336 1297 1266 1269 1242 1298 1320 

Fonte: Inquérito Directo, em 15 de Outubro de 2003 e Setembro de 2006. 


