
Evolução do número de alunos a frequentar as AEC
1/3

Com a introdução do Ensino do Inglês no 3º e 4º anos registou‐se, neste concelho, a inscrição de 3200 alunos
em 2005/2006.
No primeiro ano em que foi implementado o programa da “Escola a tempo inteiro”, resultante da aplicação
d h º 2 9 /06 d 6 d j h lh d i i d ã d 6%do Despacho Nº 12.591/06, de 16 de junho, no concelho em estudo, registou‐se a seguinte adesão de 76%
dos alunos a inscreverem‐se nestas atividades.
A diminuição do número de turmas no concelho, em 2006/07, a colocação de pavilhões pré‐fabricados nas
escolas onde existia espaço, a entrada em funcionamento de uma escola remodelada, que aumentou de 12
para 16 o número de salas disponíveis, permitindo um aumento do número de turmas em horário normal, o
l t d f t d f i õ á i l ibilid d d f íli d i filhalargamento da oferta de refeições em várias escolas e a possibilidade das famílias deixarem os seus filhos na
escola entre as 9h00min e as 17h30min, levou a um aumento do número de crianças a inscreverem‐se nas
AEC.
Em 2007/08, o número de alunos a frequentarem o 1ºCEB, no concelho em estudo, diminuiu de 6395 para
6290 alunos, o que corresponde a uma diminuição da população escolar do 1º CEB de 1,6%.
Apesar de se verificar esta diminuição na população escolar o número de turmas aumentou e o número deApesar de se verificar esta diminuição na população escolar, o número de turmas aumentou e o número de
alunos inscritos nas AEC também aumentou significativamente. A taxa de adesão às AEC foi de 83,7%, ou
seja, registou‐se um crescimento de 7,7% nas inscrições nestas novas ofertas formativas.
A colocação de pavilhões pré‐fabricados e a entrada em funcionamento de três escolas remodeladas que
aumentaram de 16 para 28 salas a sua capacidade de acolhimento de alunos, permitiu uma diminuição
acentuada no número de turmas em horário duplo Entre os anos letivos de 2006/07 e 2007/08 o número deacentuada no número de turmas em horário duplo. Entre os anos letivos de 2006/07 e 2007/08 o número de
turmas em horário duplo passou de 126 para 69, ou seja, o número de alunos aproximado em horário duplo
passou de cerca de três mil para mil e seiscentos.
Neste ano letivo, os agrupamentos de escolas em parceria com a autarquia implementam a flexibilização do
horário nas turmas de horário normal de 1ºCEB. As turmas de horário normal passam a funcionar três dias
por semana com o professor titular de turma das 9h00min às 15h30min e com os professores das AEC das
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por semana com o professor titular de turma das 9h00min às 15h30min e com os professores das AEC das
15h30min às 17h30min, e dois dias por semana, entre as 9h00 e as 11h00min cumprem o seu horário letivo
com os professores das AEC e das 11h00min às 17h30min com o professor titular de turma. Esta alteração de
horário levou a que o número residual de alunos das turmas com horário normal não inscritos nas AEC
passem a frequentar estas atividades.
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Em 2008/09, o número de turmas e de alunos inscritos no 1º CEB , no concelho, voltou a diminuir e o número
de alunos inscritos nas AEC continuou a aumentar, verificou‐se uma diminuição de, 9,9% na população
escolar do 1º CEB e um crescimento de 7,5% nas inscrições de alunos para a frequência das AEC, que

i i 9 2% d lpassaram a ter inscritos 91,2% dos alunos.
A diminuição do número de turmas em relação ao ano letivo anterior e a entrada em funcionamento de três
escolas remodeladas que aumentaram a capacidade de acolhimento de alunos de 10 para 14 salas, levaram a
um decréscimo do número de turmas em horário duplo, que passaram de 69 para 57.
A manutenção da flexibilização do horário nas turmas de horário normal e a oferta de refeições em todas as

l d lh iti t f à f íli t ã d i t ti d b iescolas do concelho permitiu que estas oferecessem às famílias a prestação de um serviço atrativo e de baixo
custo para as famílias, que se traduziu pelo aumento do número de alunos inscritos.
Em 2009/10, o concelho volta a registar uma diminuição no número de turmas de 1ºCEB, passando das 293
em 2008/09 para 285 neste ano letivo, o mesmo acontecendo ao número de alunos a frequentar este nível
de ensino, que passou de 6.217 para 6.082 alunos, a que corresponde uma diminuição de 2,1%.
Neste ano letivo não entrou em funcionamento nenhuma escola remodelada ou nova e a diminuição doNeste ano letivo não entrou em funcionamento nenhuma escola remodelada ou nova e a diminuição do
número de turmas em horário duplo foi insignificante, apenas uma. Apesar deste tipo de horário ser
frequentado por cerca de mil e trezentas crianças, apenas 334 alunos não se inscreveu nas AEC.
A procura das AEC por parte das famílias continua a aumentar de ano para ano, registando‐se um
crescimento de 3,3%, passando a estar inscritos nestas atividades 94,5% dos alunos do concelho.
No ano letivo de 2010/11 o número de alunos a frequentar o 1ºCEB diminui em relação ao ano letivoNo ano letivo de 2010/11, o número de alunos a frequentar o 1ºCEB diminui em relação ao ano letivo
anterior em 137 alunos, correspondendo a uma diminuição de 2,2% na população escolar deste nível de
ensino. Esta diminuição de alunos foi também acompanhada por uma diminuição do número de turmas, que
passou de 285 para 278.
Em 2010/11, entraram em funcionamento de duas escolas novas que aumentaram a capacidade de
acolhimento de 12 para 24 salas de aula e continuaram em funcionamento 49 turmas em horário duplo, a
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acolhimento de 12 para 24 salas de aula e continuaram em funcionamento 49 turmas em horário duplo, a
que corresponde cerca de mil e cem alunos
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Apesar do decréscimo do número de alunos a frequentar o 1º CEB em relação ao ano letivo anterior, no
concelho, pelo quinto ano consecutivo, o número de alunos inscritos nas AEC regista um aumento. Nas AEC
inscreveram‐se, neste ano letivo, 5.761 alunos, correspondendo a 96,9% dos alunos que frequentam o 1ºCEB

l d lh dnas escolas do concelho em estudo.
Não obstante se ter registado uma diminuição do número de turmas e de alunos nas escolas de 1º CEB, no
concelho de Matosinhos, entre os anos letivos de 2006/07 e 2010/11, o número de alunos inscritos na
frequência das AEC apresentou uma tendência contrária. De 2006/07 e 2010/11, o número de alunos de
1ºCEB inscritos nas AEC passou de 4.859 para 5.761, ou seja, o número de alunos inscritos aumentou 902,

d d é i d 18 6% d i i õcorrespondendo a um acréscimo de 18,6% de inscrições.
Na comparação entre o número de alunos a frequentar o 1ºCEB e o número de alunos inscrito nas AEC, nas
escolas do concelho em estudo, verificamos que esse aumento é ainda mais significativo. Em 2006/07, o
número de alunos inscritos nas AEC correspondia a 76% da população escolar do 1º CEB e em 2010/11 esse
número passou para 96,9%, isto é, o número de alunos inscritos nas AEC entre 2006/07 e 20101/11
apresentou um crescimento de 20 9%apresentou um crescimento de 20,9%.
O crescimento do número de alunos inscritos nas AEC ao longo destes cinco anos letivos e o valor que ele
representa face ao número total de alunos que frequenta o 1º CEB permite concluir que as famílias
apresentam uma recetividade e adesão muito grande ao programa “Escola a tempo inteiro”, correspondendo
este às necessidades que estas apresentavam.).
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