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 APRESENTAÇÃO  
 

 

O presente relatório apresenta os resultados do trabalho desenvolvido pela equipa do 

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário entre Maio 

de 2009 e Março de 2011.  

 

O principal objectivo para o presente estudo de avaliação é o de, a partir da observação 

do conjunto de reformas nos sistemas de educação e formação e da verificação do modo 

como estas se estão a reflectir no terreno, fornecer as indicações práticas e os 

instrumentos necessários à monitorização destas medidas e à introdução dos 

ajustamentos necessários à sua efectiva implementação e eventual melhoria. Pretende-se 

assim que este estudo promova dinâmicas que visem, por um lado, inverter as 

debilidades estruturais já identificadas nos sistemas educativo e formativo e, por outro 

lado, romper com o crónico problema do desajustamento entre os quadros normativos e 

os resultados das práticas efectivamente implementadas no terreno. 

 

A montagem de um sistema de monitorização das alterações implementadas e a 

implementar visa, portanto, a verificação dos efeitos e impactos das mesmas, para além 

de servir como facilitador dos ajustamentos do sistema às necessidades que se tornem 

visíveis, ou que ressurgem, no decorrer de alterações em decurso, e de contribuir para a 

definição mais informada de estratégias e metodologias na política educativa e 

formativa. 

 

Dados os níveis de desenvolvimento económico do país e o objectivo de manter o 

equilíbrio nas contas públicas, os Fundos Estruturais são um elemento estratégico no 

objectivo de ultrapassagem das debilidades estruturais de qualificações da população 

portuguesa, dado serem eles uma das principais fontes de co-financiamento das diversas 

medidas implementadas e a implementar em todo o processo de reforma do sistema 

educativo e formativo. Por isso mesmo, importa reter como um elemento central no 

estudo a definição de instrumentos de reflexão e de aprendizagem para a gestão pública, 
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cumprindo a finalidade de aperfeiçoar as formas de intervenção apoiadas pelos fundos 

estruturais e garantir o seu impacto máximo. 

Tendo em conta este conjunto de considerações, considerou-se necessário garantir o 

apoio técnico à Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário em três 

domínios fundamentais, a saber: 

• Os efeitos das reformas na taxa de escolaridade e na resolução do problema 

das baixas qualificações dos portugueses; 

• Criação de vias de ensino e de formação que permitam a conclusão do 

ensino básico, enquanto mecanismos de prevenção e combate ao abandono e 

insucesso escolar, fundamental no ataque aos problemas de conclusão da 

escolaridade obrigatória; 

• Estratégias de diferenciação de ofertas formativas para conclusão do ensino 

secundário, tanto no que se refere aos jovens como à população adulta, nas 

vertentes escolar e profissional; 

 

Os objectivos supracitados integram as metas a atingir por uma larga diversidade de 

projectos, promovidos pelos serviços centrais do Ministério da Educação, que se 

encontram em fase de implementação ou desenvolvimento. Dada a duração prevista 

para o estudo, foi definido um plano de intervenção, organizado segundo os três 

domínios fundamentais de avaliação já referidos, que selecciona as áreas e medidas 

concretas a serem abrangidas.  

 

O primeiro domínio de avaliação contemplará duas dimensões de avaliação. A primeira 

dimensão centrou-se nas medidas directas de combate ao insucesso e abandono 

escolares, designadamente o levantamento e análise formal das medidas existentes de 

promoção do sucesso escolar no ensino básico e a Avaliação do Despacho Normativo 

n.º 50/2005, de 9 de Novembro. Por sua vez, a segunda dimensão de avaliação é 

dedicada à apreciação dos impactos das medidas de desenvolvimento curricular 

previstas para as áreas disciplinares de investimento prioritário, mais concretamente o 

Português, a Matemática e as Ciências Experimentais. 
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O segundo domínio de avaliação contemplará três dimensões de avaliação. A primeira 

dimensão de avaliação é dedicada à análise da evolução dos macro indicadores de 

desempenho do sistema, a partir da qual foi elaborada uma caracterização da procura e 

do sucesso das aprendizagens nas diferentes modalidades de oferta disponibilizadas para 

o ensino básico. As duas restantes dimensões de avaliação centram-se em duas medidas 

de forte investimento no combate ao abandono e insucesso escolar no ensino básico, 

com o são o projecto “Escola Móvel” e o Programa Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária II.  

 

Por sua vez, o terceiro domínio de avaliação organiza-se em duas dimensões de 

avaliação. Seguindo o modelo de avaliação estruturado para o ensino básico, este 

domínio de avaliação centra-se na análise dos macro indicadores de desempenho do 

sistema, com vista à caracterização da evolução da procura e do sucesso das 

aprendizagens nas diferentes modalidades de oferta profissionalmente qualificante 

disponibilizadas pelo sistema, para o ensino secundário. Neste âmbito, a primeira 

dimensão de avaliação será dedicada à análise dos resultados referentes aos adultos, 

mais concretamente o sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC) e os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA); 

enquanto a segunda dimensão de avaliação contemplará os resultados referentes aos 

jovens, mais concretamente os Cursos Profissionais, os Cursos Tecnológicos e os 

Cursos de Educação e Formação (CEF). 

 

O processo de levantamento e análise dos dados referentes aos três domínios de 

avaliação alertou-nos, desde logo, para dois fenómenos respeitantes à informação 

disponível. Por um lado, verificámos um elevado grau de dispersão da informação 

relevante entre vários serviços do Ministério de Educação e de outros Ministérios e 

entre mesmo entre diversos subsistemas de informação. Por outro lado, constatámos que 

a quantidade de informação disponibilizada sobre o desempenho do sistema de 

educação e formação é bastante limitada e desigual.   
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Nesse sentido, a equipa de avaliação desenvolveu, em articulação com a ANQ, a 

proposta de uma plataforma de monitorização do sistema de educação-formação no 

âmbito do quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da Educação e da 

Formação (EF 2020), que permita a sistematização e reflexão de conjunto sobre dados 

originários de diferentes pontos do sistema de educação e formação. O produto desse 

trabalho colaborativo resultou no Directório de Informação sobre o Sistema Educação-

Formação, que será apresentado precisamente na quarta parte do presente estudo.  

 

Dado o âmbito alargado do presente estudo, a equipa de avaliação desenvolveu um 

conjunto diversificado de funções de avaliação. Assim, a abordagem metodológica 

desenvolvida foi definida caso a caso, procurando potenciar ao máximo os recursos já 

existentes no ME, sejam estes mecanismos de recolha de informação sobre o sistema ou 

produtos de outros estudos realizados sobre projectos, ofertas ou medidas 

implementadas. A este nível foram estabelecidos três planos de actuação para o Grupo, 

a saber: (1) a avaliação de medidas de concretas; (2) a sistematização de informação 

dispersa recolhida pelos vários serviços do Ministério da Educação (ME); e (3) a 

reflexão integrada sobre os resultados de outras actividades de avaliação realizadas. A 

montagem e aplicação de dispositivos de avaliação, em que o Grupo planifica e 

dinamiza o processo na sua totalidade, ficam reservadas às medidas consideradas 

prioritárias e não cobertas por outros estudos de avaliação. Note-se ainda que o presente 

estudo foi realizado em articulação com os diversos serviços do Ministério da Educação 

responsáveis por cada uma das medidas em questão. 

 

Importa ainda fazer uma breve apresentação dos conteúdos desenvolvidos em cada um 

dos capítulos temáticos. 

 

O capítulo A.1.1. é dedicado à análise formal das diversas medidas existentes no que 

respeita à promoção do sucesso no ensino básico. Esta análise tem dois objectivos: por 

um lado, produzir uma visão global crítica do conjunto das medidas existentes e dos 

pressupostos e objectivos que as norteiam; por outro identificar quais medidas que se 

afiguram como de intervenção prioritária por parte do Grupo por não se encontrarem 

actualmente a coberto de actividades de avaliação ou monitorização sistemáticas. 
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O capítulo A.1.2. é dedicado à avaliação do Despacho Normativo nº50/2005, de 9 de 

Novembro e aos instrumentos de combate ao insucesso escolar no ensino básico que são 

por ele definidos – a saber, os planos de recuperação, os planos de acompanhamento e 

os planos de desenvolvimento. O capítulo compreende a reconstrução do processo de 

concepção realizado a partir de entrevistas com os actores nele envolvidos e inclui um 

conjunto de recomendações para processos análogos que se venham a desenvolver no 

futuro. São igualmente apresentados os resultados da avaliação do sistema de 

monitorização da implementação deste despacho, bem como uma primeira abordagem 

aos resultados da aplicação destes três tipos de planos no terreno. 

 

O capítulo A.2.1. é dedicado à avaliação do Programa Nacional de Ensino do Português 

(PNEP). Neste capítulo a análise será feita em função de dois eixos principais: por um 

lado, pretende-se identificar os factores de sucesso e as limitações identificadas no 

processo de implementação do Programa, através da análise cruzada de um conjunto de 

entrevistas junto de interlocutores-chave; e, por outro lado, pretende-se avaliar os 

impactos da formação oferecida nas aprendizagens, através da análise comparada das 

classificações das provas de aferição de Português do 4º ano de alunos que tiveram 

professores com formação no âmbito do PNE com alunos que não tiveram professores 

com formação no âmbito do PNEP. 

 

O capítulo A.2.2. é dedicado à avaliação do Programa de Formação Contínua em 

Matemática (PFCM). A avaliação centra-se na análise das práticas e da satisfação dos 

actores em relação ao funcionamento do Programa, bem como nos impactos 

identificados no terreno. O modelo de análise prevê, em primeira instância, a 

reconstituição da estrutura, objectivos e modelo de funcionamento do PFCM, seguindo-

se a avaliação que os actores fazem à qualidade do modelo de formação. A terceira parte 

deste capítulo é dedicada à análise das estratégias de divulgação, nos padrões de procura 

e na capacidade de cobertura do Programa. A quarta parte é dedicada à análise da rede 

de relacionamentos institucionais associados ao Programa, tanto ao nível dos actores 

institucionais como da articulação entre o PFCM e o Plano de Acção da Matemática 

(PAM): A quinta parte centra-se nos dispositivos de monitorização dos impactos do 
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Programa, sendo que a sexta parte é dedicada à avaliação dos índices de satisfação e aos 

impactos identificados nos resultados ao nível das aprendizagens.  

 

O capítulo A.2.3. é dedicado à avaliação dos impactos do reforço do investimento no 

ensino experimental das ciências. Este capítulo compreende os resultados da análise 

documental e bibliográfica que incidiu sobre os documentos oficiais nesta área, bem 

como estudos académicos e de avaliação externa. Segue-se uma breve reflexão sobre a 

evolução do sucesso escolar nas disciplinas de ciências experimentais desde a 

implementação da reforma do ensino secundário e a apresentação dos resultados da 

análise de conteúdo que teve como corpus os programas destas disciplinas e uma 

amostra de manuais escolares. O capítulo conclui-se com a análise do questionário aos 

docentes sobre as práticas e representações sobre o ensino experimental, aplicado aos 

docentes de disciplinas de ciências experimentais em Junho de 2010.  

 

O capítulo B.1. é dedicado à análise dos resultados das matrículas e das conclusões no 

ensino básico, nas várias modalidades disponibilizadas pelo sistema. Pretende-se, assim, 

aferir os efeitos que as medidas de combate ao abandono escolar precoce e ao insucesso, 

designadamente por via da diversificação das ofertas educativas e formativas e das 

medidas de promoção do sucesso escolar, nos resultados dos macro indicadores de 

avaliação do desempenho do sistema de educação e formação. 

 

O capítulo B.2. é dedicado à avaliação do projecto “Escola Móvel”. Este capítulo inclui 

um levantamento das medidas de política educativa destinadas aos alunos filhos de 

profissionais itinerantes no espaço da União Europeia. São também apresentados alguns 

indicadores referentes à capacidade de cobertura da “Escola Móvel” e ao sucesso 

escolar dos alunos integrados no projecto. O capítulo conclui-se com a análise do 

questionário de caracterização sociográfica e de levantamento de expectativas e 

projectos de vida dos alunos, aplicado em Julho de 2010. 

 

O capítulo B.3. é dedicado à avaliação da 1ª Fase do II Programa de Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária. A análise será baseada nos dados estatísticos  

recolhidos das 35 escolas ou agrupamentos que integraram a primeira fase do Programa 
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no âmbito do processo de auto-avaliação das mesmas. Com esta avaliação pretende-se 

captar o resultado das estratégias desenvolvidas pelas escolas ou agrupamentos no 

âmbito dos projectos TEIP, bem como os efeitos percebidos na promoção do sucesso 

escolar. O modelo de análise contempla quatro dimensões, a saber: evolução do número 

de alunos e a sua distribuição pelas ofertas educativas e formativas; retenção e 

abandono escolar precoce; resultados da avaliação externa; e violência e indisciplina. 

 

Os capítulos C.1. e C.2. são dedicados à análise dos efeitos da diversificação de ofertas 

educativas e formativas nos índices de conclusão do ensino secundário. Estes capítulos 

compreendem a análise da evolução dos resultados dos macro indicadores de avaliação 

do desempenho do sistema de educação e formação, nos eixos jovens e adultos, com 

vista a oferecer uma panorâmica da eficácia das politicas, de diversificação e expansão 

das ofertas educativas e formativas de nível secundário no âmbito da promoção do 

aumento das qualificações dos portugueses e de promoção das qualificações 

profissionais de nível III. 

 

O capítulo D.1. expõe em detalhe o suporte conceptual do Directório de Informação 

sobre o Sistema de Educação e Formação (DISEF). Este instrumento foi desenvolvido 

tendo como horizonte os objectivos estratégicos explicitados nas Conclusões do 

Conselho da União Europeia de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a 

cooperação europeia no domínio da Educação e da Formação (EF 2020). Pretende 

constituir-se como uma ferramenta exaustiva de recolha e apresentação da informação 

permanentemente actualizada de desempenho do sistema de educação – informação essa 

que se encontra actualmente dispersa pelos diferentes serviços do Ministério da 

Educação e outros organismos públicos. 
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A. EFEITOS DAS REFORMAS NAS TAXAS DE 
ESCOLARIDADE E NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 
DAS BAIXAS QUALIFICAÇÕES  
 

 

O capítulo encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte ensaia-se uma 

sistematização dos factores que tendem, de diferentes perspectivas teóricas, a ser 

apontados como causadores do abandono e insucesso escolares. De seguida, é 

apresentada um panorama das medidas de promoção do sucesso escolar no ensino 

básico sendo dedicada especial atenção ao Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de 

Novembro, que instituiu os planos de acompanhamento, recuperação e desenvolvimento 

neste nível de ensino.  

 

A segunda parte do capítulo corresponde à apresentação dos resultados referentes as 

avaliações de medidas em três áreas curriculares consideradas de investimento 

prioritário pelo Ministério de Educação: 

• O Plano de Formação Contínua em Matemática para os Professores do 1º e 2º 

Ciclos. 

• O Plano Nacional para o Ensino do Português 

• O aumento da carga horária e facilitação do desdobramento de turmas nas 

disciplinas de ciências experimentais do 2º e 3º ciclos dos ensinos básico e do 

ensino secundário 
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A.1. Medidas Directas de Combate ao Insucesso e 
Abandono Escolares 
 

A.1.1. Principais factores de insucesso e abandono escolar 
precoce 
 

Os estudos sobre o abandono escolar precoce reconhecem que não é fácil determinar as 

respectivas causas nem estabelecer os nexos entre a multiplicidade de factores 

intervenientes no processo. Os mecanismos que produzem o fenómeno implicam quer 

os alunos individualmente considerados e as suas famílias, quer as comunidades a que 

pertencem; envolvem as instituições de ensino e formação e os organismos que as 

enquadram; passam pelos contextos mais vastos das dinâmicas económicas, sociais e 

culturais e as estratégias de actores colectivos como as empresas, as autarquias ou as 

associações. Por outro lado, a estes diversos níveis operam dinâmicas de ordem 

económica, política, simbólica e social, que se combinam e condicionam, sem contudo 

se reduzirem ou anularem umas às outras. 

 

Não é possível, por isso, compreender o fenómeno a partir de um modelo explicativo 

simples, embora seja esse o procedimento da maioria dos estudos sobre a problemática 

do insucesso e do abandono. É porém possível – e seguramente mais produtivo – 

identificar os factores e as dinâmicas do abandono escolar precoce, por via da 

construção de conjuntos articulados de variáveis que permitam a reconstrução das 

situações-tipo que se verificam e que implicam, uma vez compreendidas, a abordagem 

aos modos como as políticas também se terão de articular de modo a não responderem 

avulsamente a problemas que são multidimensionais. São quatro os principais conjuntos 

articulados que podemos identificar: 

• O conjunto dos factores e dinâmicas associados ao desajustamento entre a 

linguagem tradicional da escola e o capital cultural das famílias e dos alunos; 

• O conjunto dos factores e dinâmicas associados à articulação entre os alunos e as 

suas famílias, a escola e o mercado de trabalho; 

• O conjunto de factores “internos” e específicos do funcionamento do sistema de 

educação-formação; 
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• O conjunto de factores e dinâmicas associados à relação entre os agentes 

educativos-formativos e comunidades, grupos ou pessoas particularmente 

problemáticos. 

 

A figura A.1.1. representa esquematicamente esta abordagem estrutural aos factores do 

abandono escolar precoce. Cada um dos conjuntos será de seguida analisado nos 

aspectos particulares. 

 

Figura A.1.1. Conjuntos Articulados de Factores do Abandono Escolar Precoce 

 

 

A.1.1.1. Dominação cultural 
 

O primeiro dos conjuntos articulados recupera algumas das teorias clássicas sobre as 

relações entre o sistema de ensino e as condições socioeconómicas e culturais das 

famílias (de classe social) dos alunos.  

 

Resumidamente, essas teorias, bem como os estudos que as suportam, sustentam a tese 

de que a escola selecciona os alunos, principalmente, a partir do “capital cultural” de 
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origem. Quanto mais selectivamente actuar a escola, mais tenderão os alunos de 

menores recursos, sobretudo culturais, a abandoná-la precocemente. Este mecanismo 

actua, a maior parte das vezes, de modo imperceptível para as pessoas e tende a ser 

legitimado pela assumpção, por parte dos alunos e das suas famílias, de que a 

responsabilidade é sua.  

 

Isto acontece quando a escola “transmite” saberes de forma idêntica a todos os alunos 

que a frequentam, sem contudo fornecer as chaves de decifração das linguagens e dos 

códigos em que esses saberes são transmitidos. Isto é, a escola tende a transmitir saberes 

mas não fornece os “meta-saberes”, ou os requisitos da respectiva apropriação.  

 

Ora, os códigos culturais das famílias são diferenciados. Por exemplo, nuns casos, 

geralmente entre as famílias mais escolarizadas, as crianças são imperceptivelmente 

preparadas para lidar com o pensamento abstracto e teórico, ao passo que nas famílias 

de meios populares prevalecem formas de pensamento e de inteligência mais marcadas 

pela experiência prática e pela utilidade instrumental dos conhecimentos. A primeira é a 

linguagem da escola, da cultura dominante e cultivada, o que coloca os alunos oriundos 

das famílias menos escolarizadas, culturalmente dominadas, em desvantagem perante 

um discurso de que não se conseguem apropriar.  

 

As famílias não são capazes de transmitir senão as competências e os capitais que 

possuem. Assim, se a escola não adequa os seus modos de ensino-aprendizagem aos 

padrões de cultura de origem das famílias, reproduz escolarmente as desigualdades 

sociais e selecciona para o prosseguimento de estudos apenas aqueles que aprenderam 

no quadro familiar a descodificar o discurso escolar. Claro que muitas famílias de 

menores recursos culturais, compreendendo a importância da escolarização das suas 

crianças, investem todos os meios disponíveis (incluindo todos os parcos recursos 

económicos) e desenvolvem os maiores esforços na superação do handicap cultural, 

obtendo sucesso e criando percursos escolares prolongados, estatisticamente pouco 

prováveis mas que, por um lado, confirmam a crença de que a escola trata todos de 

forma igual e, por outro lado, permitem realmente que um volume significativo de 
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alunos originários das classes populares obtenha diplomas escolares médios e 

superiores.  

 

Porém, a verdade é que esse handicap ajuda a explicar a selectividade escolar do 

abandono, que atinge numa proporção incomparavelmente maior os alunos de meios 

populares e pouco escolarizados. Os dados apresentados neste estudo acerca da escassa 

quantidade de alunos que beneficiam da acção social escolar e que atingem os exames 

do secundário comprovam-no. Estudos realizados junto de estudantes universitários 

mostram que a probabilidade de um aluno oriundo de uma família de operários 

industriais chegar à universidade é 6 vezes menor do que a de um aluno proveniente de 

uma família de profissionais técnicos e de enquadramento, 5 vezes menor do que de um 

com origem em empresários, dirigentes e profissionais liberais e 4 vezes menor do que 

dos trabalhadores independentes. A posse de capital cultural actua como um filtro ainda 

mais poderoso: é de 1 para 20 a diferença de probabilidades de frequência de um curso 

superior entre um aluno cujos pais têm no máximo até ao primeiro ciclo do ensino 

básico e um outro cujos pais possuam um curso superior1. 

 

Estes dados são consistentes com o que se sabe acerca da relação entre a escolaridade, 

os hábitos de leitura, a literacia emergente na criança e os resultados escolares. Assim, 

estes são fortemente influenciados pela aquisição precoce de competências para a 

leitura, tendo grande vantagem as crianças que, no quadro familiar, foram estimuladas 

nesse sentido, por familiaridade e convívio quotidiano com pais leitores e 

principalmente pela leitura dos adultos junto com as crianças. Como as práticas de 

leitura e esse tipo de práticas familiares depende muito da escolaridade dos pais, são as 

crianças das famílias mais escolarizadas as que, proporcionalmente, mais probabilidades 

têm de vir a ter percursos escolares prolongados. 

 

 

 

                                                           
1 Almeida, João Ferreira de et. al. (2003). Diversidade na Universidade: Um inquérito aos estudantes de 

Licenciatura. Oeiras: Celta. 
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A.1.1.2. Funcionamento do sistema e dos seus agentes 
 

Um segundo conjunto de factores de insucesso escolar agrupa as dimensões mais 

internas aos agentes de educação-formação. Note-se que o handicap cultural actua 

apenas quando a escola funciona de modo tradicional, transmitindo de forma idêntica a 

todos os alunos saberes para cuja apropriação alguns possuem as ferramentas e outros 

não. Aquilo que às vezes parece uma decisão de cada aluno, ou o resultado de 

capacidades “inatas”, não é senão o produto das condições que são proporcionadas a 

cada um, incluindo a informação e a capacidade de discernir vantagens e desvantagens 

de prosseguir na escola, identificar perigos e oportunidades e ser apoiado nas opções e 

nos processos de aprendizagem.  

 

Muito do que o aluno é resulta do que a escola faz com ele. Os agentes de ensino 

assumem, por isso, um papel determinante. Operam neste contexto variáveis 

determinantes como: 

 

• A frequência do ensino pré-escolar. Quando mais precocemente as crianças são 

integradas em contextos educativos estruturados e formais – que não devem ser 

confundidos com ensino disciplinar e sem recurso às dimensões lúdicas dos 

modos de aprendizagem – melhor tende a ser o seu percurso escolar futuro; 

 

• A qualidade da aquisição de competências básicas, nomeadamente no domínio 

da leitura, da escrita e da fala da língua materna e da matemática, nos primeiros 

anos de escolaridade. O domínio da língua e dos fundamentos do raciocínio 

matemático são fundamentais para aprender todas as outras matérias e para o 

desenvolvimento de todas as competências subsequentes; 

 

• O domínio das tecnologias da informação e comunicação, condição que se 

tornou imprescindível para a sustentação de percursos escolares de qualidade a 

partir da emergência destas tecnologias como ferramenta fundamental de acesso 

à informação; 
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• A construção do currículo, nomeadamente no que respeita (i) ao equilíbrio entre 

aprendizagens básicas, aprendizagens específicas nas diferentes áreas do saber, 

aprendizagens instrumentais (incluindo a aquisição de métodos de estudo e de 

trabalho), aprendizagens de enriquecimento curricular e de integração de 

saberes para a vida activa e a cidadania; (ii) à relação entre os conteúdos dos 

programas das disciplinas e das áreas não disciplinares e as competências a 

desenvolver em cada ciclo de estudos; (iii) à excessiva precocidade da 

“disciplinarização” e segmentação dos saberes; (iv) à dificuldade na transição 

entre ciclos e níveis de ensino, nomeadamente quando, na passagem do primeiro 

para o segundo ciclo do básico, as crianças transitam de um contexto em que o 

professor pode funcionar como adulto de referencia, para um outro em que se 

multiplicam os docentes, sem que, muitas vezes, nenhum desempenhe um papel 

equivalente. Para além de tudo isto, a transição é dificultada pela relativa 

desarticulação entre os conteúdos dos programas e dos respectivos graus de 

exigência nos diferentes ciclos e níveis. Assim se explica em boa parte a 

concentração da retenção precisamente nos anos de mudança de ciclo; (v) à 

prevalência de métodos pedagógicos centrados na transmissão unilateral dos 

conteúdos dos manuais, com escassa interactividade e escassa inovação nos 

métodos pedagógicos. Aquilo que aparece por vezes referido como desinteresse 

pela escola por parte dos alunos é, de facto, em grande parte, o resultado do 

modo como a escola aborda o desenvolvimento de competências (e quais), num 

contexto de massificação da frequência e, portanto, de presença de alunos sem o 

apoio familiar facilitador da adaptação a este modelo de escola selectiva; 

 

• A qualidade da integração entre os diferentes ciclos de ensinos. Para além do 

plano curricular, esta integração pode ser fortemente afectada pela existência de 

demasiadas escolas dedicadas a apenas um nível de ensino e que se encontrem 

separadas tanto geográfica como organizacionalmente. Esta situação dificulta 

uma visão global e articulada sobre a evolução do aluno e impede uma efectiva 

responsabilização da escola pelo seu percurso escolar; 
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• O grau de estabilidade do corpo docente, que tem implicações fortes ao nível da 

continuidade pedagógica e da adequação do acompanhamento dos alunos; 

 

• A detecção precoce do risco de retenção. Sabe-se que o abandono atinge, com 

uma elevada probabilidade, os alunos com percursos marcados por experiências 

de retenção, as quais por sua vez têm carácter cumulativo. Isto é, alunos com 

experiências de retenção têm maior probabilidade de vir a repeti-las, até que 

abandonam a escola sem completar o ensino básico ou o secundário. Raramente, 

aliás, a retenção, principalmente quando ocorre duas ou mais vezes, permite 

uma recuperação dos alunos, antes acentuando o risco. A constituição de 

“turmas de repetentes” ou a colocação de alunos repetentes em turmas com 

colegas muito mais novos, sem qualquer medida de apoio à recuperação, são 

alguns dos geradores dessa acumulação de experiências negativas. O 

desenvolvimento de programas de detecção precoce da retenção e do abandono 

escolar é um mecanismo eficaz para a diminuição desses fenómenos; 

 

• O funcionamento das turmas no duplo sentido da dinâmica criada dentro da sala 

de aula pelos docentes e do funcionamento do conselho de turma – de resto 

fortemente relacionada com os programas de detecção referidos no ponto 

anterior. Uma gestão desadequada da sala de aula e conselhos de turma que 

apenas funcionam no fim dos períodos para atribuição de notas, orientados por 

directores de turma que não exercem uma liderança efectiva, são facilitadores 

do abandono e do insucesso; 

 

• A organização das escolas. Neste campo, a liderança assume um papel 

fundamental. À liderança da escola se deve muitas vezes a maneira como esta 

olha os seus alunos. Se os conhece ou não e se lhes dá a perceber que se 

preocupa com eles; se desenvolve ou não mecanismos de acompanhamento e 

reforço educativo, turma a turma e aluno a aluno, capazes de motivar e envolver 

as crianças e jovens com maiores dificuldades; se presta ou não atenção especial 

às transições entre ciclos, que são geralmente momentos em que as dificuldades 

crescem; se exclui e vê a intervenção dos pais e encarregados de educação com 
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desconfiança ou se, pelo contrário, trabalha com eles no duplo campo da 

educação de adultos e do acompanhamento das crianças; se é ou não capaz de 

mobilizar os parceiros necessários para um projecto de escola de sucesso, 

aberta, acolhedora, exigente e inovadora; 

 

• A ausência de elementos de identificação dos alunos com a escola. A cultura de 

escola e os símbolos que a traduzem são desigualmente promovidos. Assim, há 

escolas que promovem sistematicamente actividades (desporto, clubes de teatro, 

rádio, cinema e artes, comemorações evocativas de momentos altos da história 

da escola, participação em concursos, constituição de associações de antigos 

alunos, etc.) que promovem uma imagem positiva com a qual os alunos se 

identificam, o que facilita a respectiva “resiliência”2; 

 

• O projecto de escola. A diversificação das ofertas educativas é um elemento com 

uma forte carga simbólica. Escolas que apenas valorizem o mundo disciplinar 

das diversas áreas científicas ensinadas de uma forma estereotipada e sem 

imaginação, de que apenas “tira aproveitamento” o segmento dos alunos que 

reúne todas as condições para o prosseguimento de estudos de nível superior 

(chegando-se mesmo ao ponto de se praticarem esquemas de selecção à 

entrada), são escolas que facilitam e promovem o abandono. Escolas que 

pugnam pela igualdade de oportunidades são escolas que se organizam para 

proporcionar ofertas educativas adequadas aos diversos segmentos dos seus 

alunos, articuladas com os empregadores e outros actores locais e, entre outras 

coisas (algumas das quais, relativas ao ambiente escolar, foram já referidas), se 

envolvem no movimento de valorização da relação entre a educação e o mundo 

do trabalho, expresso quer na oferta de cursos vocacionais, quer de medidas de 

educação-formação de adultos, muitas vezes os encarregados de educação das 

suas crianças e jovens; 

 

                                                           
2 Segundo Canavarro, entende-se por resiliência, no contexto da educação, a “…capacidade do indivíduo 
ficar na escola, apesar de um conjunto de características dos subsistemas que motivariam para o 

abandono escolar. Explica-se pela interacção positiva entre esses mesmos subsistemas.” In Canavarro, 
José et al. (2004). Eu não desisto!:  Plano �acional de Prevenção do Abandono Escolar. Lisboa: 
Ministério da Educação / Ministério da Segurança Social e do Trabalho: 16. 
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• Os serviços de orientação e apoio. A inexistência ou o funcionamento deficitário 

de serviços ou estruturas na escola capazes de proporcionar orientação escolar e 

vocacional aos alunos constitui uma lacuna que dificulta a escolha das vias 

adequadas aos interesses de cada aluno e lhes limita o acesso à informação para 

uma escolha acertada, frustrando o esforço de diversificação das vias de ensino; 

 

• A qualidade dos equipamentos. Décadas de desinvestimento no parque escolar e 

nas condições materiais dos seus recursos levaram à proliferação de escolas 

básicas isoladas e com poucos alunos, à sobrelotação de escolas das periferias 

das grandes cidades, à degradação de edifícios e à obsolescência de 

equipamentos e infra-estruturas, desde as salas de aula até às áreas abertas como 

refeitórios, bares, salas de convívio e de professores, passando pelos 

equipamentos desportivos, as áreas laboratoriais, as áreas oficinais, as 

bibliotecas e o equipamento informático e tecnológico. Este é um factor inibidor 

da identificação com a escola e da criação de um bom ambiente de trabalho para 

professores, alunos e outros agentes educativos. Pelo contrário, a qualidade 

geral das instalações e equipamentos é um factor de promoção do sucesso em si 

mesmo e é também a condição para que outros factores actuem de forma 

positiva. A localização dos estabelecimentos de ensino em locais que permitam 

aos alunos permanecer nos mesmos locais ou, pelo menos, nos mesmos 

agrupamentos ao longo de todo o percurso pré-escolar e escolar facilita a 

integração, a identificação com a escola e o crescimento de uma atitude positiva 

face a ela, o conhecimento do aluno por parte das escolas e dos seus 

profissionais e a construção de laços positivos com grupos de pares que são, a 

maior parte das vezes, determinantes enquanto factores protectores contra 

comportamentos de risco, tanto quanto são, ao formarem-se fora da escola ou 

fora do enquadramento dos profissionais de educação, incentivadores desses 

comportamentos; 

 

• A qualidade dos acessos à escola. Um acesso fácil permite mais tempo para o 

recreio e o lazer e para o usufruto de outros contextos de socialização como a 

família e a comunidade de vizinhança; 
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• Envolvimento dos pais e da comunidade na escola, existência de capacidade de 

acompanhamento da vida escolar das crianças e jovens por parte dos adultos ou, 

em alternativa, medidas de apoio às famílias, através do desenvolvimento de 

programas dirigidos às atitudes, comportamentos, sociabilidades/capacidade de 

relacionamento e hábitos dos alunos, eis um outro conjunto de variáveis que 

importa não perder de vista. 

 

A.1.1.3. Relação entre emprego, escola e estratégias 
familiares/pessoais 
 

O terceiro conjunto articulado de factores associados ao abandono escolar precoce 

consiste na relação entre os alunos e as suas famílias, a escola e o mercado de trabalho. 

Estes três elementos formam com frequência um triângulo de reforço mútuo que apela 

ao abandono escolar precoce. Esse triângulo envolve empresas que permanecem numa 

estratégia conservadora de sobrevivência com base na força de trabalho intensiva e 

pouco qualificada. Tais empresas – existentes em todos os sectores e com todas as 

dimensões – absorviam com relativa facilidade jovens com baixas qualificações, 

funcionando como “atracção” alternativa a percursos formativos mais prolongados e 

qualificantes. 

 

 Sendo a escola com frequência, como vimos, uma instituição orientada para a selecção 

dos alunos que pretendiam e se preparavam – com o apoio das suas famílias – para 

prosseguir estudos, excluindo os outros, gerava-se a percepção, de resto com 

fundamento estatístico, de que eram efectivamente muito limitadas as possibilidades de 

prosseguir estudos de nível superior, não se justificando a frequência de cursos 

científico-humanísticos que não acrescentavam nada de perceptível e convincente às 

condições de acesso ao mercado de trabalho. O cálculo das famílias e dos jovens 

relativamente à ausência de ganhos efectivos com uma escolarização mais prolongada 

empurrava-os para a aceitação dos postos de trabalho de baixa qualidade que lhes eram 

oferecidos, a troco de algum aumento dos parcos orçamentos familiares. Isto mesmo é 
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confirmado pelos dados do Inquérito à Educação de Jovens e Adultos3, de acordo com 

os quais duas das três causas mais citadas pelos inquiridos com grau de escolaridade 

igual ou inferior ao ensino básico para não continuar a estudar – respectivamente 

“querer ganhar o seu próprio dinheiro” (assinalada por 29,0% dos inquiridos) e “ter 

dificuldades económicas” (referida por 22,0%) – remetem precisamente para o 

objectivo de obtenção de ganhos imediatos, em prejuízo das vantagens associadas a 

improváveis percursos escolares mais prolongados. 

 

Curiosamente, a “desvalorização social” de muitas profissões, nomeadamente algumas 

mais tradicionais (quase sempre implicando trabalho manual), não era impeditiva desta 

procura, ficando assim sem se saber se os jovens não optavam pelos cursos que a elas 

davam acesso devido a essa desvalorização, se era a origem dos jovens que as fazia 

perder valor simbólico ou, até, se operava neste contexto uma pertinaz oposição entre 

saber e fazer que, nas instituições escolares e académicas valoriza o primeiro em 

detrimento do segundo, como se o segundo não dependesse hoje, mais do que nunca e 

em todas as esferas da vida, do primeiro e como se este não tivesse hoje cada vez mais 

presente o valor de uso (a instrumentalidade do saber para o desenvolvimento, a 

cidadania e a competitividade) a par do valor intrínseco.  

 

A realidade é que este triângulo de reforço mútuo se baseava em dados objectivos – 

escassez dos orçamentos familiares, oferta de emprego sem qualidade e escola selectiva 

– mas também num conjunto de crenças falsas e de ideias equivocadas acerca da escola. 

A primeira é a de que a escola não podia mudar a sua orientação no sentido de substituir 

a selectividade pela inclusão. A segunda resulta do desconhecimento do valor efectivo 

dos diplomas escolares, quando calculado a médio e longo prazo e não apenas à saída da 

escola. Por fim, sobressai a falsa crença, larga e muitas vezes inconscientemente 

partilhada, de que quem estuda não é para ser um trabalhador, mas sim para obter um 

estatuto socioprofissional, ao passo que quem tem como futuro ser um trabalhador não 

precisa de estudar.  

 

                                                           
3 GEPE-ME (2007). Inquérito à educação de jovens e adultos: Relatório. Lisboa: Gabinete de Estatística 
e Planeamento da Educação – Ministério da Educação. 



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
20 

Esta crença tem uma forma especificamente escolar, com grande lastro histórico: a 

hierarquização e segmentação/impermeabilidade das vias de ensino-aprendizagem, que 

valoriza os cursos para o prosseguimento de estudos e desvaloriza as vias vocacionais4. 

Equívocos deste género resultam da prevalência de representações geradas numa 

realidade que, se existiu, é seguramente já passado, pois hoje estuda-se para ter acesso a 

uma profissão e o exercício profissional, qualquer que seja o seu perfil, carece de 

aprendizagem permanente ao longo e em todos os contextos da vida.  

 

Até meados dos anos 90 Portugal apresentava um perfil produtivo que contrastava as 

empresas inovadoras, produtivas, modernas, competitivas, que recrutam trabalhadores 

qualificados e estimulam a aprendizagem ao longo a vida, com um vasto número de 

empresas mal dimensionadas, resistentes à inovação, quer nos produtos quer nos 

processos, que baseiam a sua sobrevivência na utilização de mão-de-obra em grande 

quantidade de empregos de baixa qualidade. Empresas estas que, por vezes, até 

investiram em capital fixo, mas não nos recursos humanos nem na organização do 

trabalho. Neste contexto, os jovens que abandonavam precocemente a escola acabavam 

por encontrar um emprego. Podia-se até, com recurso ao plurirendimento e à 

pluriactividade, chegar a obter melhorias sensíveis na qualidade de vida, mantendo um 

emprego mal remunerado. 

 

Mas a realidade mudou. Desde (pelo menos) 1998 os sucessivos Planos Nacionais de 

Emprego salientam a necessidade de preparar a reconversão sectorial da economia no 

sentido da modernização e da inovação. As pessoas passaram a ter uma percepção mais 

aguda de que a posse de habilitações certificadas é um atributo indispensável para a 

participação económica e social. Tanto mais quanto o andamento da economia for 
                                                           
4 Esta ideologia aparece frequentemente, ainda, na esfera pública, com duas tonalidades apenas 
aparentemente opostas. Uma, de tipo fundamentalista, considera que apenas os saberes disciplinares 
abstractos são “verdadeiros” e exigentes. A outra, relativista, afirma que toda a experiência tem o mesmo 
valor e que, sendo a educação holística (isto é, considerando a pessoa como um todo), todas as 
competências são igualmente relevantes. Ambas convergem na desvalorização da aquisição de 
competências úteis para a vida activa, opondo-a ao que seria, quer na perspectiva da tradição 
“escolástica” quer na da tradição da chamada “educação popular”, um desvirtuamento da função do 
ensino. Ora, a posição que aqui se assume é a de que a educação-formação deve assegurar a aquisição por 
parte de todos de competências-base sólidas, a valorização das pessoas e das suas capacidades como 
cidadãs inovadoras, críticas, capazes de aprender e participar, conhecedoras do mundo, capazes de 
comunicar num mundo plural mas, também, preparadas para a vida profissional, a qual continua a ter um 
papel central na estruturação das sociedades e na configuração do estatuto e das condições de vida dos 
indivíduos. 
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afectado por crises de carácter global como a que caracteriza a actual conjuntura. De 

facto, as crises conjunturais, mais ou menos profundas e duradoiras, como a que se vive 

actualmente, põem ainda mais a nu as debilidades das unidades produtivas menos 

capazes de fazer valer o capital mais determinante com que se pode jogar no mercado à 

escala global: o capital humano. 

 

Como se procurou mostrar antes, ao contexto que se vive actualmente subjaz uma 

dinâmica estrutural que leva ao crescimento dos empregos de qualificações médias, sob 

pena de prejuízo para a competitividade global da economia. E ainda que nem sempre 

seja visível no curto prazo essa realidade ou a necessidade de a transformar nesse 

sentido, é dever do sistema de ensino e formação promover a oferta de profissionais 

qualificados que possam viabilizar no futuro a modernização da economia. Do mesmo 

modo que é imperioso que as famílias de menores recursos sejam apoiadas no sentido 

de desonerar os orçamentos familiares com o prolongamento de estudos dos jovens, 

levando-as a aceitar mais facilmente o adiamento da entrada no mundo do trabalho a 

troco de uma qualificação que traga vantagens a prazo.  

 

Mesmo com um quadro formatado segundo estes padrões será necessário, 

provavelmente, acrescentar ao sistema, para além da já existente “cláusula de formação” 

do Código do Trabalho”, figuras de contratação que estimulem o envolvimento dos 

jovens estudantes a procurar empregos temporários nos períodos de férias ou empregos 

a tempo parcial conciliáveis com a frequência de um curso de educação-formação. 

 

A.1.1.4. Grupos e comunidades com problemáticas específicas 
 

O quarto conjunto de factores de abandono escolar precoce remete para 

comportamentos e situações específicos e particularmente problemáticos, presentes em 

determinadas comunidades ou categorias sociais. Falamos de comunidades, categorias 

sociais, grupos ou indivíduos que sofrem de uma desvantagem muito acentuada ou nos 

quais se acumulam várias desvantagens. Mencionem-se, nomeadamente, os seguintes: 
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• Crianças que vivem em ambientes de instabilidade familiar e de violência 

doméstica; 

 

• Jovens que adoptam comportamentos sexuais de risco, conducentes à gravidez 

ou à parentalidade precoce; 

 

•  Grupos segregados em função da etnicidade e por acção combinada do 

preconceito dos outros e por interiorização extremada de uma identidade 

baseada na alteridade racial, nacional ou outra da mesma ordem; 

 

• Famílias itinerantes que desenvolvem um modo de vida que dificultam a ida das 

crianças à escola ou a estabilização da relação entre as crianças e uma escola a 

que possam chamar “sua” e com na qual estabeleçam relações de afecto e 

confiança; 

 

• Grupos (comummente designados por “bandos”) de jovens que centram a sua 

vida na rua, desenvolvendo culturas associadas à prática de pequenos delitos. 

Muitas vezes estes jovens, embora gostem da escola e do seu espaço, não são 

integráveis, sem muito trabalho prévio, em métodos de ensino de carácter mais 

tradicional e a sua “recusa do trabalho escolar normal” penaliza-os, acabando 

por ter de abandonar a escola sem a aquisição de competências mínimas para a 

ruptura com o destino – de marginalidade ou de trabalho de má qualidade – que 

os espera; 

 

• Jovens que abusam de substâncias psicotrópicas legais e ilegais, muitas vezes de 

forma dificilmente perceptível. O consumo de produtos estupefacientes é 

sempre um forte preditor do abandono escolar precoce e pode ocorrer pelas 

mais diversas razões, de que destacamos quatro: ausência de factores de 

resiliência; hábitos de vida pouco saudáveis; eficácia das tácticas de exploração 

da vulnerabilidade dos jovens menos defendidos por parte de redes associadas 

ao tráfico; dinâmicas de demarcação dos jovens em relação ao que julgam ser os 
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valores das gerações mais idosas, comportando-se de modo a produzir um corte 

simbólico; 

 

• Alunos que experimentaram uma ou mais das situações descritas, que vivem em 

ambientes nos quais a violência é comum ou que, por uma ou outra razão, real 

ou imaginária e a maior parte das vezes inconsciente, sentem a vida escolar com 

hostilidade, comportando-se por vezes de forma violenta e indisciplinada; 

 

• Alunos com dificuldades especiais de aprendizagem, nomeadamente resultantes 

de limitações ao nível de funções ou estruturas do corpo. Próximos deste factor 

estão certas perturbações de carácter psicológico ou do foro da saúde, como seja 

a baixa auto-estima ou a emergência de uma doença grave ou prolongada. 

 

Refira-se, por fim, que apesar de se manifestarem por vezes isoladamente, factores 

considerados neste último conjunto tendem a operar sinergeticamente, em função da sua 

concentração em ambientes socioeconómicos e comunitários mais ou menos 

marginalizados. A concentração de uma grande diversidade de problemas graves – 

desde o desemprego ou o sub-emprego, até à instabilidade familiar, pobreza, 

convivência com a violência, operação de redes marginais, toxicodependência, etc. – 

num mesmo território tende a potenciar esses mesmos problemas, que são transpostos 

depois para dentro da escola e que se traduzem quase sempre em forte prevalência dos 

fenómenos da violência, da indisciplina, da retenção e do abandono escolar. 
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A.1.2. Panorama das medidas de promoção do sucesso escolar 
 

 

A estratégia portuguesa para a elevação dos níveis de qualificação da população 

portuguesa e para o combate ao abandono escolar precoce tem passado por um conjunto 

vasto, diversificado e coerente de medidas de política, fortemente impulsionadas no 

sentido da mudança efectiva, e não apenas formal, do sistema. 

 

O fio condutor que confere coerência ao conjunto é o da prioridade dada aos resultados 

escolares e formativos, não apenas do ponto de vista dos saberes formais e disciplinares, 

mas também do ponto de vista do desenvolvimento de outras competências, de vários 

tipos, necessárias para a participação na sociedade e no mundo do trabalho.  

 

 Para alcançar resultados é preciso investimento nos agentes, de forma a qualificá-los, a 

alterar atitudes e comportamentos e a recentrar a sua intervenção no plano dos projectos 

educativos, da organização curricular, da organização do trabalho, dos equipamentos e 

infra-estruturas, dos instrumentos e ferramentas pedagógicas, dos projectos inovadores e 

das parcerias, para salientar algumas das áreas mais relevantes. 

 

A figura A.1.2. procura representar o enquadramento conceptual dessas medidas em 

função dos diferentes conjuntos de factores que afectam o insucesso escolar 

identificados no ponto anterior, entendidos já não apenas do ponto de vista da conclusão 

do ensino básico, mas no contexto do alargamento da escolaridade obrigatória para 12 

anos, estabelecido pela Assembleia da República através da Lei nº89/2009, de 27 de 

Agosto. 
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Figura A.1.2. Políticas para a Universalização do Secundário entre os Jovens 

 

 

A.1.2.1.Criação de condições para uma efectiva igualdade de 
oportunidades  
 

Se os factores que afectam o abandono escolar precoce começam a operar desde muito 

cedo, mesmo ainda antes de as crianças chegarem ao sistema de ensino, então a 

precocidade de uma intervenção de qualidade pode ser determinante. A educação pré-

escolar torna-se, por isso, decisiva, permitindo superar os efeitos das desiguais heranças 

culturais. Destaca-se assim a universalização da frequência do pré-escolar aos 5 anos, 

estabelecida em conjunto com o prolongamento da escolaridade obrigatória para 12 

anos, através da Lei nº89/2009, de 27 de Agosto. 

 

As crianças que frequentam o pré-escolar e os seus educadores de infância passaram 

também a beneficiar da existência de guiões que operacionalizam as orientações 

programáticas para este nível de educação nos domínios da numeracia, literacia e 

expressões5, com o objectivo de permitir maior uniformidade e maior qualidade global 

nos processos pedagógicos e nas aquisições cognitivas e pré-cognitivas por parte das 

crianças mais jovens. 

 

                                                           
5 Cf. http://sitio.dgidc.min-edu.pt/PressReleases/Paginas/BrochurasEdPreEscolar.aspx 
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A solidez das aprendizagens iniciais é condição das subsequentes. Por isso não podem 

deixar de ser realçadas medidas como a definição dos tempos mínimos para o ensino do 

português, da matemática, do estudo do meio e das expressões no 1º ciclo do ensino 

básico6. Para as duas primeiras disciplinas foram construídos novos programas, 

pensados para o conjunto do ensino básico7. Estes programas pretendem-se orientados 

por um lado, para o desenvolvimento de competências de base e, por outro lado, para 

uma melhor transição entre ciclos e maior flexibilização na gestão dos processos de 

ensino-aprendizagem (são programas construídos para todo o ensino básico). 

 

A qualificação dos docentes foi também incentivada, quer através da definição de áreas 

prioritárias de formação (português, matemática, ensino experimental das ciências, 

tecnologias de informação e comunicação, educação especial e inglês para o 1º ciclo), 

quer através do desenvolvimento de programas de formação específicos (em 

colaboração com instituições do ensino superior) na área do português e da 

matemática. Estes programas serão objecto de avaliação específica mais adiante neste 

relatório. 

 

A escola a tempo inteiro e as actividades de enriquecimento curricular
8 tem como 

objectivo não apenas introduzir mais cedo e de forma mais qualificada matérias que 

permitem complementar as competências-base (com destaque para o inglês) com outras 

que completam a formação das crianças, como também, por via da oferta obrigatória de 

estudo acompanhado
9, permitindo a todos os alunos actividades que, antes da sua 

criação, apenas algumas famílias podiam suportar ou desenvolver. 

 

Por sua vez, o Plano �acional de Leitura, instrumento de estimulação da leitura durante 

o primeiro ciclo, procura superar uma das maiores dificuldades que os alunos enfrentam 

                                                           
6 O Despacho nº 19575/2006, de 25 de Setembro, estabelece como tempos mínimos oito horas lectivas de 
trabalho semanal em Língua Portuguesa (incluindo uma hora diária para a leitura); sete horas lectivas de 
trabalho semanal em Matemática; cinco horas lectivas de trabalho semanal em estudo do meio (metade 
das quais no ensino experimental das ciências). 
7 Cf. http://www.dgidc.min-edu.pt/matematica/Documents/ProgramaMatematica.pdf para o novo 
programa de matemática para o ensino básico e http://www.dgidc.min-
edu.pt/linguaportuguesa/Paginas/NovoProgramaPEB.aspx para o novo programa de português para o 
ensino básico. 
8 Enquadrados respectivamente, pelo despacho nº12590/2006 de 16 de Junho e pelo despacho 
nº14460/2008, de 26 de Maio. 
9 Enquadrado pelo decreto- lei nº18/2011, de 2 de Fevereiro. 
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ao longo de todo o percurso escolar: adquirir o gosto pela leitura e um bom domínio da 

língua portuguesa10.  

 

Ainda no que respeita à prevenção precoce do abandono pelo investimento nas 

competências de aprendizagem das crianças, promovendo assim a igualdade de 

oportunidades, salienta-se na área das TIC o programa e-escolinha, integrado no Plano 

Tecnológico da Educação, que procura fomentar o acesso às ferramentas tecnológicas 

desde os momentos mais iniciais do percurso escolar11.  

 

Estas iniciativas surgem no contexto da introdução, de forma generalizada e em escala 

adequada às necessidades, da diversificação da oferta educativa. Salienta-se, a este 

propósito: 

 

• A expansão dos cursos CEF de nível básico e de nível secundário, oferecidos 

pelas escolas públicas, pelos Centros de Formação Profissional, pelas escolas 

profissionais e outras entidades privadas;  

 

• O forte investimento nos Cursos Profissionais e a sua afirmação como uma via 

regular e de massas, com do alargamento da oferta destes cursos nas escolas 

secundárias públicas, que vieram multiplicar o modelo desenvolvido, com 

assinalável êxito, pelas escolas profissionais) para jovens que pretendam 

concluir o secundário com uma dupla certificação escolar e profissional. 

 

A evolução quantitativa destas ofertas é objecto de análise na terceira parte deste 

relatório.  

 

 

 

                                                           
10 Cf. http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt 
11 Cf. https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/eescolinha-01initiativa/271 
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A.1.2.2. Transformação sistémica dos projectos educativos e 
requalificação do parque escolar 
 

Nos últimos anos foram introduzidas múltiplas medidas que, a par da diversificação da 

oferta nos projectos educativos das escolas, têm por objectivo a melhoria da relação dos 

alunos com a escola e, consequentemente, a transformação das suas expectativas e 

ambições. Estas medidas podem ser agrupadas em três planos: o plano curricular; o 

plano das infra-estruturas; e o plano dos recursos humanos da educação. 

No plano curricular, e uma vez que já nos referimos às medidas que abrangeram o 

primeiro ciclo do ensino básico e às vias de dupla certificação no terceiro ciclo e no 

ensino secundário, pelo que importa considerar agora o 2º e 3º ciclos desse nível de 

ensino.   

 

Note-se que nos encontramos ainda em pleno processo de mudança. Sendo vasto o 

conjunto de iniciativas relevantes, são desiguais os resultados já consolidados, estando 

umas mais avançadas e com provas dadas, e outras ainda a carecer de impulso ou até de 

definição operacional.   

 

Já com resultados visíveis está o Plano da Matemática, no âmbito do qual cada escola 

definiu os seus problemas e o seu projecto, que deu origem a um contrato entre o 

Ministério da Educação e 1200 agrupamentos de escolas. O Plano prevê o apoio e 

acompanhamento às escolas e aos docentes, bem como a dotação de recursos para 

desenvolver as medidas propostas, como o reforço do apoio a alunos com dificuldades 

na disciplina e a cooperação entre docentes. Também o Plano de Acção para a 

Matemática (no qual o anterior se integra) implicou o desenvolvimento da formação de 

professores de todos os ciclos do básico e do secundário, o reforço da matemática no 

ensino inicial de professores, o lançamento do novo programa de matemática do ensino 

básico e a criação um banco de itens de avaliação para auxiliar o estudo dos alunos. A 

avaliação dos manuais escolares teve também o seu início no quadro do Plano de 

Acção para a Matemática12. 

 

                                                           
12 Cf. http://www.dgidc.min-edu.pt/matematica/Paginas/Plano-Accao_Matematica.aspx 
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No campo da Educação para a Saúde, foram definidos conteúdos em torno dos temas 

da alimentação, da sexualidade, da violência e do consumo de substâncias psicotrópicas, 

e propostas de métodos de abordagem desses temas, incluindo a cooperação entre 

estruturas das escolas e do Ministério da Saúde, a criação da figura do coordenador da 

educação para a saúde em cada agrupamento, tempos mínimos obrigatórios para a 

educação sexual, produção de publicações de suporte às actividades e lançamento de um 

programa de financiamento subsidiário das iniciativas das escolas13. 

 

Refira-se também o desenvolvimento do Plano de Prevenção da Violência nas Escolas 

que inclui, para além de um observatório e de diversas medidas de prevenção e combate 

a todas as formas de violência, formação obrigatória no contexto das Actividades 

Curriculares Não Disciplinares no 2º Ciclo do Básico.14  

 

No ensino secundário, o estudo de acompanhamento e avaliação da reforma introduzida 

pelo Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março15, resultou em reajustamentos diversos 

nos planos de estudos – com a junção das áreas de línguas e literaturas e das ciências 

sociais e humanidades, dado que umas e outras corriam o perigo de desaparecer em 

muitos lugares por escassez da procura. Da mesma avaliação resultou o reforço do 

tempo disponível para o ensino experimental das ciências, medida que é objecto de 

avaliação neste relatório. O sistema foi clarificado com a prioridade conferida à oferta 

de cursos profissionais e progressiva extinção dos Cursos Tecnológicos, que, de acordo 

com aquela avaliação, não se distinguiam nem das vias de ensino nem das vocacionais, 

sem ganhar em nenhum dos aspectos em que cada uma delas tem vantagens.  

 

Refira-se ainda, ao nível do secundário, a criação de legislação que permite a 

permeabilidade entre as diversas vias, ao criar dispositivos de equivalências e 

valorização dos percursos realizados, independentemente das modalidades em que 

tenham ocorrido, sem descaracterizar a vocação de cada via. 

 

                                                           
13 Cf. http://www.dgidc.min-edu.pt/saude/paginas/default.aspx 
14 Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2008, de 6 de Março. 
15 Cf. GAAIRES (2007). Estudo de Avaliação e Acompanhamento da Reforma do Ensino Secundário – 

Relatório Final. Lisboa: ISCTE/Ministério da Educação/PRODEP. Texto policopiado. 
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No plano das infra-estruturas, foi já mencionado o Plano Tecnológico da Educação a 

propósito dos programas e-escolinha e e-escola. Este Plano prevê ainda a dotação das 

escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico com um kit tecnológico, conjunto de 

equipamentos informáticos para utilização nos processos de ensino nas escolas. De 

acordo com o Plano, estes equipamentos totalizariam 310 mil computadores (um rácio 

de 1 computador com ligação à internet por cada 2 alunos), 9 mil quadros interactivos 

(rácio de 1 por cada 3 salas de aula), 25 mil videoprojectores e 1 computador ligado à 

internet por banda larga em cada sala de aula.16 

 

Também a rede escolar e a qualidade dos edifícios e das diversas funções dos espaços 

(dos oficinais até aos recintos desportivos, dos espaços comuns aos refeitórios e bares, 

das salas de aulas aos serviços de apoio e administrativos, passando ainda, de forma 

prioritária, pelas áreas laboratoriais) foram objecto de intervenção.  

 

No que respeita à rede de escolas do primeiro ciclo e no pressuposto de que esta incluía 

um número excessivo de estabelecimentos sem condições mínimas para um 

funcionamento pedagógico com qualidade aceitável, foram sendo encerradas, a partir de 

2005/06, todas as escolas com menos de 10 alunos e outras com pouco mais, para as 

quais se considerava existirem alternativas de melhor qualidade. Este patamar numérico 

mínimo foi entretanto alterado, devendo todas as escolas do 1º ciclo com menos de 21 

alunos ser encerradas até ao final do ano lectivo de 2010/11.17 Em articulação com esta 

medida, foi lançado um programa de construção de centros escolares com apoio dos 

fundos estruturais ou com o acesso a empréstimos do Banco Europeu a juros 

bonificados para apoio aos esforços das autarquias. No âmbito deste programa estavam 

previstos até ao final de 2010, a conclusão de 435 centros escolares para o pré-escolar e 

o primeiro ciclo18. 

 

                                                           
16 Cf. http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projectos/Projecto/index.htm?proj=6 
17 Resolução do conselho de ministros nº44/2010, de 14 de Junho. 
18 Cf. http://www.centroescolar.min-edu.pt/ 
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Também a rede de bibliotecas escolares, lançada em 1997, conseguiu atingir no final de 

2009 o objectivo de instalar uma biblioteca escolar em todas as escolas dos 2º e 3º ciclo 

do ensino básico, básicas integradas, sedes de agrupamento e escolas secundárias19. 

 

No âmbito do Programa de Modernização das Escolas Secundárias, estava concluída, 

no final de Janeiro de 2011, a intervenção em 75 escolas. Até 2015 a Parque Escolar 

deverá intervencionar 330 escolas, requalificando-as para a prestação de um serviço de 

qualidade, quer no que respeita à modernização das instalações, quer à garantia de 

sustentabilidade da manutenção e de sustentabilidade energética, quer ainda à abertura à 

comunidade20. Neste último aspecto sobressai a abertura das escolas secundárias à 

educação-formação de adultos, nomeadamente no âmbito da promoção de Centros 

Novas Oportunidades, de cursos de Educação e Formação de Adultos e também do 

ensino de português língua não materna21. 

 

No plano dos recursos humanos da educação, foi aplicada a norma das aulas de 

substituição, com o objectivo de melhorar o exercício da custódia das crianças à 

responsabilidade da escola e a plena utilização para fins educativos dos tempos 

escolares.22 Sendo objecto de modos de operacionalização diversos, uns mais 

imaginativos e ricos que outros, no conjunto multiplicaram-se as horas de aulas 

efectivas e diminuiu substancialmente o absentismo docente. 

 

Outras medidas tomadas nesta área foram:  

• A criação, a partir de 2007, do prémio nacional de professores de modo a dar 

visibilidade e reconhecer publicamente a excelência no desempenho da 

profissão23 

• A estruturação da carreira docente com a criação da categoria do professor 

titular, facilitando a introdução do princípio de que os mais experientes devem 

                                                           
19 Cf. http://www.rbe.min-edu.pt/ 
20 Cf. http://www.parque-escolar.pt/programa-de-modernizacao.php 
21 Cf. http://www.novasoportunidades.gov.pt 
22 Despacho nº17387/2005, de 12 de Agosto (2ª série). 
23 Cf. http://www.min-edu.pt/index.php?s=white&pid=747 
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ser encarregues do desempenho de cargos de coordenação e de maior 

responsabilidade na organização do trabalho escolar.24 

 

Deve ainda ser destacado o processo de estabilização do corpo docente nas escolas, 

primeiro com as colocações por três anos e, a partir de 2008/09 com a colocação por 

quatro anos, permitindo continuidade dos projectos escolares e às equipas pedagógicas a 

densificação da relação com alunos e colegas25. 

 

Uma das políticas de maior alcance na mudança organizativa consiste no novo regime 

de autonomia, administração e gestão das escolas. Este tem como objectivo a 

construção de lideranças fortes e reforçar a autonomia das escolas. Foi criado o cargo de 

director da escola, eleito pelo Conselho Geral da Escola, órgão de gestão de carácter 

aberto. Estes novos órgãos tornam a organização das instituições escolares mais capazes 

de acolher simultaneamente a eficácia da acção por parte de um director que, com a sua 

equipa, é investido de uma autoridade legítima e efectiva para a gestão financeira, 

administrativa e pedagógica, com a representação de professores, alunos, encarregados 

de educação, autarquias e outros agentes do meio. Neste âmbito, é possível ao 

Ministério da Educação estabelecer contratos de autonomia com algumas escolas que 

simultaneamente as responsabilizem lhes conceda meios para proceder de forma mais 

autónoma com vista à prossecução dos objectivos negociados26.   

 

Um contributo para o trabalho na sala de aula e os respectivos resultados é dado através 

de uma outra medida de relevo: a realização de provas de aferição no 4º e 6º anos de 

escolaridade (Língua Portuguesa e Matemática). Estas provas passaram a envolver o 

universo dos alunos, sendo garantida a devolução dos resultados às escolas, para que os 

docentes possam trabalhar em função de dados relativos aos resultados de cada um dos 

alunos27. 

 

Entre as ferramentas a que as escolas podem recorrer a partir desta, e de outra 

informação sobre o desempenho escolar dos alunos, encontra-se a elaboração dos 
                                                           
24 Decretos-lei nº15/2007, de 19 de Janeiro e nº270/2009, de 30 de Setembro.  
25 Decretos-lei nº20/2006, de 31 de Janeiro e nº51/2009, de 27 de Fevereiro. 
26 Decreto-lei nº75/2008, de 22 de Abril 
27 Despacho nº2351/2007, de 14 de Fevereiro (2ª série) 



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
33 

planos de recuperação e planos de acompanhamento para os alunos que apresentem 

maiores dificuldades, incluindo aqueles que tenham já conhecido a retenção. O processo 

de concepção e de implementação da medida que enquadra estes instrumentos - o 

despacho nº50/2005, de 20 de Outubro - é, aliás, objecto de avaliação neste relatório. 

Também possível é a reorientação dos alunos para percursos curriculares alternativos e 

para cursos de educação e formação, conforme a solução mais adequada a cada caso. 

Refira-se que a eficácia destas soluções passa pela sua capacidade de se tornarem 

mecanismos efectivos de recuperação de percursos escolares mais prolongados e de 

sucesso, nas vias de prosseguimento de estudos ou nas vias vocacionais.  

 

Os alunos cujas dificuldades se ligam a problemas no funcionamento de alguma 

estrutura ou função do corpo passaram a beneficiar da reforma do ensino especial. 28 A 

anterior indistinção entre alunos com este tipo de problemas e outros com desvantagens 

socioeconómicas de diverso tipo levava à constituição de turmas segregadas de onde 

quase nenhuma criança saía com sucesso pois a nenhuma era prestado o apoio 

adequado. Por outro lado, levava também à procura de escolas especiais (logo, também 

segregadas) por parte de uma parte dos encarregados de educação. Em qualquer dos 

casos, os resultados eram decepcionantes face aos recursos investidos. Estes factos 

levaram na diferenciação das respostas para alunos com problemas de funcionamento de 

qualquer estrutura ou função do corpo, que passaram a ser o objectivo do trabalho dos 

docentes de educação especial, para os quais entretanto foi criado um departamento 

específico, garantindo um rácio médio nacional de cerca de seis alunos por cada 

professor.29 Para as deficiências mais problemáticas, ditas de baixa frequência e alta 

intensidade, foram criadas escolas de referência. E toda a rede escolar passou a ser 

apoiada por Centros de Recursos para a Inclusão, com o objectivo explícito de 

capitalizar a experiência e os recursos das antigas escolas especiais30.     

 

                                                           
28 Decreto-lei nº3/2008, de 7 de Janeiro. 
29 DGIDC (2009). Educação Inclusiva: Da retórica à prática – Resultados do Plano de Acção 2005-

2009. Lisboa: DGIDC. Disponível em: http://sitio.dgidc.min-
edu.pt/especial/Documents/Educ_inclusiva_resultados_2009_2010.pdf  
30 A lista de entidades envolvidas na rede nacional de centros de recursos para a inclusão encontra-se em 
http://www.dgidc.min-edu.pt/especial/Documents/Rede%20nacional%20de%20CRI.pdf 
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Finalmente, importa referir a criação do Portal das Escolas31, uma plataforma on-line de 

disponibilização de recursos didáctico-pedagógicos suportados em TIC para os 

docentes e demais profissionais da área da educação.  

 

A.1.2.3. Aprofundamento da relação entre a escola, o mercado de 
trabalho e a comunidade 
 

Ainda que as escolas, os centros de formação Profissional e outros prestadores de 

serviços de educação continuem a melhorar continuamente o seu trabalho e a colocar no 

mercado universitário e de emprego volumes crescentes de jovens qualificados escolar e 

profissionalmente afirmando-se as vias vocacionais como uma alternativa capaz de 

manter os jovens na escola até à conclusão do secundário – como veremos adiante ser o 

caso - este esforço carece de uma contrapartida do lado desses mercados. Em particular, 

carecerá da modernização das empresas.  

 

Esta modernização passa, por seu turno, pelo envolvimento das empresas, e de outros 

empregadores, no processo de educação e formação, enquanto entidades parceiras que 

forneçam quadros docentes e formadores para a componente profissional específica nos 

cursos vocacionais, informação que permita ajustar a oferta ao mercado e oportunidades 

para a realização de estágios. Além disso, o envolvimento das empresas e a valorização 

do conhecimento e das competências torna-se um estímulo para as escolas e para os 

alunos, ao mesmo tempo que constitui condição da sua contínua adaptação, que por sua 

vez exige a criação de ambientes favoráveis à aprendizagem ao longo da vida.  

 

Esta mudança dos comportamentos de boa parte dos empregadores será decisiva para 

romper com os laços que dão corpo à relação triangular de reforço mútuo entre 

orientações equivocadas das famílias, oferta de emprego de baixa qualificação e escola 

pouco atractiva e inclusiva que era, como vimos, um dos principais factores do 

abandono escolar precoce. 

 

                                                           
31 http://www.portaldasescolas.pt 
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Do lado das entidades tutelares do sistema será necessário prosseguir e aprofundar o 

esforço de promoção do ensino profissional e das suas vantagens relativamente à 

entrada precoce no mercado de trabalho. Inserem-se neste contexto campanhas de 

informação sobre o conhecimento do mundo das profissões e do trabalho, a percepção 

das consequências das diferentes opções tomadas ainda na escola, a valorização social 

do trabalho e a recuperação da imagem de certas profissões cujo mercado pode ser 

atractivo. 

 

Tais campanhas têm vindo a ser conduzidas numa dupla lógica de informação 

generalista e de trabalho de proximidade em contexto escolar, para o qual se produziram 

materiais (kit das profissões, jogo das profissões, etc.) utilizáveis para a orientação 

escolar e profissional
32

. 

 

Como vimos, um elemento importante do sucesso escolar dos jovens é o envolvimento 

das famílias. A Iniciativa Novas Oportunidades tem permitido melhorar o contexto em 

que este factor funciona. Por um lado, a qualificação de adultos é um exemplo para os 

mais jovens e um apoio suplementar de que eles se podem socorrer33. Por outro lado, os 

mecanismos institucionais de representação dos pais foram reforçados através do novo 

regime de autonomia, que instituiu o Conselho Geral enquanto órgão colegial de 

direcção estratégica da escola - no qual se pretende que esteja representada toda 

comunidade escolar, incluindo os pais e encarregados de educação34.  

 

O envolvimento das famílias no apoio ao prosseguimento de estudos dos jovens 

depende também do peso dessa estratégia nos orçamentos familiares, em particular as 

mais desfavorecidas, que são aquelas cujos filhos estão mais sujeitos a um risco de 

abandono escolar precoce mais elevado. Nesse sentido, é de assinalar a reforma da 

acção social escolar e, em particular, a definição de uma nova bolsa de estudo para os 

escalões A e B35. 

  

                                                           
32 Cf. http://www.anq.gov.pt/default.aspx 
33 Ver, a este propósito, os dados relativos ao aumento da frequência de cursos EFA que se apresentam 
neste relatório. 
34 Decreto-lei nº75/2008, de 22 de Abril 
35 Decretos-lei nº55/2009, de 2 de Março e 201/2009, de 28 de Agosto. 
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Finalmente, importa referir a cláusula de formação do Código do Trabalho
36
 destinada 

a jovens com idades inferiores a 18 anos que pretende constituir-se também como um 

elemento que pretende promover o prosseguimento de estudos até à conclusão do 

secundário. 

 

A.1.2.4. Discriminação positiva 
 

No campo da recuperação de alunos de escolas confrontados com problemáticas 

específicas e particularmente complexas, foram já referidas algumas das medidas 

existentes, como os cursos CEF, os currículos alternativos, os planos de recuperação e a 

melhoria geral do ambiente de trabalho nas escolas. Sendo certo que a exclusão escolar 

se tornará tanto mais intensa para os que a sofrem quanto mais excepcional se tornar, o 

papel desempenhado por estas políticas é essencial para evitar percursos que levam do 

insucesso escolar à entrada em redes ligadas de forma mais ou menos intensa a práticas 

de carácter marginal. Neste campo, destacam-se quatro medidas.   

 

A educação para a saúde, como vimos, apoia o desenvolvimento de acções no âmbito da 

prevenção dos consumos de substâncias psicotrópicas como um dos eixos prioritários 

de intervenção, bem como no domínio da violência e da saúde mental que, muitas 

vezes, está a ela associada37. Também a generalização da oferta de Português Língua 

�ão Materna deverá permitir superar um dos maiores obstáculos à integração e 

obtenção de sucesso escolar pelas crianças imigrantes - tal como, de resto, dos seus 

pais38. 

 

Também as crianças que pertencem a famílias que têm modos de vida que implicam a 

itinerância, tal como as jovens adolescentes mães ou grávidas, que por essas razões não 

podem frequentar uma escola física, chegaram a ter disponível a Escola Móvel, uma 

modalidade de ensino à distância complementada por um conjunto de semanas 

presenciais. A experiência de 6 anos desta modalidade – extinta no final do ano lectivo 

de 2009/10 - é objecto de avaliação neste relatório. 

                                                           
36 Lei nº7/2009, de 12 de Fevereiro, art. 69º. 
37 Cf. http://www.dgidc.min-edu.pt/saude/paginas/default.aspx 
38 Despacho normativo nº 30/2007, de 10 de Agosto.  
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Por fim, provavelmente a mais importante deste grupo de políticas, é o relançamento do 

Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP2) com o objectivo 

de promover o sucesso educativo de alunos em contextos socioeducativos particulares, 

responsáveis por problemas de retenção, abandono, indisciplina e violência 

particularmente graves nas escolas neles inseridas. Os territórios TEIP2 assentam no 

reforço da autonomia das escolas abrangidas – ao nível do recrutamento e selecção de 

docentes – e apelam ao envolvimento dos diversos agentes presentes nas comunidades, 

os quais devem cooperar para concretizar um Plano definido por todos, sob coordenação 

da escola, o qual inclui metas constantes de um contrato assinado com as Direcções 

Regionais de Educação. A avaliação deste programa é também objecto deste relatório. 
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A.1.3. Avaliação da concepção, implementação e monitorização 
do Despacho n.º 50/2005, de 9 de Novembro 
 

 

O Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de Novembro39, tem um duplo âmbito: por um 

lado, define as figuras e condições de aplicação de três tipos de planos – de recuperação, 

de acompanhamento e de desenvolvimento – que, preconizando um acompanhamento 

mais individualizado dos alunos, procuram prevenir situações de insucesso escolar; por 

outro lado, estabelece a obrigatoriedade de uma avaliação extraordinária e da elaboração 

de um relatório com pareceres de um conjunto de actores educativos para sustentação da 

decisão de retenção repetida de um aluno. 

 

Neste contexto, consideraram-se como pertinentes as seguintes questões de avaliação:  

• Se os instrumentos e prescrições estabelecidas no Despacho supracitado 

contribuíram efectivamente para a redução do insucesso escolar dos alunos por 

eles abrangidos;  

• Como se processou o acompanhamento às escolas no apoio à implementação e 

operacionalização dos instrumentos e prescrições estabelecidas no Despacho 

supracitado; 

• Se o sistema de monitorização previsto no referido Despacho tem sido capaz de 

produzir informações e recomendações que contribuam para o aumento de 

eficácia do instrumentos e procedimentos constantes no mesmo documento; 

• De que forma as escolas se apropriaram dos instrumentos e deram respostas às 

obrigações constantes nesse Despacho. 

 

Para o presente estudo, a avaliação centrou-se em dois tipos de fontes: as fontes 

documentais e os actores representantes dos serviços centrais e regionais do Ministério 

da Educação (ME). A perspectiva aqui seguida foi a de, num primeiro momento, 

focalizar a recolha de informação sobre a documentação existente – nomeadamente, 

legislação, relatórios de avaliação, relatórios ou estudos sobre o insucesso escolar, 

                                                           
39 No decorrer do presente documento quando nos referirmos ao Despacho Normativo nº 50/2005, de 9 
Novembro, abreviaremos para Despacho 50. 
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artigos sobre a prática de retenção, etc. – que providencia o contexto e o enquadramento 

formal para as problemáticas em análise. Posteriormente, e tendo o enquadramento 

formal consolidado, confrontou-se os actores dos serviços centrais e regionais com um 

conjunto de questões que procuram dar conta das questão de avaliação, o que permitiu 

recolher o enquadramento institucional de implementação, acompanhamento e 

monitorização da medida. O objectivo para esta fase da avaliação passa, portanto, por 

avaliar o enquadramento formal e o enquadramento institucional de aplicação da 

medida.  

 

No que respeita às fontes utilizadas para a elaboração do presente relatório, são as 

seguintes: 

• Despacho Normativo n.º50/2005, de 9 de Novembro. 

• Legislação preparatória, de enquadramento e complementar ao Despacho 50: 

Despacho Interno n.º1/SEE/2008; Decreto Regulamentar n.º 31/2007, de 29 de 

Março; Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro; Decreto-Lei n.º15/2007, de 19 

de Janeiro; Despacho n.º 1438/2005 (2ª série), de 21 de Janeiro de 2005; 

Despacho Normativo n.º1/2006, de 6 de Janeiro; Despacho Normativo 

n.º1/2005, de 5 de Janeiro; Despacho Normativo n.º18/2006, de 14 de Março; 

Despacho Normativo n.º6/2010, de 19 de Fevereiro; Despacho Normativo 

n.º98-A/92, de 26 de Junho. 

• Recolha e análise dos Relatórios Síntese produzidos pela Secretaria de Estado da 

Educação (SEE). 

• Entrevistas exploratórias a professores que implementaram o Despacho 50 e 

análise exploratória de exemplos de planos de acompanhamento, de planos de 

recuperação e de planos de desenvolvimento. 

• Entrevistas aos actores-chave na elaboração do Despacho 50: a Dra. Jesuína 

Ribeiro (anterior assessora da SEE) e a Dra. Teresa Santo Cristo (ex-técnica da 

DGIDC). O Dr. Carlos Pires não foi possível entrevistar, apesar das múltiplas 

abordagens. 

• Entrevistas a técnicos da Direcção Regional de Educação do Alentejo (DREA) e 

da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), 
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responsáveis pelo acompanhamento ao nível das respectivas Direcções 

Regionais de Educação (DRE) do Despacho 50.  

• Entrevista a Luísa Ucha, técnica da Direcção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC) responsável pela Direcção de Serviços 

de gestão curricular do ensino básico.  

• Entrevista a Dulcineia Gil, actualmente assessora na SEE e anterior responsável 

pela produção de Relatórios Síntese no âmbito da monitorização do Despacho 

50. 

 

Noutro plano, e tendo como referência os relatórios de avaliação produzidos pela SEE, 

foram analisados os resultados recolhidos referentes à aplicação da medida em dois anos 

lectivos. O que se pretende com este exercício é fazer uma primeira leitura dos 

resultados conhecidos, permitindo estabelecer um ponto de situação da aplicação da 

medida. Refira-se que os dados foram recolhidos nos Relatórios Síntese produzidos pela 

SEE e tem como universo Portugal Continental, reunindo resultados referentes aos anos 

lectivos de 2005/06 e 2007/08. 

 

O dispositivo metodológico da avaliação do Despacho 50 compreende assim quatro 

fases, que correspondem a cada um dos quatro subcapítulos temáticos: 

• Avaliação do processo de concepção e elaboração do Despacho 50; 

• Avaliação do sistema de acompanhamento da implementação do Despacho 50; 

• Avaliação do modelo de monitorização do Despacho 50; 

• Avaliação de impactos da medida ao nível dos resultados obtidos pelos alunos. 

 

A primeira fase da avaliação tem por objectivo a compreensão do contexto de produção 

do Despacho Normativo em causa. Por contexto, entende-se o historial do processo que 

conduziu aos moldes concretos que o despacho assumiu. A sua concretização passa pela 

reconstrução do seu processo de elaboração e dos objectivos explícitos e implícitos do 

despacho.  

 

A segunda fase da avaliação tem por objectivo explicitar o processo de implementação 

do Despacho 50. Este processo consiste na criação de um enquadramento propício à 
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eficaz implementação do Despacho 50, afigurando-se como pertinente a avaliação dos 

esclarecimentos produzidos neste âmbito, da distribuição de competências, do sistema 

de assistência técnica montado ou dos recursos previstos.  

 

A terceira fase corresponde à avaliação do sistema de monitorização da medida. O 

processo de avaliação consiste na elaboração de Relatórios Síntese por parte da SEE, 

que por sua vez incumbiu as DRE da elaboração de relatórios síntese sobre a sua 

aplicação, a serem realizados com periodicidade anual (art. 6º, §5). O objectivo desta 

fase é assim conhecer a forma concreta que esta monitorização assumiu, não só do 

ponto de vista dos seus produtos – os relatórios – como da relação construída com as 

escolas no processo da sua elaboração.  

 

A quarta fase corresponde à avaliação dos resultados recolhidos no âmbito da avaliação 

da medida. Esta fase concretizar-se-á, primeiramente, na análise do nível de cobertura e 

de sucesso para cada um dos três tipos de planos aplicados, e, depois, na análise dos 

recursos mobilizados e das modalidades pedagógicas aplicadas.  

 

A.1.3.1. Reconstrução do processo de concepção do Despacho 50 
 

A reconstrução do processo de concepção das medidas constantes no Despacho 50 

pretende oferecer uma compreensão do contexto que levou à decisão de elaboração do 

Despacho nos moldes concretos que este assumiu. Serão objecto de particular atenção a 

qualidade e pertinência do diagnóstico, os actores envolvidos no processo, os recursos 

previstos e os objectivos implícitos e explícitos estabelecidos para a medida. Este 

momento assentará em duas tarefas: 

• A recolha e análise dos documentos preparatórios do Despacho Normativo n.º 

50/2005, de 9 de Novembro; 

• Entrevistas a actores envolvidos de forma próxima na elaboração do referido 

Despacho. 
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A.1.3.1.1. Diagnóstico de problemas 

 

No âmbito da preparação do Despacho 50 não foi feito qualquer exercício formal de 

diagnóstico – seja sob a forma de estudos de avaliação ou sob a forma de inquirições 

junto de actores-chave, por exemplo – que identificasse os problemas do insucesso 

escolar em Portugal e as principais necessidades das escolas para combater as situações 

encontradas. De acordo com a Dra. Jesuína Ribeiro, antiga assessora da SEE, o 

Despacho 50 surge no contexto de uma preocupação de fundo por parte da equipa do 

Ministério da Educação com a situação do insucesso escolar em Portugal. Mais 

concretamente, este despacho teve a sua génese numa solicitação do então Secretário de 

Estado da Educação Valter Lemos no sentido de se fazer um levantamento de 

estratégias de avaliação, de forma a construir instrumentos que garantam aos alunos, ao 

longo do ano lectivo, mecanismos de apoio e acompanhamento que evitem a retenção.  

 

Nas palavras da mesma interlocutora, o Despacho 50 surge: (1) em primeiro lugar, da 

necessidade de inverter a situação do insucesso em Portugal; (2) em segundo lugar, da 

necessidade de criar mecanismos de acompanhamento dos alunos em situação de risco 

ao longo do ano escolar; (3) e, em terceiro lugar, da ideia de que a retenção deverá 

constituir um último recurso pedagógico para os professores. Esta tripla constatação 

sugere-nos um conjunto de conclusões, que em seguida desenvolveremos.  

 

O combate ao insucesso escolar constitui uma das principais prioridades da equipa 

ministerial de então, tendo o Despacho 50 sido elaborado no contexto de uma tentativa 

de inversão da situação negativa verificada em Portugal ao nível dos resultados 

escolares. Isso mesmo é explicitado no Programa do XVII Governo Constitucional, 

quando se estabelece como objectivo político “integrar todas as crianças e jovens na 

escola e proporcionar-lhes um ambiente de aprendizagem motivador, exigente e 

gratificante, melhorar progressivamente os resultados, fazendo subir o nível de 

formação e qualificação das próximas gerações (…)” (Programa do XVII Governo 

Constitucional, pág. 12). Quando, no mesmo documento, se refere concretamente aos 

ajustamentos a serem postos em prática para o ensino básico, é referida a necessidade de 

“alteração do sistema de avaliação dos alunos, de modo a que a aplicação de critérios 

rigorosos na transição entre fases ou anos de escolaridade e na conclusão de ciclos de 
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estudos tenha por efeito útil a aplicação de programas de apoio à recuperação dos alunos 

com dificuldades na aprendizagem, e não à sua exclusão pura e simples ou a relegação 

para vias desqualificadas” (Programa do XVII Governo Constitucional, pág. 46). É 

também estabelecido como meta, ainda que expresso sob a forma de objectivo, a 

“redução drástica do insucesso no ensino básico e do abandono na transição para o 

secundário”40. 

 

O elevado insucesso escolar que se verificava, e que continua a verificar-se, em 

Portugal pode ser confirmado através do quadro A.1.1, que apresenta as taxas de 

retenção e desistência para o ensino básico desde o ano lectivo de 2000/01. Note-se que 

esta taxa contabiliza os alunos que estão inscritos e que não transitam de ano, seja por 

ficarem retidos, seja por desistirem. Segundo os dados disponíveis, entre os anos 

lectivos de 2001/01 e 2004/05 a taxa de retenção e desistência para o ensino básico 

variava entre os 12,2% e os 14%. Se a taxa de retenção e desistência relativamente ao 1º 

ciclo tinha vindo a diminuir progressivamente – a partir de 2002/03 cerca de 1 valor 

percentual por ano –, já em relação ao 2º ciclo e, principalmente, em relação ao 3º ciclo 

a tendência não era semelhante. Aquando da entrada da anterior equipa ministerial em 

funções, em Março de 2005, esta taxa cifrava-se nos 20,6% no 3º ciclo e 13,4% no 2º 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Esta citação foi retirada do Programa do XVII Governo Constitucional, pág. 46. 
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Quadro A.1.1. Taxa de retenção e desistência, segundo o ano lectivo, por ano de escolaridade (%) 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09* 

1º ano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2º ano 14,7 15,1 13,8 12,2 11,4 9,6 8,2 7,4 7,4 

3º ano 8,6 8,2 7,2 5,4 4,4 3,6 3,4 3,2 3,1 

4º ano 10,2 10,1 8,5 7,6 6,0 5,2 4,8 4,3 3,8 

1º ciclo  8,7 8,7 7,6 6,5 5,6 4,7 4,2 3,8 3,6 

5º ano 12,9 15,3 15,3 14,4 13,7 11,8 10,9 8,5 7,9 

6º ano 13,1 16,6 14,9 14,2 13,0 11,1 11,4 8,4 7,8 

2º ciclo 13,0 15,9 15,1 14,3 13,4 11,4 11,2 8,4 7,9 

7º ano 22,0 23,2 25,2 23,7 23,4 22,7 22,3 17,9 17,3 

8º ano 17,0 18,6 17,6 17,1 17,0 16,1 15,3 11,6 11,1 

9º ano 16,0 17,2 15,3 13,3 21,2 22,5 21,8 14,2 13,2 

3º ciclo 18,7 19,8 19,6 18,5 20,6 20,5 19,9 14,7 13,9 

Ensino 

Básico 
13,0 14,0 13,2 12,2 12,2 11,4 10,8 8,3 7,7 

* Valores estimados 
Nota: Dados para Portugal Continental e para o ensino público 
Fonte: GEPE-ME e MISI 
 

A partir da leitura do gráfico A.1.1., que apresenta a evolução da taxa de saída precoce 

do sistema de educação-formação em Portugal e na União Europeia, podemos 

complementar a análise do quadro A.1.1. Os dados mostram-nos como até ao ano de 

2003 a taxa de saída precoce do sistema se situava acima dos 40%, quando a média da 

Europa dos 15 se situava abaixo dos 20%. Como resulta evidente a partir da análise do 

gráfico A.1.1., apesar da diminuição da taxa da saída precoce do sistema, os valores da 

situação portuguesa mantém-se muito elevados em relação ao quadro europeu, o que 

sugere que a evolução verificada é ainda insuficiente. Ou seja, apesar de avanços 

sensíveis nos últimos anos, o sistema português está ainda longe do desempenho dos 

seus congéneres europeus no que respeita a este indicador chave da capacidade do 

sistema para abranger todos os jovens que o deveriam frequentar. 
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Gráfico A.1.1. Evolução da taxa de saída precoce do sistema de educação-formação em Portugal e 

na União Europeia
41
 

 

Fonte: Eurostat 

 

A segunda constatação, por sua vez, sugere que o Despacho 50 surge da necessidade de 

enquadrar e promover um conjunto de recursos existentes nas escolas e de práticas que 

não tinham uma aplicação generalizada. Efectivamente, e como refere a Dra. Dulcineia 

Gil, assessora da SEE e antiga responsável pela monitorização do Despacho 50, as 

modalidades sugeridas para integrarem os vários tipos de planos implementados pelo 

Despacho 50 não representam a introdução de novos instrumentos ou práticas nas 

escolas. Representam, isso sim, a introdução de um enquadramento que torna 

obrigatório a colocação em prática, ao longo do ano lectivo, de estratégias de apoio aos 

alunos em risco de retenção.  

 

Esta questão também é referida pela Dra. Teresa Santo Cristo, antiga técnica da 

DGIDC, especialista em avaliação que participou na concepção do Despacho 50, 

quando afirma que um dos problemas que as escolas se colocam quando pretendem pôr 

em acção medidas extraordinárias, no caso de combate ao insucesso escolar, é sentirem-

se inibidas pela falta de um enquadramento legal. Desta forma, e segundo esta óptica, o 

Despacho 50 configura-se como um facilitador da acção das escolas.  

 

Finalmente, a terceira constatação sugere um posicionamento político-educativo da 

equipa ministerial sobre a utilização da retenção como um instrumento pedagógico de 

                                                           
41 Para garantir a coerência nesta comparação, optou-se por se considerar apenas a média das taxas de 
abandono escolar precoce dos países que já faziam parte da União Europeia no início da série, em 1995. 
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combate ao insucesso escolar. Esta questão é mesmo sublinhada no preâmbulo do 

Despacho 50, que passamos a citar: “Atendendo às dimensões formativa e sumativa da 

avaliação, a retenção deve constituir uma medida pedagógica de última instância, numa 

lógica de ciclo e de nível de ensino, depois de esgotado o recurso a actividades de 

recuperação desenvolvidas ao nível da turma e da escola”.  

 

A perspectiva aqui defendida é que a retenção por si só e como medida preferencial não 

se afigura como um instrumento eficaz na resolução dos percursos de insucesso dos 

alunos. Pretende-se, então, reforçar a perspectiva da avaliação como um instrumento 

pedagógico que deve ser lido de forma integrada, responsabilizando e articulando os 

vários actores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem – aluno, encarregado de 

educação, professor, Conselho de Turma, Conselho Pedagógico e Departamento 

Curricular – no percurso de cada aluno. 

 

Isto mesmo é referido pela Dra. Jesuína Ribeiro quando afirma que uma das 

preocupações que havia na altura era a de evitar que a retenção fosse utilizada de uma 

forma “normal”, como o resultado de um procedimento automático, não promovendo 

uma visão globalizante do aluno e desligando-a dos potenciais impactos que poderia vir 

a ter no seu percurso escolar. Para isso ser possível, afigurava-se como necessário criar 

instrumentos que permitiriam aos professores ter ferramentas de diagnóstico e de 

recuperação que pudessem accionar em tempo útil para evitar a retenção.  

 

De acordo com a Dra. Teresa Santo Cristo, os Planos de Recuperação (PR) e os Planos 

de Acompanhamento (PA) surgiram precisamente da necessidade de as escolas, quando 

o Conselho de Turma se reúne e considera que um determinado aluno não tem 

condições para transitar de ano, terem meios para colocar em prática um conjunto de 

medidas de compensação específicas e adequadas ao ritmo e à situação diagnóstico do 

aluno em questão, de forma a que este pudesse vir a integrar um outro nível dentro da 

turma.  
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A.1.3.1.2. Actores envolvidos 

 

O processo de elaboração do Despacho 50 apresenta características que o descrevem 

como de circuito interno. Segundo a Dra. Jesuína Ribeiro, numa primeira instância, a 

elaboração do Despacho 50 foi feita em versão draft na SEE. Após a primeira redacção, 

foram seleccionados dois especialistas na DGIDC para trabalharem, com a SEE, o 

documento e finalmente o fecharem. Os dois especialistas foram contactados, segundo a 

mesma interlocutora, pelas mais valias que detêm ao nível da avaliação. A Dra. Teresa 

Santo Cristo tinha participado na elaboração de legislação sobre avaliação relativa ao 

ensino básico, enquanto o Dr. Carlos Pires é especialista nas questões do 1º ciclo do 

ensino básico, nomeadamente no que respeita à avaliação.  

 

A opção por um processo com as características descritas sugere um conjunto de 

interrogações que importa dar conta e reflectir. 

 

Num primeiro nível, um processo de circuito interno entre a SEE e a DGIDC não 

permite integrar um conjunto de perspectivas e experiências que poderiam ser valiosas 

no documento, bem como antecipar alguns problemas de aplicação. Neste particular 

destacaríamos principalmente a mais valia que teria sido o contributo das DRE e de 

representantes das escolas e dos encarregados de educação. 

 

Outro aspecto que justifica reflexão é a diversidade no perfil de competências da equipa 

que trabalhou o documento. Não oferecendo quaisquer dúvidas o perfil dos actores que 

participaram no processo de elaboração do documento, interrogamo-nos se não seria 

também pertinente estarem especialistas ligados a outras áreas para além da avaliação, 

mais concretamente que trabalhem especificamente nas áreas que correspondem aos 

outros dois princípios enunciados no ponto anterior, que são: (1) as estratégias de 

combate ao insucesso escolar e (2) os mecanismos de acompanhamento e apoio a alunos 

em risco de retenção. 

 

Finalmente, não foi feita qualquer referência à participação de outros elementos de 

organismos centrais do Ministério da Educação. Estes organismos poderiam constituir 

mais valias na preparação do documento, bem como no posterior acompanhamento e 
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monitorização da medida. Neste sentido, importa destacar a utilidade da participação 

das DRE, na definição de mecanismos de acompanhamento da medida e dos recursos 

necessários à implementação da mesma; e do Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação (GEPE), para a elaboração de um sistema de monitorização geral. 

 

A.1.3.1.3. Objectivos 

 

Na preparação do Despacho 50 não foram determinados formalmente quaisquer 

objectivos gerais ou específicos, seja em documentos preparatórios seja no corpo do 

despacho em avaliação. A reconstrução dos objectivos de referência para esta medida 

foi conseguida através da inquirição dos actores envolvidos na elaboração do 

documento.  

 

Como foi referido aquando do levantamento das questões-chave que estiveram na base 

da elaboração do Despacho 50, este processo foi desencadeado tendo como preocupação 

central a definição de instrumentos que permitissem aos professores ter meios para 

responderem ao problema do insucesso escolar. Essa questão foi precisamente colocada 

pela Dra. Teresa Santo Cristo, quando afirmou que o processo de elaboração do 

Despacho 50 foi desencadeado por uma interrogação: que meios poderiam ser dados às 

escolas para trabalharem mais os alunos em risco de retenção? Seguindo essa linha de 

raciocínio, os PR e os PA surgiram como instrumentos base para um investimento 

pedagógico com vista à recuperação desses alunos. É neste sentido que a Dra. Jesuína 

Ribeiro afirmou que o Despacho 50 pretende configurar-se como um instrumento de 

combate ao insucesso escolar capaz de responder ao universo dos alunos, sem que isso 

signifique uma maior carga horária para estes, acrescentando ainda que prevê também 

uma maior responsabilização das escolas pelo sucesso do percurso escolar dos seus 

alunos. 

 

Os PR têm, assim, como objectivo principal a prevenção da retenção. De acordo com o 

ponto 2 do artigo 1.º do Despacho 50, este tipo de plano “é aplicável aos alunos que 

revelem dificuldades de aprendizagem em qualquer disciplina, área curricular 

disciplinar ou não disciplinar”, e deve ser posto em prática, citando o ponto 4 do mesmo 
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artigo, “sempre que, no final do 1.º período, um aluno não tenha desenvolvido as 

competências necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no 1.º ciclo, ou, 

no caso dos restantes ciclos do ensino básico, obtenha três ou mais níveis inferiores a 

três (…). Portanto, pretende-se com a instituição destes planos a sinalização atempada 

dos alunos em situação de risco de retenção, permitindo accionar instrumentos de 

acompanhamento individualizados que recuperem efectivamente os alunos. 

 

Os PA assumem, formalmente, uma formulação semelhante aos PR, diferenciando-se 

apenas no seu público-alvo. Portanto, este tipo de plano aplica-se aos “alunos que 

tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa final do respectivo 

ano de escolaridade”. Os PA conciliam assim o elemento de recuperação das 

aprendizagens com o elemento de prevenção de risco de retenção. 

 

Nesse sentido, e de acordo com a Dra. Teresa Santo Cristo, os PA poderiam ser 

aplicados em duas situações tipo: (1) a primeira é a que formalmente está estabelecida e 

que consiste na aplicação de um plano que decorre de uma retenção no final de ciclo; 

(2) a segunda passa pela aplicação dos PA numa lógica de prevenção de uma previsível 

situação de risco de retenção. Se a primeira situação tipo já foi explicitada, a segunda 

justifica melhor concretização. A Dra. Teresa Santo Cristo considera, portanto, que os 

PA também deveriam ser aplicados em situações em que o Conselho de Turma 

considere que determinados alunos têm condições de transitar, mas que necessitarão de 

um acompanhamento de prevenção logo desde o início do ano lectivo, de forma a evitar 

ficarem em risco de retenção. A mesma interlocutora refere que esta questão ainda é 

mais sensível nos anos de transição de ciclo, particularmente o 7º ano de escolaridade 

que apresenta os valores mais elevados de retenção no ensino básico.  

 

Contudo, esta possibilidade de utilização dos PA como prevenção não é sugerida no 

Despacho 50, nem em qualquer outro documento posterior que a equipa de avaliação 

tenha tido acesso. Se é um facto que o Despacho 50 não condiciona a possibilidade de 

as escolas, por sua iniciativa, os aplicarem a alunos nestas condições, também deverá 

ser considerada a necessidade de enquadramento que as mesmas necessitam e que foi 

referida como um dos problemas que esteve na base da elaboração deste despacho. 
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Os Planos de Desenvolvimento (PD) configuram-se como um tipo de plano que tem 

como público-alvo alunos com um perfil distinto daqueles a quem se destinam os PR e 

os PA. Nesse sentido, afigurou-se pertinente compreender o que levou a produzir uma 

legislação em que junta no mesmo documento os mecanismos de apoio e 

acompanhamento aos alunos em situação de risco de retenção e/ou abandono e os 

alunos que são sinalizados como sobredotados. Sobre esta questão a Dra. Jesuína 

Ribeiro afirma que o Despacho 50 procura cobrir uma lacuna do sistema educativo e 

formativo, que previa mecanismos de acompanhamento a alunos com capacidades 

excepcionais de aprendizagem.  

 

A propósito dos PD a Dra. Teresa Santo Cristo referiu que a sua implementação 

decorreu da constatação da necessidade que certos alunos têm de ser estimulados nas 

aprendizagens. Segundo esta interlocutora, os alunos com capacidades excepcionais são 

muito mais absorventes – em termos de atenção, de desempenho de actividades, de 

conclusão de actividades, de curiosidade de aprendizagem – do que outros alunos. Os 

PD procuram também permitir a um aluno com uma rapidez de aprendizagem superior à 

média de manter-se integrado na mesma turma e no mesmo contexto escolar. 

 

Os PD são integrados no Despacho 50 em função de uma concepção de insucesso 

escolar que não se restringe unicamente aos alunos com capacidades de aprendizagem, 

mas também em relação aos alunos com dificuldades de adaptação ao modelo de 

aprendizagem. Segundo a mesma interlocutora, os alunos sobredotados (ou com 

capacidades excepcionais) muito frequentemente mostram dificuldades de adaptação e, 

em certos casos, confrontam-se com situações de insucesso. O objectivo dos PD passa, 

portanto, por manter estes alunos integrados com a comunidade escolar providenciando-

lhes instrumentos para desenvolverem e desafiarem as suas capacidades. 

 

Noutro plano, a Dra. Teresa Santo Cristo frisou que o objectivo que orientava o 

Despacho 50 era o da produção de um documento integrador que respondesse a um 

leque muito vasto de alunos, que não estivessem contemplados da forma mais adequada 

nos restantes documentos sobre a avaliação para o ensino básico. Não se pretendia fixar 

a tónica unicamente nos alunos com dificuldades, mas cobrir um leque mais abrangente 
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de situações. Ou seja, a filosofia subjacente ao despacho era a de ter uma amplitude que 

pudesse retratar a escola de uma forma globalizante. 

 

Como foi referido no enquadramento deste capítulo, o Despacho 50 também estabelece 

a obrigatoriedade de uma avaliação extraordinária e a elaboração de um relatório com 

pareceres de um conjunto de actores educativos para as situações de retenção repetida 

de um aluno. A leitura do artigo 4.º do Despacho 50 que enquadra os procedimentos 

relativos à retenção repetida coloca duas questões que não são claras na formulação e 

que importam perceber de modo a darmos conta dos seus objectivos: a primeira diz 

respeito à aplicabilidade da avaliação extraordinária e a segunda diz respeito aos 

conteúdos da avaliação extraordinária. 

 

Relativamente à questão da aplicabilidade, a avaliação extraordinária é destinada apenas 

aos alunos que estão em situação de retenção pelo segundo ano consecutivo, aos quais a 

aplicação de PA não foi suficiente para que estes desenvolvessem as competências 

necessárias para transitar de ano. De acordo com a Dra. Jesuína Ribeiro destina-se 

também aos alunos que já ficaram retidos no seu percurso escolar, independentemente 

do ano em que ocorreu essa situação, e que correm risco de nova retenção. O objectivo 

da avaliação extraordinária para os alunos em situação de eventual retenção repetida 

visa utilizar todas as formas de evitar uma nova retenção.  

 

A preocupação com a retenção repetida decorre, segundo a Dra. Teresa Santo Cristo, do 

risco de esta se tornar um estigma e consequentemente uma forma de exclusão da 

comunidade escolar, conduzindo em última instância à saída precoce do sistema. Nesse 

sentido, a avaliação extraordinária pretende que o Conselho de Turma pondere 

informadamente, face às classificações do aluno, o que é vantajoso ou desvantajoso para 

estes alunos. Promovendo uma avaliação globalizante das competências dos alunos 

nesta situação, coloca-se o desafio ao Conselho de Turma e ao Conselho Pedagógico de 

avaliarem se estes possuem capacidades e competências que lhes permitam, com algum 

acompanhamento, rapidamente recuperar e atingir o nível do resto da turma, ou se 

devem ficar retidos no mesmo ano ou encaminhados para outra modalidade do sistema 
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de educação-formação. Este artigo pretende, assim, um comprometimento efectivo da 

escola com o percurso futuro desse aluno. 

 

Os procedimentos previstos para a avaliação extraordinária – ou, como denominámos 

anteriormente, os seus conteúdos – não deixam, no entanto, de levantar algumas 

interrogações. De acordo com o ponto 1 do artigo 4.º do Despacho 50, a avaliação 

extraordinária deve ser accionada “quando, no decurso da avaliação sumativa final, se 

concluir que um aluno que já foi retido em qualquer ano de escolaridade não possui as 

condições necessárias à sua progressão (…)”. Portanto, o que se prevê é que Conselho 

de Turma quando, após avaliação sumativa final, considera que o aluno não está em 

condições de transitar, deve reunir um conjunto de informação adicional e ponderar 

novamente as vantagens da retenção deste aluno, propondo também um plano de 

actuação em relação ao mesmo. 

 

De acordo com ponto 2 do mesmo artigo, a avaliação extraordinária está sujeita à 

anuência do Conselho Pedagógico, e deverá considerar informações provenientes de: 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO); o processo individual do aluno; os apoios, 

actividades de enriquecimento curricular e planos aplicados; o contacto com os 

encarregados de educação e o parecer destes; e a proposta de encaminhamento do aluno.  

 

A questão que se coloca neste processo é até que ponto estas informações se configuram 

efectivamente como dados novos, que vêem acrescentar informação em relação àquela 

considerada aquando da avaliação sumativa final do Conselho de Turma. Por exemplo, 

o processo individual do aluno deve ser considerado na avaliação sumativa, bem como 

os contactos que o Director de Turma mantém com os encarregados de educação, 

estando também prevista a possibilidade dos SPO participarem nos Conselhos de 

Turma. Importa, portanto, questionar em que medida e quais os critérios de avaliação 

que vão ser alterados entre a primeira decisão de retenção e a resultante da avaliação 

extraordinária? O que está aqui em causa não é tanto a necessidade de se ponderar 

responsavelmente a decisão de retenção de um aluno que já foi retido anteriormente, 

mas os elementos que vão ser considerados e os procedimentos que vão ser accionados 

para suportar tal decisão. 
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A.1.3.2. Implementação do Despacho 50 
 

A presente fase da avaliação do Despacho 50 contempla o processo de implementação 

do mesmo. Esta dimensão de análise está intimamente associada ao processo de 

concepção e elaboração do referido despacho, na medida em que corresponde à 

preparação da entrada em vigor da legislação. Ou seja, após a produção da legislação 

importa criar as condições para a sua eficaz aplicação. Essas condições passam por: 

disponibilizar informação de enquadramento à legislação, informar das condições de 

aplicação da legislação, criar um sistema de assistência técnica, informar dos recursos 

disponíveis e montar um modelo de acompanhamento da aplicação da medida. 

 

Este processo decorre em dois momentos distintos: um primeiro, que se coloca ao nível 

dos serviços centrais e regionais do sistema de educação-formação, onde se estabelecem 

as orientações gerais para a execução da medida e o modelo de apoio e 

acompanhamento da mesma; e, um segundo, que se coloca ao nível das escolas, e que 

passa pelo modo como estas se organizam para aplicarem os procedimentos previstos 

no despacho.  

 

No âmbito deste relatório, e de acordo com a metodologia apresentada no 

enquadramento deste capítulo, iremos centrar a avaliação no primeiro momento. A 

análise centrou-se, portanto, na informação que foi enviada para as escolas de apoio à 

implementação do Despacho 50 e modelo do acompanhamento da implementação da 

medida definido pelos serviços responsáveis. Refira-se ainda que esta questão será 

novamente retomada no próximo relatório, onde será incluída a análise ao segundo 

momento de implementação do despacho, por via da informação recolhida nas visitas às 

escolas. 

 

A.1.3.2.1. Documentação de apoio disponibilizada 

 

A preparação da implementação do Despacho 50 foi feita fundamentalmente por via da 

interpretação que cada DRE fez do normativo. Os responsáveis das DRE entrevistados 

apontam metodologias semelhantes no processo de implementação do despacho, 



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
54 

indicando três fases distintas. A primeira fase consistiu na leitura e discussão interna 

dos conteúdos do despacho e preparação do sistema de monitorização; a segunda fase 

passou por uma série de reuniões realizadas com todos os agrupamentos de escolas no 

sentido de esclarecer eventuais dúvidas e definir os procedimentos de actuação; a 

terceira fase passou por esclarecimentos específicos resultantes de situações de dúvida 

com que as escolas se confrontavam.  

 

De acordo com o técnico da Direcção Regional de Educação do Alentejo (DREA) 

entrevistado, a SEE não fez chegar orientações específicas sobre o despacho, pelo que 

este apenas foi analisado internamente e depois discutido com as escolas. O processo de 

implementação decorreu de duas sequências de reuniões que foram realizadas com 

todos os agrupamento de escolas. Na primeira sequência, foram discutidos os três tipos 

de planos que estão previstos no normativo (PA, PR e PD), enquanto, na segunda 

sequência, foi discutido mais em detalhe o artigo referente à retenção repetida e os 

recursos disponíveis para a aplicação do despacho.  

 

Por sua vez, a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) também 

desencadeou um processo de leitura e debate do normativo, afirmando também terem 

recebido alguns despachos internos com esclarecimentos sobre o Despacho 50. Os 

despachos internos produzidos pela SEE, segundo as técnicas entrevistadas, visavam 

essencialmente frisar que o despacho não procura atingir objectivos administrativos, 

mas sim objectivos pedagógicos. Após esse trabalho de discussão interna, aproveitaram 

uma série de reuniões que tinham agendado em Janeiro com todos os agrupamentos de 

escolas para promover os necessários esclarecimentos e definir os procedimentos para a 

monitorização do despacho. Os esclarecimentos posteriores decorreram de contactos 

directos com os agrupamentos de escolas. 

 

No que diz respeito à documentação de apoio à operacionalização do Despacho 50, não 

foi recolhido qualquer normativo interno ou qualquer documento orientador. 

Efectivamente, foi referido pela Dra. Jesuína Ribeiro, bem como as técnicas da 

DRELVT, a produção de documentos internos sobre o Despacho 50. Contudo, a equipa 

de avaliação não conseguiu ter acesso a estes documentos ou sequer confirmar o 



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
55 

conteúdo dos mesmos. Refira-se que o desconhecimento relativamente a estes 

despachos internos também nos foi transmitido por outros entrevistados, tanto nas DRE 

como nos serviços centrais. O que se conclui destas informações discordantes, e até pelo 

grau de concretização dos actores sobre o seu conteúdo, é que os referidos documentos 

não permitiram clarificar os objectivos e procedimentos relativos ao Despacho 50. 

Importa também referir que seria uma mais valia a disponibilização num mesmo espaço 

– por via do Portal da Educação ou do sítio de Internet das DRE – de toda a 

documentação relativa ao Despacho 50. O fácil acesso a toda a informação garantiria a 

disseminação da mesma para todos os actores envolvidos no Despacho 50, facilitaria a 

melhor implementação das medidas, anteciparia dúvidas de aplicação e garantiria.  

 

A instituição de um espaço deste tipo poderia também servir para promover a 

comunicação entre os serviços responsáveis e as escolas. A vertente de comunicação 

deste espaço teria duas funções principais: uma primeira de assistência técnica e 

discussão de dificuldades ou problemas que se colocaram na aplicação da medida, 

privilegiando-se a relação entre os serviços e as escolas; e uma segunda de partilha de 

boas práticas, em que as escolas partilhariam soluções de comprovado sucesso e com 

potencial de transferibilidade.  

 

A principal forma de comunicação da SEE com vista ao apoio à implementação do 

Despacho 50 foi por via de reuniões que foram mantidas com os Directores Regionais 

de Educação. De acordo com os técnicos entrevistados das DRE, foram nestas reuniões 

definidas as linhas gerais de interpretação do que se pretendia com o normativo bem 

como os recursos prioritários a mobilizar na sua operacionalização. 

 

Segundo a Dra. Teresa Santo Cristo foi ainda ponderado, aquando da concepção do 

Despacho 50, a produção de um guia orientador com sugestões relativamente aos planos 

previstos, nomeadamente que actividades poderiam ser desenvolvidas ou que recursos 

as escolas poderiam explorar. No entanto, foi decidido que a produção deste documento 

poderia ser interpretado como “receitas” a serem aplicadas independentemente dos 

contextos específicos e da situação concreta de cada escola e de cada aluno. Optou-se, 
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assim, por deixar às escolas a interpretação e definição das estratégias pedagógicas a 

implementar e dos recursos a mobilizar. 

 

Se a opção de não produzir um guia orientador de forma a não impor metodologias é 

defensável e adequada face à exigência de uma maior autonomia das escolas, também é 

certo que um documento deste tipo não tem que se restringir a “receitas” de actividades. 

Este tipo de documentos pode servir para a: (1) clarificação de alguns aspectos da 

legislação, (2) apresentação do diagnóstico de problemas que esteve na base da 

produção da legislação; (3) definição dos objectivos gerais e específicos pretendidos 

com a legislação; ou (4) definição de metas gerais a atingir. 

 

A.1.3.2.2. Assistência técnica e competências dos serviços responsáveis 

 

Não foi montado qualquer sistema central de assistência técnica às escolas relativo ao 

Despacho 50. De facto, nenhuma dos serviços centrais do Ministério da Educação, mais 

propriamente a DGIDC, ficou responsável pelo acompanhamento do Despacho 50, 

tendo sido entregue exclusivamente às DRE. Não foi também criado um centro de 

coordenação do Despacho 50, cabendo a cada um das DRE’s produzir os 

esclarecimentos que considerasse necessários e adequados. A única área em que há uma 

coordenação central é a monitorização do Despacho 50, sendo que mesmo em relação a 

essa matéria a SEE acaba por ter apenas uma função de compilar os relatórios vindos 

das DRE e produzir um documentos síntese geral. No caso específico do Despacho 50, 

a SEE só tem como função atribuída a sua monitorização.  

 

A DGIDC, por sua vez, não tem qualquer competência atribuída, apenas é informada 

dos relatórios síntese. Neste sentido, a DGIDC esteve envolvida no Despacho 50 em 

dois momentos: (1) aquando da concepção do documento, com a participação da Dra. 

Teresa Santo Cristo e o Dr. Carlos Pires; e (2) em função de um pedido de produção de 

um formulário de relatório para as DRE integrarem no processo de recolha de 

informação para a monitorização da aplicação e resultados do despacho. Este pedido, 

exarado pelo Secretário de Estado da Educação Valter Lemos no despacho relativo ao 
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Relatório Síntese para o ano lectivo 2007/08, de 13 de Maio de 2009, não teve resposta 

por parte da DGIDC. 

  

O processo de assistência técnica e acompanhamento decorrente de eventuais dúvidas 

das escolas funciona, portanto, de uma forma descentralizada, cabendo às DRE produzir 

os esclarecimentos necessários e intervir nas situações que o exigem, nomeadamente 

através das equipas de apoio às escolas. De acordo com os técnicos das DRE 

entrevistados, as questões colocadas concentraram-se essencialmente aquando da 

implementação do despacho, sendo cada vez mais residuais. 

 

A ausência de uma coordenação central do Despacho, que poderia até passar por uma 

instância de articulação entre as DRE, quando associada à falta de uma maior 

clarificação dos seus objectivos e conteúdos, tem como problema potencial a 

divergência ao nível dos critérios e das orientações que são dadas às escolas. Outro 

aspecto em que esta opção evidenciou problemas foi ao nível do grau de envolvimento 

que cada DRE tem com o Despacho 50. Efectivamente, encontrámos diferentes graus de 

reflexão e participação que decorrem do nível de prioridade que esta medida recolhe 

entre as actividades de cada DRE. Isto mesmo é expresso por uma das entrevistadas da 

DRELVT, que afirmou que aquando do processo de implementação do despacho não 

foram atribuídas quaisquer funções específicas, cabendo a cada DRE definir o seu plano 

de actividades de acordo com a sua orientação estratégica.  

 

A.1.3.2.3. Recursos previstos 

 

No que respeita aos recursos a mobilizar para o Despacho 50, não foi estabelecida 

qualquer prioridade ou dada qualquer orientação formal às DRE. Segunda a Dra. 

Jesuína Ribeiro, os recursos a mobilizar no âmbito do Despacho 50 foram equacionados 

pela SEE e discutidos no Conselho de Directores Regionais de Educação. Segundo a 

mesma interlocutora, houve um acréscimo de docentes nas escolas com vista à melhoria 

da eficácia do Despacho 50. 
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Segundo os técnicos das DRE entrevistados, as informações que lhes chegaram 

relativamente aos recursos indicavam apenas que se deveria ter em consideração a 

necessidade de docentes que a aplicação do despacho implicaria. A questão dos recursos 

foi debatida na DREA em reuniões com as escolas e em certos casos fez-se um 

levantamento dos recursos existentes nas escolas e das necessidades que tinham, com 

vista à sua optimização. Já no caso da DRELVT, as interlocutoras entrevistadas 

afirmaram que a questão dos recursos é da responsabilidade única da gestão da escola, 

não havendo envolvimento da DRE. 

 

A ausência de uma definição clara de prioridades e de recursos passíveis de serem 

mobilizados no âmbito do Despacho 50 definida pela SEE em articulação com as DRE 

pode constituir um factor limitador a uma maior eficácia da medida. Tratando-se de uma 

aposta central no combate ao insucesso escolar, importaria disponibilizar o maior 

número de informações contextuais às escolas sobre a aplicação da medida, 

designadamente os objectivos a alcançar (matéria já referida neste capítulo) e as formas 

de atingir esses objectivos, nas quais os recursos possíveis de serem mobilizados ou 

requisitados constituem aspecto central. Ficando à responsabilidade das escolas a 

identificação e a requisição de recursos para o Despacho 50, sem que sejam dadas 

orientações, corre-se o risco destas reproduzirem na aplicação dos planos as práticas e 

os recursos que já utilizavam antes (como aliás iremos verificar na análise dos 

resultados) condicionando a eficácia da medida. 

 

A.1.3.3. Gestão e avaliação  
 

O Despacho 50 prevê no seu artigo 6.º, com o título de Gestão e avaliação, os 

procedimentos que devem ser seguidos no âmbito da monitorização e avaliação dos 

resultados da medida, nomeadamente a metodologia a ser seguida. A legislação 

estabelece dois contextos para a avaliação do Despacho 50: o primeiro é uma reflexão 

interna nas escolas, a ser realizado pelo Conselho Pedagógico no final de cada ano 

lectivo; e o segundo consiste na produção de um Relatório Síntese pela SEE, a ser 

realizado no final de cada ano lectivo e que compilará os resultados da avaliação da 

aplicação do Despacho 50 para Portugal Continental.  



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
59 

No âmbito deste relatório, e de acordo com a metodologia apresentada no 

enquadramento deste tema, iremos centrar a avaliação nos Relatórios Síntese. Refira-se 

que esta questão será novamente retomada no próximo relatório, onde será incluída a 

análise relativa ao primeiro contexto de avaliação dos resultados do despacho, através 

da informação recolhida nas visitas às escolas. 

 

Os Relatórios Síntese são apresentados como a etapa final do processo de gestão e 

avaliação da aplicação dos três tipos de planos previstos no Despacho 50. A 

metodologia delineada para a elaboração dos Relatório Síntese prevê três etapas: 

1. A primeira etapa consiste na produção de um Relatório de Avaliação sobre a 

execução do Despacho 50 por cada agrupamento ou escola não agrupada, 

elaborado pela respectiva Direcção Executiva, após a avaliação final em 

conselho pedagógico. O guião de elaboração destes relatórios está previsto no 

ponto 4, do artigo 6.º, do Despacho 50, onde se estabelece os dados que devem 

constar na avaliação, a saber: 

a. Público-alvo dos planos; 

b. Recursos mobilizados; 

c. Modalidades adoptadas; 

d. Resultados alcançados, incluindo: 

i. Alunos que foram objecto de PR e que transitaram de ano; 

ii. Alunos que foram objecto de PR e que não transitaram de ano; 

iii. Alunos que não foram sujeitos a um PR e ficaram retidos; 

iv. Alunos que foram objecto de PD; 

v. Alunos encaminhados para outros percursos educativos e 

formativos. 

2. A segunda etapa consiste na elaboração de relatórios de avaliação regionais por 

parte de cada uma das DRE, submetidos à SEE. 

3. A terceira etapa consiste na reunião, tratamento e analise os cinco relatórios de 

avaliação regionais por parte dos serviços da SEE e tem como produto os 

Relatórios Síntese para Portugal Continental. 
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A finalidade dos Relatórios Síntese, segundo o relatório relativo ao ano lectivo 2007/08, 

é “dar a conhecer o impacte das medidas educativas implementadas – planos de 

recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento – na melhoria do sucesso 

educativo dos alunos do Ensino Básico”. Na mesma linha de raciocínio, a Dra. Jesuína 

Ribeiro afirma que o propósito destes relatórios de avaliação é o de promover a reflexão 

sobre os resultados da aplicação do despacho, bem como os impactos que teve nos 

resultados escolares dos alunos. 

 

No entanto, a estes Relatórios Síntese não são atribuídos formalmente quaisquer 

objectivos ou metas. O texto do Despacho 50, efectivamente, nos seus pontos 4 e 5, do 

artigo 6.º, prevêem a elaboração por parte das escolas e das DRE de relatórios de 

avaliação de desempenho que devem ser entregues ao membro do Governo competente. 

Contudo, não é estabelecido qualquer outro procedimento formal posterior. Ou seja, não 

é definido um plano de avaliação propriamente dito ou sequer prevista a necessidade de 

um determinado serviço ou grupo externo assegurar a construção de um modelo de 

monitorização. Consideramos que, para a efectiva montagem de um modelo de 

monitorização, seria pertinente definir: (1) o âmbito da avaliação da medida; (2) os 

objectivos da avaliação; (3) a metodologia de avaliação; (4) os actores participantes na 

avaliação; (5) os mecanismos de disseminação dos resultados da avaliação; (6) modelos 

de reflexão crítica sobre os resultados.  

 

Por outro lado, a montante também não são estabelecidas quaisquer metas de referência 

para a medida, seja relativamente ao nível de cobertura da mesma ou relativamente ao 

sucesso escolar dos alunos sujeitos aos três tipos de planos. Nesse sentido, a reflexão 

sobre os impactos da medida carece de um referencial que permita contrapor as 

expectativas de sucesso em relação a esta medida com os resultados efectivamente 

verificados. As metas de sucesso também se constituem como balizas de referência para 

o trabalho das pessoas no terreno, tanto ao nível da DRE como das escolas, uma vez que 

lhes permite ter uma noção tangível do estádio de concretização da mesma.  

 

Os Relatórios Síntese denunciam um modelo de monitorização que funciona em circuito 

interno puro. Os resultados são compilados por cada escola e enviados para as DRE; por 
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sua vez, estas compilam os dados de todas as escolas da sua área de influência e enviam 

para a SEE; finalmente, esta compila os dados de Portugal Continental e faz a sua 

interpretação. Estes dados não são apresentados a outros actores (externos ou internos 

ao sistema), nem respondem a um qualquer modelo ou mecanismo de monitorização 

formalmente estabelecido. 

 

Refira-se ainda que a gestão e avaliação do Despacho 50 não contempla as Regiões 

Autónomas da Madeira e dos Açores. Este facto é referido nos dois Relatórios Síntese 

disponíveis, não sendo avançada qualquer explicação para o sucedido. Sendo estas 

regiões partes integrantes do território nacional, não se justifica que não existe um 

esforço de articulação e de trocas de experiência entre os serviços centrais do Ministério 

da Educação a as Secretarias Regionais de Educação no âmbito do combate ao 

insucesso escolar e ao abandono escolar precoce.  

 

A.1.3.3.1. Montagem do sistema de gestão e avaliação  

 

A concretização do modelo de avaliação previsto para o Despacho 50 ficou inteiramente 

à responsabilidade das DRE. Segundo os actores entrevistados, não foram elaborados 

quaisquer documentos orientadores para a elaboração dos relatórios de avaliação. Coube 

a cada DRE definir os moldes e o âmbito da sua avaliação, tendo como referência única 

e obrigatória o disposto no ponto 4 do artigo 6.º do Despacho 50, onde é expresso o que 

deve constar em cada relatório.  

 

De modo a evidenciarmos a diversidade de modelos de gestão e avaliação do Despacho 

50 implementados pelas DRE, importa dar conta das estratégias metodológicas de 

avaliação estabelecidas pelas DREA e DRELVT.  

 

Na DREA, o processo de organização do modelo de avaliação para o Despacho 50 foi 

iniciado através da constituição de uma equipa de trabalho, onde estavam presentes cada 

um dos coordenadores das equipas de apoio às escolas e outros técnicos da DRE. Esta 

equipa funcionou como uma task force com vista à elaboração de um modelo de 

monitorização. 
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O plano de avaliação definido tem duas vertentes: uma de cariz quantitativo e outra de 

cariz qualitativo. Relativamente aos dados quantitativos, foi elaborada uma plataforma 

disponibilizada às escolas para ser preenchida. Os dados quantitativos pedidos na 

plataforma correspondem aos dados de caracterização e de resultados previstos no 

Despacho 50. No que respeita aos dados qualitativos, estes decorrem do 

acompanhamento a uma amostra de escolas.  

 

No primeiro ano, optaram por visitar sete agrupamentos de escolas, analisando todos os 

planos que a escola tivesse aplicado. As equipas de terreno que participam nas visitas 

têm duas preocupações prioritárias: por um lado, verificar a adequação entre a 

metodologia prevista nos planos aplicados e os problemas identificados no diagnóstico 

feito a cada aluno, isto de modo a evitar que todos os alunos fossem sujeitos ao mesmo 

tipo de intervenção; por outro lado, verificar a adequação da gestão dos recursos 

mobilizados no âmbito do Despacho 50, isto é, se os técnicos estão ou não a participar 

no processo, se as horas que os professores estão a despender são ajustadas, se há 

necessidades de investimento em outros recursos, etc.  

 

As visitas prevêem entrevistas com as Direcções Executivas de cada agrupamento de 

escolas e entrevistas com os professores. Há a intenção de nas próximas visitas de 

avaliação se fazer audições junto de encarregados de educação, algo que não foi 

possível até ao momento em função da exiguidade de recursos. 

 

O processo de definição da amostra é da responsabilidade das equipas de apoio às 

escolas, tendo como critérios de selecção: (1) os dados evidenciados no relatório de 

avaliação do ano anterior, atribuindo-se particular importância a problemas 

evidenciados no processo educativo não obstante a aplicação de planos e situações 

alarmantes na gestão dos recursos; e (2) sugestões das equipas de apoio que resultem do 

seu trabalho no terreno e da experiência que têm das escolas. Refira-se que a amostra 

compreende cinco a sete agrupamentos de escolas.  

 

Na DRELVT, optou-se por um modelo de monitorização centralizado. A avaliação é 

feita a partir de uma aplicação electrónica desenvolvida na DRELVT, que é 
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disponibilizada às escolas para preenchimento. Esta aplicação tem vindo a ser 

desenvolvida, sendo que actualmente discrimina todos os dados por aluno. Na prática, 

as escolas enviam para a aplicação electrónica a ficha de cada aluno a quem é aplicado 

um dos tipos de planos previstos no Despacho 50, onde é incluído todo um conjunto 

pormenorizado de informação, nomeadamente a idade, o ano de escolaridade, as 

medidas que foram realizadas no âmbito do Despacho 50, os recursos mobilizados, 

quando se iniciou o plano, quando terminou, para que oferta educativa ou formativa foi 

encaminhado, etc. 

 

A DRELVT optou, portanto, por simplificar o processo de recolha de informação, 

apostando no aprofundamento dos dados quantitativos a recolher. Ao não apostar numa 

avaliação também qualitativa, não criou condições para captar as estratégias que 

orientam as opções das escolas e dos actores envolvidos. Contudo, o desenvolvimento 

desta aplicação electrónica permite a criação de uma base de dados que permitirá uma 

análise bastante mais complexa, e consequentemente mais rica, das práticas no âmbito 

do Despacho 50. 

 

A.1.3.3.2. Tempestividade e qualidade da informação recolhida 

 

Apesar do elevado grau de discriminação dos dados a serem integrados nos relatórios de 

avaliação, tal como se pode verificar na metodologia delineada para a elaboração dos 

Relatórios Síntese prevista no ponto 4 do artigo 6º do Despacho 50, os técnicos da SEE 

responsáveis pela monitorização do Despacho 50 afirmaram ter encontrado dificuldades 

na recolha de informação. As dificuldades encontradas centram-se essencialmente em 

dois aspectos: (1) o cumprimento dos prazos estabelecidos; (2) a falta de uniformidade 

nos dados constantes nos vários relatórios de avaliação das DRE. 

 

No que respeita ao cumprimento dos prazos, é referido pelos técnicos da SEE que o 

atraso na recolha de todos os relatórios de avaliação das DRE é bastante significativo. 

As dificuldades de cumprimento dos prazos são reconhecidas pelas DRE, sendo 

apontado que a data de 1 de Setembro não se ajusta ao tempo que necessitam para a 

elaboração dos relatórios. Isso deve-se ao facto de terem que esperar que as notas da 
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avaliação sumativa final sejam lançadas pelas escolas, para depois serem inseridos os 

dados relativos aos alunos sujeitos aos planos previstos no Despacho 50 e enviados à 

respectiva DRE. Após a recepção dos dados das escolas, as DRE têm de os trabalhar, 

analisar e produzir o relatório de avaliação a enviar para a SEE. Este processo, ainda 

que moroso, decorre sem grandes dificuldades, sendo apenas referidas algumas 

dificuldades para que todas as escolas enviem os dados em tempo útil e, em alguns 

casos, para problemas que decorrem da validação dos dados, o que implica a novos 

contactos com as escolas e a uma verificação da informação inserida. 

  

Em relação à qualidade dos dados, é referida uma grande disparidade no tipo de 

informação produzida pelas DRE. O mesmo é confirmado nos Relatórios Síntese, onde 

não são disponibilizados dados para todas as DRE, isto em resultado dos critérios 

utilizados por algumas delas no tratamento dos dados. Segundo uma responsável pela 

monitorização do Despacho 50 na SEE, o facto de cada DRE seguir metodologias 

próprias para a avaliação dos resultados e consequente elaboração dos relatórios de 

avaliação faz com que seja extremamente difícil obter o mesmo tipo de dados, com o 

mesmo tratamento e a mesma apresentação. É referido a título exemplificativo, que há 

DRE que optam por fazer relatórios de avaliação essencialmente descritivos e outras 

apresentam exclusivamente tabelas de resultados, dificultando o trabalho de síntese. 

 

Os obstáculos gerados pelas dificuldades de obtenção de dados uniformes, bem como 

dos relatórios de avaliação em tempo útil, levaram a que, segundo a então responsável 

pela monitorização do Despacho 50 na SEE, o Relatório Síntese relativo ao ano lectivo 

de 2006/07 não tivesse sido publicado. Sublinhe-se que a não publicação de Relatórios 

Síntese não só prejudica a avaliação no ano lectivo a que se refere, como prejudica a 

análise diacrónica dos resultados da aplicação e do sucesso do Despacho 50.  

 

Em função das dificuldades no processo de recolha de dados para a produção dos 

Relatórios Síntese, os responsáveis entrevistados na SEE deram conta da necessidade de 

ser estabelecido um guião orientador para a elaboração dos relatórios de avaliação das 

DRE. Isto mesmo é expresso no Relatório Síntese para o ano lectivo de 2005/06, 

quando se afirma que “ (…) considera-se pertinente a monitorização e acompanhamento 
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da aplicação dos planos, no sentido de perceber mais pormenorizadamente como são 

utilizados os recursos, que tipo de instrumentos de trabalho foram utilizados pelos 

conselhos de docentes/conselhos de turma para a aplicação dos planos”. 

 

A.1.3.3.3. Disseminação e reflexão sobre os Relatórios Síntese 

 

O modelo de gestão e avaliação do Despacho 50 não prevê quaisquer procedimentos 

posteriores à produção dos Relatórios Síntese. De acordo com todos os interlocutores 

entrevistados, os Relatórios Síntese após estarem concluídos são distribuídos pelos 

vários serviços responsáveis e disponibilizados publicamente pelo Ministério da 

Educação. O trabalho de reflexão, debate e definição de soluções ou áreas prioritárias de 

intervenção futura é feito internamente por cada serviço, não havendo qualquer espaço 

de reflexão previsto entre os serviços centrais e os serviços regionais. 

 

A definição de espaços de reflexão conjunta sobre os resultados verificados na aplicação 

do Despacho 50 afigurar-se-ia como um procedimento fundamental para a reflexão, 

discussão e definição de acções com vista à melhoria da eficácia do Despacho 50. 

 

A.1.3.4. Análise dos resultados dos Relatórios Síntese 
 

A abordagem que será desenvolvida sobre resultados apresentados no Relatório Síntese 

segue dois critérios distintos. Por um lado, os dados apresentados no relatório em 

análise permite-nos ter dados globais sobre a implementação do Despacho 50, nas 

escolas. Neste caso, os dados que recolhemos a partir dos relatórios vão ser utilizados 

para a construção de uma visão panorâmica da implementação deste despacho, tendo 

como referência Portugal Continental. Por outro lado, o Relatório Síntese constitui, ele 

mesmo, objecto de avaliação. Efectivamente, o Despacho 50 prevê, no seu texto, a 

monitorização da implementação desta medida. Nesse sentido, compete também a este 

grupo considerar os mecanismos e instrumentos de monitorização como objectos de 

avaliação. O que se pretende não é validar, ou questionar, as conclusões e hipóteses 

colocadas no relatório, mas sim apresentar eventuais sugestões relativas aos processos 

de recolha e tratamento dos dados. 
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Para apoiar a leitura dos resultados recolhidos optámos por elaborar uma série de 

quadros e de gráficos síntese, com dados retirados dos Relatórios Síntese. Para cada tipo 

de plano e para cada ano lectivo vamos apresentar: (1) quadros com a distribuição dos 

planos por ciclo e por DRE, (2) gráficos com a distribuição do universo dos planos por 

ciclo, (3) quadros com as taxas de transição e de retenção dos alunos com PR e PA e (4) 

quadros com o número de alunos encaminhados para outros percursos educativos e 

formativos. 

 

A.1.3.4.1. Planos de Recuperação 

 

Os PR foram concebidos para os alunos que, no final do primeiro período ou até à 

interrupção de Carnaval, apresentem dificuldades de aprendizagem. A elaboração de um 

PR é obrigatória, tal como podemos ler no ponto 4 do artigo 2º, “sempre que, no final 

do 1º período, um aluno não tenha desenvolvido as competências necessárias para 

prosseguir com sucesso os seus estudos no 1.º ciclo, ou, no caso dos restantes ciclos do 

ensino básico, obtenha três ou mais níveis inferiores a três (…)”. 

 

Relativamente ao Relatório Síntese referente ao ano lectivo 2005/06 destacamos alguns 

resultados que passamos a apresentar. 

 

No ano lectivo de 2005/06 foram elaborados 230.088 planos (ver quadro A.1.2). 

Considerando o universo de alunos com PR, a sua distribuição pelos ciclos é desigual. 

Tal como podemos verificar no gráfico A.1.2, assiste-se a um crescimento progressivo 

de alunos com PR ao longo dos ciclos, sendo que a maioria dos alunos abrangidos 

encontra-se no 3º ciclo (56%). Refira-se que esta tendência é consistente tanto no que se 

refere aos dados nacionais como ao nível de cada DRE. 

 

Tendo por base o total de alunos por cada um dos ciclos, e tal como mostra o quadro 

A.1.2, a tendência de crescimento progressivo ao longo dos ciclos mantém-se. Assim, 

no 1º ciclo 10,5% dos alunos estão abrangidos por PR, valor que no 2º ciclo atinge os 

26,7%. O 3º ciclo regista um valor ainda mais elevado, cifrando-se nos 40,8%. Os dados 

relativos a este ciclo são aqueles que suscitam maior preocupação, com quase metade 
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dos alunos que integram este ciclo logo no final do 1º período a apresentarem 

dificuldades de aprendizagem. 

 

Refira-se que os dados totais não encontram uma variação expressiva quando 

considerados conjuntamente com a distribuição por DRE. Como se pode verificar no 

quadro A.1.2, apesar da diferença no número total de alunos abrangidos, o peso relativo 

dos alunos por DRE é semelhante. Exemplo disso mesmo é a DREA em que a diferença 

face à média é maior do que no 2º ciclo e que apresenta um valor 3,6% acima da 

mesma. Estes dados permitem-nos concluir que as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos não estão concentradas num determinado contexto territorial particular. 

 

Estes dados, recorde-se, não contemplam as regiões autónomas, tal como foi referido no 

capítulo anterior. 

 

Quadro A.1.2. Planos de Recuperação, por Ciclo, por DRE (2005/06) 

TA ACPR % TA ACPR % TA ACPR % TA ACPR %

DREN 169.145 18.179 10,7 85.927 23.955 27,9 135.529 59.039 43,6 390.601 101.173 25,9

DREC 71.114 6.263 8,8 34.407 8.639 25,1 51.316 21.434 41,8 156.837 36.336 23,2

DRELVT 135.897 14.798 10,9 71.420 17.826 25,0 102.361 38.031 37,2 309.678 70.655 22,8

DREA 21.049 2.612 12,4 10.716 3.247 30,3 16.729 6.591 39,4 48.494 12.450 25,7

DREALG 18.031 1.544 8,6 9.542 2.874 30,1 13.106 5.056 38,6 40.679 9.474 23,3

Total 415.236 43.396 10,5 212.012 56.541 26,7 319.041 130.151 40,8 946.289 230.088 24,3

Total
2005/06

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 

TA: Total de Alunos. 
ACPR: Alunos Com Planos de Recuperação. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
 

Gráfico A.1.2. Planos de Recuperação, por Ciclo (2005/06) 

 
          Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
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De acordo com o Relatório Síntese referente ao ano lectivo 2007/08, foram elaborados 

187.638 PR, tal como mostra o quadro A.1.3. De acordo com o total de alunos com PR, 

também neste ano lectivo a sua distribuição pelos ciclos é desigual. O gráfico A.1.3 

mostra que há um crescimento progressivo de alunos com PR ao longo dos ciclos, sendo 

que a maioria dos alunos abrangidos encontra-se no 3º ciclo (55%). Refira-se que esta 

tendência é consistente tanto no que se refere aos dados para Portugal Continental como 

ao nível de cada DRE. 

 

Considerando o total de alunos por cada um dos ciclos, e tal como mostra o quadro 

A.1.3, a tendência de crescimento progressivo ao longo dos ciclos mantém-se. Assim, 

no 1º ciclo 11,1% dos alunos estão abrangidos por PR, valor que no 2º ciclo atinge os 

26,1%. O 3º ciclo regista um valor ainda mais elevado, cifrando-se nos 42,9%. Os dados 

do 3º ciclo são aqueles que suscitam maior preocupação, com quase metade dos alunos 

que integram este ciclo a apresentarem dificuldades de aprendizagem logo no final do 1º 

período.  

 

Os dados totais não encontram uma variação expressiva quando considerados 

conjuntamente com a distribuição por DRE. Como se pode verificar no quadro A.1.3, 

apesar da diferença no número total de alunos abrangidos, o peso relativo dos alunos 

por DRE é semelhante. O único caso em que encontramos um valor consideravelmente 

diferente é no 3º ciclo da DREA, em que 31,3% dos alunos estão abrangidos por estes 

planos, afastando-se em 11,6% da média do universo considerado, que é de 42,9%. 

Estes dados permitem-nos concluir que as dificuldades de aprendizagem dos alunos não 

estão concentradas a um contexto territorial particular.  

 

Quadro A.1.3. Planos de Recuperação, por Ciclo, por DRE (2007/08) 

TA ACPR % TA ACPR % TA ACPR % TA ACPR %

DREN 160.050 16.203 10,1 84.381 22.881 27,1 113.773 53.779 47,3 358.204 92.863 25,9

DRELVT 145.610 17.360 11,9 73.753 18.578 25,2 95.715 38.141 39,8 315.078 74.079 23,5

DREA 21.381 2.300 10,8 11.075 2.454 22,2 16.793 5.251 31,3 49.249 10.005 20,3

DREALG 19.077 2.577 13,5 9.913 2.826 28,5 12.578 5.288 42,0 41.568 10.691 25,7

Total 346.118 38.440 11,1 179.122 46.739 26,1 238.859 102.459 42,9 764.099 187.638 24,6

Total
2007/08

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 
TA: Total de Alunos. 
ACPR: Alunos Com Planos de Recuperação. 
Nota: Não há dados para a DREC. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
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Gráfico A.1.3. Planos de Recuperação, por Ciclo (2007/08) 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 

 

Os Relatórios Síntese, para além de contabilizarem a aplicação dos planos, oferecem 

também dados para a análise do seu sucesso. Para isso mesmo, apresentam as taxas de 

transição e de retenção dos alunos com PR. Assim, para o ano lectivo 2005/0642, 

analisando os resultados totais, verificamos que a taxa de retenção de alunos com PR é 

bastante elevada, cifrando-se nos 34% (ver quadro A.1.4). Note-se que quando 

analisadas as taxas de retenção e de transição entre estes alunos em cada uma das DRE, 

verificamos que têm um comportamento semelhante. A DREC é quem apresenta o valor 

mais baixo de retenções, com 30%; enquanto a DREA e a DREN são quem apresenta o 

valor mais elevado, precisamente 36%. Ao nível das taxas de transição, a DREALG é a 

única que apresenta um valor na casa dos 70%, mais precisamente 74%, enquanto as 

restantes DRE apresentam valores na ordem dos 60%, com a DREL a registar o valor 

mais baixo (63%) e a DREC o valor mais elevado (69%). Importa referir que os dados 

apresentados não permitem fazer uma análise por ciclo de estudos, uma vez que são 

apresentados apenas valores totais.  

 

                                                           
42 As percentagens apresentadas referentes às taxas de transição e de retenção dos alunos com Planos de 
Recuperação não vão somar em todas as DRE 100%. Isto deve-se ao facto do número total de alunos para 
cada uma das DRE considerado em todos os quadros apresentados não corresponder ao somatório dos 
alunos retidos com os alunos que transitam. Um caso flagrante desta situação é o da DREALG em que o 
somatório da percentagem de alunos que transitam com os alunos retidos é de 103%. Na medida em que 
em todos os casos os valores do somatório entre alunos retidos e que transitaram é apenas ligeiramente 
inferior ao número total apresentado, sem que represente uma variação substantiva em termos percentuais 
considerando esse somatório como o valor total, optou-se por fazer a análise do resultados aceitando os 
valores apresentados no Relatório Síntese, considerando que a diferença entre o somatório das retenções e 
transições e o valor total apresentado são casos em que é indeterminada a situação desses alunos.  
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Quadro A.1.4. Planos de Recuperação – Progressão/Retenção (2005/06) 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Progressão 65044 64  25083 69  44708 63  7934 64  6979 74  149748 67  

Retenção 36074 36  10983 30  24224 34  4516 36  3108 33  78905 34  

Encaminhados SD SD 3840 35  2294 9    180 4    440 14  6754 16  

TOTAL 101173 36336 70655 12450 9474 230088

DREA DREALG TOTAL
2005/06

DREN DREC DREL

 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
 

Quanto à análise dos resultados alcançados, referentes ao ano lectivo de 2007/08, os 

dados permite-nos evidenciar a enorme regularidade que apuramos nas taxas de 

transição e de retenção em todos os ciclos e em todas as DRE. Analisando o quadro 

A.1.5, quando consideramos o valor médio total de 74% dos alunos com PR que 

transitaram, verificamos que a variação máxima é de 9%. Isto verifica-se em função dos 

83% de alunos que transitaram no 2º ciclo e que integram escolas da DREN, sendo o 

valor positivo seguinte mais elevado os 77% de transições dos alunos do 1º ciclo na 

mesma DRE, o que corresponde a uma variação de 3% em relação à média de 

referência. Os valores de transição mais baixos verificam-se na DREALG e na DRELV, 

com 69% de transições nos alunos do 3º ciclo com PR, o que pode ser analisado no 

quadro A.1.5.  

 

Ainda que a variação entre as DRE seja mínima, e continuando a análise do quadro 

A.1.5, importará referir que a DREN e a DREC são aquelas que apresentam os 

resultados totais mais positivos, com 78% de sucesso, e a DRELVT aquela que 

apresenta a taxa de sucesso mais baixa, com 70%. No que se refere à distribuição das 

taxas de transição por ciclo, verificamos que o índice de maior sucesso é no 2º ciclo, 

com 77%, contra os 74% no 1º ciclo e os 73% no 3º ciclo. 

 

Estes dados permitem-nos, então, afirmar que a percentagem de transições para os 

alunos com PR não varia substantivamente em função do ciclo de estudos ou da DRE, 

cifrando-se perto dos 26%. Portanto, a cada quatro alunos que são aplicados PR, um 

deles não transitará de ano. 
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Quadro A.1.5. Planos de Recuperação – Progressão/Retenção (2007/08)  

ACPR %AT %AR ACPR %AT %AR ACPR %AT %AR ACPR %AT %AR

DREN 16.203 77 23 22.881 83 17 53.779 75 25 92.863 78 22

DREC S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 31.915 78 22

DRELVT 17.360 73 27 18.578 70 30 38.141 69 31 74.079 70 30

DREA 2.300 72 28 2.454 76 24 5.251 74 26 10.005 74 26

DREALG 2.577 72 28 2.826 72 28 5.288 69 31 10.691 71 29

Total 38.440 74 26 46.739 77 23 102.459 73 27 187.638 74 26

Total
2007/08

1ºCiclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 

ACPR: Alunos Com Planos de Recuperação. 
AT: Alunos Transitados 
AR: Alunos Retidos. 
Nota: Não há dados por ciclo para a DREC. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
 

A.1.3.4.2. Planos de Acompanhamento 

 

Os PA foram concebidos, de acordo com o ponto 2 do artigo 3º do Despacho 50, para os 

alunos que “tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa final 

do respectivo ano de escolaridade”. Estes planos consistem em actividades 

desenvolvidas no âmbito curricular ou de enriquecimento curricular que incidam, 

predominantemente mas não necessariamente de forma exclusiva, nas disciplinas ou 

áreas disciplinares em que o aluno não adquiriu as competências essenciais. 

 

Com a análise dos dados recolhidos foi possível registar as principais evidências e 

hipóteses suscitadas pelos Relatórios Síntese. Assim, relativamente ao ano lectivo 

2005/06, o Relatório Síntese apenas apresenta dados referentes a três DRE – DRELVT, 

DREA e DREALG. Esta situação explica-se pelo facto do Despacho 50, como se pode 

ler no próprio Relatório Síntese, ter “entrado em vigor a 20 de Outubro de 2005 e sendo 

este relatório relativo ao ano lectivo 2005/2006 ter sido considerado que a sua 

aplicabilidade deveria ocorrer no ano lectivo de 2006/2007”.  

 

O Relatório Síntese não deixa claro se os PA só foram efectivamente aplicados nas 

escolas que pertencem às três DRE referidas ou se apenas essas consideraram os dados 

relativos a esses planos. Esta interrogação levanta novas questões que também 

importam esclarecer: 1) Houve alguma indicação por parte das DRE para aplicar ou não 

os PA no referido ano lectivo? 2) Qual foi o critério, ou com base em que informação, é 

que as DRE forneceram indicações para se aplicar ou não os PA? 3) Se foi aplicado em 

escolas de todo o país, porque é que só três DRE contabilizaram os dados? O 
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esclarecimento destas questões assume particular pertinência na medida em que este 

fornecer-nos-á informações sobre o modelo de comunicação e apoio à implementação 

do Despacho 50 e sobre o modelo de monitorização da aplicação do mesmo Despacho. 

 

Outra questão que se levanta é a seguinte: quais foram os critérios que presidiram à 

opção das escolas de aplicarem PA e não os PR? No período do ano lectivo em que o 

Despacho 50 é implementado nas escolas, a principal característica diferenciadora ao 

nível da intervenção pedagógica entre os PA e os PR não se aplicava. Ou seja, os PA 

diferenciam-se dos PR na medida em que incidem sobre alunos que, ao ficaram retidos 

no ano lectivo anterior, necessitam de uma intervenção pedagógica singular logo desde 

o início do ano lectivo. 

 

A pouca clareza dos critérios de aplicação dos PA é manifesta nos dados apresentados 

pela DREA para os anos lectivos de 2005/06 e 2007/08, em que o número de alunos que 

têm PA baixou em todos os ciclos – no 1º ciclo passou de 1.004 para 739 alunos com 

PA; no 2º ciclo passou de 907 para 804 alunos com PA e no 3º ciclo passou de 2.052 

para 1.467 alunos com PA (ver quadros A.1.6 e A.1.7).  

 

Refira-se que, pelo contrário, na DRELVT e na DREALG – as outras duas DRE com 

dados para os dois anos lectivos em análise – aconteceu precisamente o contrário, 

aumentando o número de PA. A perspectiva que a variação positiva de diminuição de 

PA na DREA tem que ver essencialmente com os critérios de aplicação e não com uma 

eventual melhoria significativa do sucesso escolar dos alunos desta DRE, é reforçada 

com os resultados escolares dos alunos com PR, que mostram que esta DRE não 

apresenta um índice de sucesso em tudo semelhante ao das restantes DRE – para os 

anos lectivos de 2005/06 e de 2007/08 a taxa de retenção de alunos com PR é de 26% 

contra uma média nacional de precisamente 26% (ver o quadro A.1.5). 

 

Tendo presente que os dados referentes aos PA devem ser lidos com algum cuidado, 

afigura-se pertinente fazer a sua análise. Por um lado, permite conhecer o grau de 

aplicação deste tipo de planos nas três DRE que apresentam dados, por outro lado, 

permitem fazer em análise comparada com os dados referentes a 2007/08. 
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Fazendo a análise da aplicação dos PA definindo como variável o ciclo de estudos, 

verificamos que para o ano lectivo de 2005/06 o ciclo que apresenta um maior número 

de planos aplicados é o 3º, tanto em números totais (7.411 PA aplicados) como em 

termos relativos (5,6% do total de alunos). O 1º ciclo apresenta 3.649 PA aplicados, que 

correspondem a 2,1% dos alunos; enquanto o 2º ciclo apresenta 4.167 PA aplicados, que 

correspondem a 4,5% dos alunos. Tomando como universo os PA aplicados e 

analisando a sua distribuição por ciclo, verificamos a confirmação da tendência anterior, 

com o 3º ciclo a representar 49% dos PA aplicados, enquanto o 2º ciclo representa 27% 

e o 1º ciclo 24% (ver gráfico A.1.4). 

 

Acrescentando a esta análise a variável DRE, verifica-se uma grande variação na 

aplicação dos planos ainda que a DREA apresente uma percentagem bem mais elevada 

de alunos com PA em relação ao universo escolar. Como mostra o quadro A.1.6, no 1º 

ciclo, a DREA apresenta 4,8% de alunos com PA, enquanto a DRELVT apresenta 1,9% 

e a DREALG 0,5%. Esta tendência também se verifica no 2º ciclo, a DREA apresenta 

8,5% dos alunos com PA, a DRELVT 4,3% e a DREALG 1,8%. A percentagem de 

alunos com PA no 3º ciclo é praticamente a mesma na DRELVT (5%) e na DREALG 

(1,8%), continuando a aumentar na DREA (12,3%). Os valores totais são a expressão do 

maior peso dos PA na DREA, com 8,2% dos seus alunos com este tipo de plano, 

seguindo-se a DRELVT com 3,5% e a DREALG com um valor residual de 1,2%. 

 

Quadro A.1.6. Planos de Acompanhamento, por ciclo, por DRE (2005/06) 

TA ACPA % TA ACPA % TA ACPA % TA ACPA %

DRELVT 135.897 2.554 1,9 71.420 3.088 4,3 102.361 5.120 5,0 309.678 10.762 3,5

DREA 21.049 1.004 4,8 10.716 907 8,5 16.729 2.052 12,3 48.494 3.963 8,2

DREALG 18.031 91 0,5 9.542 172 1,8 13.106 239 1,8 40.679 502 1,2

Total 174.977 3.649 2,1 91.678 4.167 4,5 132.196 7.411 5,6 398.851 15.227 3,8

Total
2005/06

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 

TA: Total de Alunos. 
ACPA: Alunos Com Planos de Acompanhamento. 
Nota: Não há dados para a DREC e para a DREN. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
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Gráfico A.1.4. Planos de Acompanhamento, por Ciclo (2005/06) 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 

 

Relativamente ao Relatório Síntese referente ao ano lectivo 2007/08 este já apresenta 

dados referentes a quatro DRE, mais concretamente a DREN, a DRELVT, a DREALG 

e a DREA. Como foi referido e explicado anteriormente, não há dados disponíveis 

referentes à DREC. 

 

A primeira evidência que se destaca dos resultados, tomando como variável o ciclo de 

estudos, é o aumento generalizado da aplicação de PA quando comparado com os dados 

de 2005/06, tanto em termos absolutos como em termos relativos. A única excepção, 

como referimos anteriormente, é a DREA. Assim, como mostra o quadro A.1.7, no 1º 

ciclo houve um total de 10.413 PA aplicados, o que corresponde a 3% da população 

escolar integrada neste ciclo, no 2º ciclo aplicaram-se 11.491 PA, que representam 6,4% 

do universo correspondente; e no 3º ciclo 18.297 alunos tiveram PA, o que representa 

7,7% dos alunos deste ciclo. Contrastando estes dados com os referentes ao ano lectivo 

de 2005/06, verificamos que houve um aumento de 0,9% de planos aplicados no 1º 

ciclo, de 1,9% no 2º ciclo e de 2,1% no 3º ciclo.  

 

Os dados também mostram que a tendência verificada no ano lectivo de 2005/06 no que 

se refere à distribuição dos planos por ciclo mantém-se, tanto quando é definido como 

universo a totalidade dos alunos, tal como explicitámos no parágrafo anterior, como 

quando é definido como universo os alunos com PA aplicados. Relativamente a esta 

última dimensão de análise, verificamos uma ligeira diminuição da concentração de 
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planos no 3º ciclo, ainda que reduzida. Assim, o 3º ciclo concentra 45% dos PA 

aplicados, enquanto o 2º ciclo concentra 29% e o 1º ciclo 26% (ver gráfico A.1.5). 

 

Considerando a variável DRE na análise da aplicação dos PA, a primeira evidência 

verificada é a consistência dos valores entre as várias DRE. O nível de variação máximo 

em relação à média para o 1º ciclo é de 1,1%, no 2º ciclo é de 1,6% e no 3º ciclo de 

2,3%. Note-se ainda que esta variação máxima é em todos os ciclos referente à 

DREALG, que apresenta os valores mais elevados de aplicação dos PA – no 1º ciclo: 

4,1%; no 2º ciclo: 8%; no 3º ciclo: 10% (ver quadro A.1.7). 

 

Ainda que se verifique uma proximidade ao nível dos valores apresentados pelas várias 

DRE, podemos constatar que para todos os ciclos a segunda DRE que apresenta a maior 

percentagem de planos aplicados é a do Alentejo e a que apresenta a menor 

percentagem é a de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Quadro A.1.7. Planos de Acompanhamento, por ciclo, por DRE (2007/08) 

TA ACPA % TA ACPA % TA ACPA % TA ACPA %

DREN 160.050 5.385 3,4 84.381 5.361 6,4 113.773 9.131 8,0 358.204 19.877 5,5

DRELVT 145.610 3.503 2,4 73.753 4.534 6,1 95.715 6.445 6,7 315.078 14.482 4,6

DREA 21.381 739 3,5 11.075 804 7,3 16.793 1.467 8,7 49.249 3.010 6,1

DREALG 19.077 786 4,1 9.913 792 8,0 12.578 1.254 10,0 41.568 2.832 6,8

Total 346.118 10.413 3,0 179.122 11.491 6,4 238.859 18.297 7,7 764.099 40.201 5,3

Total
2007/08

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 

TA: Total de Alunos. 
ACPA: Alunos Com Planos de Acompanhamento. 
Nota: Não há dados para a DREC. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
76 

Gráfico A.1.5. Planos de Acompanhamento, por Ciclo (2007/08) 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 

 

A análise dos resultados alcançados relativamente aos PA só será feita para o ano 

lectivo de 2007/08, uma vez que apenas o Relatório Síntese referente a este ano lectivo 

tem dados disponíveis. Os dados trabalhados consideram a retenção entre os alunos com 

PA.  

 

Considerando os valores totais por ciclo, e tal como mostra o quadro A.1.8, verificamos 

que a maior taxa de retenção se verifica no 3º ciclo, cifrando-se em 30%. Muito 

próximos são os valores da retenção no 2º ciclo, com 27%, baixando substantivamente 

no 1º ciclo, com 13%. Sublinhe-se que, tal como é assinalado no Relatório Síntese, as 

taxas de retenção globais são bastante elevadas, principalmente nos 2º e 3º ciclos. Os 

PA não têm demonstrado capacidade de evitar que cerca de 30% dos alunos nestes dois 

ciclos se coloque numa situação de retenção repetida no mesmo ano de escolaridade. 

Tomando como referência o valor total de alunos com PA retidos, que se cifra nos 25%, 

verificamos que um em cada quatro alunos com este tipo de plano fica retido. 

 

No que se refere à distribuição da retenção pelas várias DRE, e de acordo com o quadro 

A.1.8, verificamos que existe uma tendência de homogeneidade nos resultados. A 

excepção é a DRELVT que tem taxas de retenção bem mais elevadas que as restantes 

DRE, registando 20% de alunos com PA retidos no 1º ciclo, 38% no 2º ciclo e 39% no 

3º ciclo. Note-se que, ainda que sem alterar a leitura global dos resultados, a média da 

retenção sem a DRELVT baixaria para 10,6% no 1º ciclo, 23% no 2º ciclo e 23,3% no 
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3º ciclo. Não se podendo considerar um outlier, convirá analisar, com os resultados que 

os relatórios referentes aos anos lectivos seguintes, se os resultados da DRELVT 

tenderão a cifrar-se em valores próximos das restantes DRE ou se mantêm níveis de 

retenção bastante mais elevados. 

 

Como mostra o quadro A.1.8, a DREN, por sua vez, apresenta os valores mais baixos 

para os 1º e 2º ciclos, respectivamente 9% e 19%, contudo no 3º ciclo apresenta o 

segundo valor mais elevado de retenções, com 27%. No 3º ciclo importa ainda destacar 

a DREA, que é a única que apresenta um valor abaixo dos 20% de retenções. 

 

Quadro A.1.8. Taxa de Retenção dos alunos com PA, por ciclo, por DRE (2007/08) 

ACPA AR % ACPA AR % ACPA AR % ACPA AR %

DREN 5385 460 0,09       5361 1026 0,19         9131 2446 0,27 19877 3932 0,20

DRELVT 3.503 717 0,20       4.534 1.702 0,38         6.445 2.493 0,39 14.482 4.912 0,34

DREA 739 94 0,13       804 188 0,23 1.467 271 0,18 3.010 553 0,18

DREALG 786 79 0,10       792 214 0,27 1.254 316 0,25 2.832 609 0,22

TOTAL 10.413 1350 0,13       11.491 3.130 0,27 18.297 5.526 0,30 40.201 10.006 0,25

Total
2007/08

1ºCiclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 

ACPA: Alunos Com Planos de Acompanhamento. 
AR: Alunos Retidos. 
Nota: Não há dados para a DREC. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
 

A.1.3.4.3 Planos de Desenvolvimento 

 

Os PD foram concebidos, de acordo com o ponto 2 do artigo 5º do Despacho 50 para os 

alunos que “revelem capacidades excepcionais de aprendizagem”. Os PD consistem 

assim, e de acordo com o referido despacho, em “actividades concebidas no âmbito 

curricular e de enriquecimento curricular, desenvolvidas na escola ou sob a sua 

orientação, que possibilitem aos alunos uma intervenção educativa bem sucedida, quer 

na criação de condições para a expressão e desenvolvimento de capacidades 

excepcionais quer na resolução de eventuais situações problema”. 

 

Relativamente ao Relatório Síntese para o ano lectivo 2005/06, verificamos que os PD 

não foram aplicados em todas as DRE, mais concretamente na DREA e na DREN. Nas 

DRE em que há registos de PD aplicados os números são claramente residuais, sem 

qualquer expressão em termos relativos quando considerado o universo dos alunos do 

ensino básico. Apenas a DRELVT apresenta alguns valores com alguma expressão, 
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mais concretamente 69 alunos com este tipo de plano no 1º ciclo, 50 no 2º ciclo e 155 

no 3º ciclo. Note-se que estes valores em termos percentuais, face ao número total de 

alunos em cada um dos ciclos, representam 0,1% no 1º ciclo e no 2º ciclo e 0,2% no 2º 

ciclo (ver quadro A.1.9). 

 

A principal evidência a retirar da análise da aplicação de PD no ano lectivo de 2005/06 

é a sua reduzida expressão. Se temos que considerar que este tipo de plano ao estar 

orientado para alunos que apresentem características excepcionais reduz o seu universo 

alvo potencial de aplicação, também verificamos que os critérios de aplicação dos 

mesmos são formulados de forma bastante aberta, não se restringindo apenas aos alunos 

sobredotados. Nesse sentido, seria expectável um maior nível de aplicação deste tipo de 

planos. Segundo o Relatório Síntese, esta situação poderá ter advido da “dificuldade de 

referenciação e diagnóstico de alunos “(…) que revelem capacidades excepcionais de 

aprendizagem.” ou do facto de em Portugal existirem várias medidas de apoio a 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e muito raramente dirigidas a 

crianças com grandes capacidades, podendo existir alguma subvalorização das 

mesmas”. 

 

Considerando como universo de análise os alunos com PD, e tal como mostra o gráfico 

A.1.6, verificamos que o 3º ciclo é aquele em que se recorre mais à sua aplicação, 

representando 53% dos casos. Os restantes ciclos apresentam ainda assim alguma 

diferença entre si, com o 3º ciclo a concentrar 28% dos alunos com Planos de Aplicação 

e o 2º ciclo 19%. 

 

Quadro A.1.9. Planos de Desenvolvimento, por ciclo, por DRE (2005/06) 

TA ACPD % TA ACPD % TA ACPD % TA ACPD %

DREC 71.114 17 0,0 34.407 14 0,0 51.316 25 0,0 156.837 56 0,0

DRELVT 135.897 69 0,1 71.420 50 0,1 102.361 155 0,2 309.678 274 0,1

DREALG 18.031 8 0,0 9.542 0 0,0 13.106 3 0,0 40.679 11 0,0

Total 225.042 94 0,0 115.369 64 0,1 166.783 183 0,1 507.194 341 0,1

Total
2005/06

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 

TA: Total de Alunos. 
ACPD: Alunos Com Planos de Desenvolvimento. 
Nota: Não há dados para a DREN e para a DREA. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
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Gráfico A.1.6. Planos de Desenvolvimento, por Ciclo (2005/06) 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 

 

No que se refere ao Relatório Síntese do ano lectivo 2007/08 destacamos que, na mesma 

linha que os resultados referentes ao ano lectivo de 2005/06, os PD são pouco aplicados. 

Ainda assim, neste ano lectivo já existem dados para as quatro DRE que integram a 

análise. Verifica-se uma ligeira subida no número de planos aplicados, sem que esta 

tenha uma grande expressão em termos percentuais. A DREN é quem apresenta um 

maior número de planos aplicados, como mostra o quadro A.1.10, registando 203 

alunos no 3º ciclo, 99 no 2º ciclo e 111 no 3º ciclo.  

 

A fraca expressão deste tipo de plano neste ano lectivo sugere que as dificuldades 

iniciais que as escolas apresentaram na aplicação deste instrumento mantêm-se. Seja por 

incapacidade de sinalização de alunos excepcionais, seja pela desvalorização dos alunos 

com estas características, não houve uma evolução visível na sua aplicação. Importará, 

portanto, promover um diálogo com as escolas de forma a aferir quais as dificuldades 

ou dúvidas que estão a encontrar na aplicação dos PD. Assumindo que a menor 

aplicação dos PD decorre dos factores referidos no Relatório Síntese de 2005/06, 

afigura-se como importante sensibilizar as escolas para a variedade de tipos de alunos 

que podem ser objecto destes planos, não restringindo-os assim aos sobredotados, bem 

como dar a conhecer actividades potenciais que poderão ser desenvolvidas com eles. 

Consideramos assim que poderia constituir uma mais valia a identificação e promoção 

de boas práticas desenvolvidas nas escolas que tiveram a experiência de aplicação bem 

sucedida deste tipo de plano. 
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Importa também fazer a análise da distribuição dos PD tendo como universo de análise 

os alunos a quem foi aplicado. Comparando com o ano lectivo de 2005/06, e como 

mostra o gráfico A.1.7, verificamos que o 3º ciclo, com 44%, é o que concentra mais 

casos, seguidos do 1º ciclo, com 30%, e do 2º ciclo, com 26%. A análise comparada dos 

dois anos lectivos sugere também um aumento do peso dos PD para os alunos do 2º 

ciclo, passando de 19% para 26%. Já o 1º ciclo mantém o seu peso, passando de 28% 

para 30% (ver gráficos A.1.6 e A.1.7). Sublinhe-se que estas variações devem ser lidas 

como possíveis tendências a testar com mais dados referentes a outros anos lectivos 

Relatórios Síntese, de forma a verificar se há alguma estabilização dos resultados 

verificados.  

 

Quadro A.1.10. Planos de Desenvolvimento, por ciclo, por DRE (2007/08) 

TA ACPD % TA ACPD % TA ACPD % TA ACPD %

DREN 160.050 111 0,1 84.381 99 0,1 113.773 203 0,2 358.204 413 0,1

DRELVT 145.610 115 0,1 73.753 117 0,2 95.715 162 0,2 315.078 394 0,1

DREA 21.381 16 0,1 11.075 0 0,0 16.793 5 0,0 49.249 21 0,0

DREALG 19.077 12 0,1 9.913 8 0,1 12.578 7 0,1 41.568 27 0,1

Total 346.118 254 0,1 179.122 224 0,1 238.859 377 0,2 764.099 855 0,1

Total
2007/08

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

 
TA: Total de Alunos. 
ACPD: Alunos Com Planos de Desenvolvimento. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 

 

Gráfico A.1.7. Planos de Desenvolvimento, por Ciclo (2007/08) 

 
  Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
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A.1.3.4.4. Alunos encaminhados para outros percursos educativos e 
formativos 

 

O encaminhamento de alunos para outros percursos educativos e formativos é uma 

possibilidade pedagógica que é explicitada no Despacho 50 a propósito das situações de 

retenção repetida. Recorde-se que a retenção repetida coloca-se, segundo o ponto 1 do 

artigo 4.º, “quando, no decurso de uma avaliação sumativa final, se concluir que um 

aluno que já foi retido em qualquer ano de escolaridade não possui as condições 

necessárias à sua progressão, deve o mesmo submetido a uma avaliação extraordinária 

que ponderará as vantagens de nova retenção”. Esta avaliação extraordinária, tal como 

está escrito no ponto 2 do mesmo artigo, implica a elaboração de uma proposta de 

encaminhamento aos alunos nesta situação, podendo este ser para um PA, para um 

Percurso Curricular Alternativo (PCA) ou para um Curso de Educação e Formação 

(CEF). Os dois últimos cenários configuram, portanto, as possibilidades de 

encaminhamento que são consideradas como outros percursos educativos e formativos. 

 

Os Relatórios Síntese procuraram recolher informação sobre este processo, 

apresentando dados sobre as ocorrências de encaminhamento de alunos. Contudo, os 

dois Relatórios Síntese que estão disponíveis relativamente a esta matéria apresentam 

informação desigual e de limitado potencial analítico.  

 

O Relatório Síntese referente ao ano lectivo de 2005/0643 considera o número de alunos 

que foram encaminhados para outros percursos educativos e formativos, mas considera-

os face aos alunos que tiveram PR e que ficaram retidos. Recorde-se que no Despacho 

50 não é feita qualquer referência ao encaminhamento de alunos com PR que ficaram 

retidos. Contudo, sendo o ano lectivo de 2005/06 o primeiro em que é implementado o 

Despacho 50, para além do facto da situação de retenção repetida não implicar que seja 

consecutiva, admite-se que vários dos alunos retidos tenham entrado numa situação de 

retenção repetida, aplicando-se o disposto no artigo 4º. No entanto, o Relatório Síntese 

não faz qualquer explicitação dos dados que apresenta, não clarificando que situações 

estão a ser contabilizadas ou sequer se a mudança de percurso educativo ou formativo 

                                                           
43 Os dados relativos aos alunos encaminhados para outros percursos educativos e formativos no ano 
lectivo 2005/06 estão presentes no quadro A.1.4, na página 70. 
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está ou não associada a uma proposta de encaminho no âmbito do Despacho 50. Note-se 

que qualquer encarregado de educação pode solicitar a mudança de percurso educativo e 

formativo, o que configura uma situação qualitativamente diferente daquela prevista no 

artigo 4.º, em que o processo decorre de uma experiência de acompanhamento anterior e 

de uma avaliação extraordinária que sustenta a proposta de encaminhamento. Noutra 

dimensão, os dados apresentados são apenas os totais, não distinguindo as ocorrências 

por ciclo de estudos, apenas por DRE, sendo que a DREN não apresenta quaisquer 

dados. Finalmente, a informação apresentada não clarifica se os alunos são 

encaminhados para PCA ou para CEF. 

 

As conclusões que podemos retirar da análise dos dados são bastante limitadas, na 

medida em que o encaminhamento de alunos para outros percursos tem uma leitura 

diferente dependendo das condições em que se verifica, por exemplo o ciclo ou o perfil 

do aluno. Do mesmo modo é diferente a situação de um aluno ser encaminhado para um 

outro percurso fruto de uma avaliação extraordinária ou por iniciativa do seu 

encarregado de educação em articulação (ou não) com a escola. No mesmo sentido, 

considerando as várias diferenças entre os percursos curriculares alternativos e os cursos 

de educação e formação, seria deveras pertinente ter conhecimento para que percursos 

são encaminhados os alunos. 

 

Assim, o que os dados nos permitem aferir é a percentagem de alunos retidos que foram 

objecto de PR e que foram encaminhados para outros percursos. Como foi referido 

anteriormente, sem os dados referentes à DREN não é possível ter valores para Portugal 

Continental. Tomando como referencia o quadro A.1.4, e considerando as restantes 

DRE, verificamos que o encaminhamento de alunos para outros percursos educativos e 

formativos assume um carácter residual na DREA, registando apenas 4%, e um valor 

baixo na DREL e na DREALG, respectivamente com 9% e 14%. A DREC, pelo 

contrário, surge com um valor bastante elevado, mais precisamente 35%. O elevado 

número de alunos encaminhados para outros percursos educativos e formativos deverá 

constituir matéria de interrogação, uma vez que sugere, até por seguir uma tendência 

inversa à verificada nas restantes DRE, a existência de critérios orientados para a 

reorientação do percurso educativo e formativos dos alunos em situação de retenção. 
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Para aferirmos dessa situação, bem como avaliar a sua pertinência e eficácia, bem como 

fazer uma análise comparativa das situações de encaminhamento de alunos na DREC 

para os anos lectivos seguintes. 

 

Relativamente ao Relatório Síntese para o ano lectivo de 2007/08, vários dos problemas 

que se prendem com a qualidade dos dados disponíveis se mantêm em relação ao 

relatório de 2005/06. Efectivamente, os dados apresentados já estão organizados 

também por ciclo; contudo, continua sem figurar: (1) para que percurso os alunos são 

orientados; (2) se os alunos estão em situação de retenção repetida ou não; (3) qual o 

tipo de plano que lhe tinha sido aplicado; ou (4) o que esteve na base da decisão de 

reorientação de percurso. Refira-se que também para este ano lectivo a DREN e a 

DREC não apresentam dados referentes a esta matéria. 

 

Passando para a análise dos dados, e de acordo com o quadro A.1.11, verifica-se que no 

1º ciclo é onde se registam menos situações de encaminhamento, com uma média de 

9%. Note-se que os valores apresentados pelas três DRE são bastante consistentes entre 

si, com a DRELVT a apresentar 9% de alunos encaminhados, e as DREA e DREALG 

11%.  

 

Relativamente aos 2º e 3º ciclos, os valores médios que apresentam são bastante 

próximos, respectivamente 24% e 26%. Contudo, quando considerada a distribuição do 

encaminhamento por cada DRE identificamos alguma variabilidade. O caso mais 

evidente é na DREALG que passa de 38% de alunos encaminhados no 2º ciclo, para 

13% no 3º ciclo. A DREA tem um aumento de 9% entre o 2º e o 3º ciclo e a DRELVT 

apresenta valores muito próximos nos dois ciclos, no 2º ciclo 22% e no 3º ciclo 24%. 

 

Quadro A.1.11. Alunos com PR e PA Retidos e Encaminhados para outros percursos educativos e 

formativos (2007/08) 

AR AEOP % AR AEOP % AR AEOP % AR AEOP %

DRELVT 5.471 474 0,09      7.190 1.553 0,02      14.362 3.405 0,24      27.023 5.432 0,20      

DREA 727 81 0,11      770 232 0,30      1.646 642 0,39      3.143 955 0,30      

DREALG 797 90 0,11      1.014 389 0,38      1.932 603 0,13      3.743 1.082 0,29      

Total 6.995 645 0,09      8.974 2.174 0,24      17.940 4.650 0,26      33.909 7.469 0,22      

2007/08
1ºCiclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total

 
AR: Alunos Retidos. 
AEOP: Alunos Encaminhados para Outros Percursos educativos e formativos. 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação. 
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A.1.3.4.5. Recursos Mobilizados 

 

A avaliação realizada aos recursos mobilizados no âmbito do Despacho 50 nos 

Relatórios Síntese faz a distinção entre o que denomina de “recursos humanos” e o que 

denomina de “recursos materiais”. Na primeira categoria incluem-se todos os actores 

envolvidos no processo, portanto, directores de turma, outros professores, serviços de 

psicologia e orientação, técnico do ensino especial, encarregados de educação, 

auxiliares de acção educativa, animadores culturais ou mediadores e profissionais de 

entidades externas que trabalham em parceria com as escolas (ex. centros de saúde). Na 

segunda categoria traduz os espaços onde decorrem os apoios no âmbito do Despacho 

50, nomeadamente a sala de aula, a sala TIC, o centro de recursos e os laboratórios. 

 

O Relatório Síntese referente ao ano lectivo de 2005/06 apresenta uma estrutura de 

avaliação dos recursos mobilizados de difícil análise. Porventura por ser o primeiro ano 

de aplicação do Despacho 50, a avaliação dos recursos mobilizados segue 

primeiramente uma lógica de apresentação das possibilidades de recursos pertinentes 

disponíveis para as escolas utilizarem. Ainda assim, os recursos mais utilizados, de 

acordo com o expresso no relatório, são os professores e a sala de aula, bem como os 

auxiliares de acção educativa. Também é referida a importância fundamental dos 

encarregados de educação como “intervenientes nas aprendizagens dos seus educandos 

e agentes participativos na sua avaliação” e dos professores de apoio. 

 

No que respeita ao Relatório Síntese para o ano lectivo de 2007/08, é feita uma clara 

contabilização e hierarquização dos recursos mais utilizados. Entre os recursos mais 

utilizados encontramos os professores, nomeadamente os directores de turma e os 

professores de apoio, e as salas de aula. Num segundo plano, surgem os encarregados de 

educação e os profissionais dos serviços de psicologia e orientação, como os psicólogos 

e os assistentes sociais. Relativamente aos recursos materiais, são também referidos a 

biblioteca e o centro de recursos, as salas TIC e (para os alunos do 3º ciclo) os 

laboratórios. 
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A.1.3.4.6. Modalidades adoptadas 

 

Relativamente às modalidades adoptadas pelas escolas para o cumprimento dos planos 

previstos no Despacho 50 a informação disponível nos Relatórios Síntese é escassa. Por 

isso mesmo, a análise que será aqui desenvolvida permitirá, mais do que chegar a 

conclusões definitivas sobre as modalidades e estratégias pedagógicas utilizadas pelas 

escolas, identificar práticas e lançar um conjunto de questões que serão posteriormente 

aprofundadas aquando do trabalho de terreno junto das escolas. 

 

O Relatório Síntese referente ao ano lectivo de 2005/06 segue a lógica de organização 

dos resultados recolhidos utilizada na análise dos recursos mobilizados, optando por 

fazer a identificação e definição das várias modalidades adoptadas. Aponta, assim, 

como modalidades adoptadas a pedagogia diferenciada, as actividades complementares, 

o trabalho individual, a tutoria, a língua portuguesa para estrangeiros, a sala de estudo e 

actividades de recuperação, o apoio pedagógico acrescido e as actividades de 

enriquecimento curricular. Sugere a pedagogia diferenciada como a modalidade mais 

adoptada, sem contudo precisar o peso relativo de cada uma das práticas pedagógicas.  

 

Já o Relatório Síntese referente ao ano lectivo de 2007/08 promove uma análise das 

modalidades pedagógicas, desenvolvendo sobre aquelas que mais foram adoptadas no 

âmbito do Despacho 50. A leitura do relatório permite-nos verificar que a pedagogia 

diferenciada em sala de aula é a modalidade mais utilizada pelos professores. Esta surge 

como a modalidade pedagógica mais referida em todas as DRE e para todos os tipos de 

planos. Num segundo plano, surgem as actividades de compensação e as aulas de 

recuperação. As tutorias são uma modalidade bastante adoptada junto dos alunos com 

planos de desenvolvimento, particularmente na DRELVT e na DREA. A propósito 

desta última modalidade pedagógica, o relatório também refere a sua pouca utilização 

no caso dos outros planos.  

 

A opção da pedagogia diferenciada como modalidade mais adoptada pelos professores é 

amplamente questionada pelos vários actores entrevistados. As interrogações levantadas 

sobre esta metodologia pedagógica centram-se em dois aspectos: a forma como é 

aplicada e a sua eficácia. Relativamente à forma como é aplicada, vários dos actores 
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entrevistados apresentaram dúvidas sobre se a pedagogia diferenciada implicou 

efectivamente transformações nas práticas de sala de aula dos professores. Um dos 

entrevistados, técnico de uma DRE, referiu que a pedagogia diferenciada é uma 

modalidade de extrema dificuldade de aplicação, considerando que há uma grande 

necessidade de formação específica nesta área. No que respeita à sua eficácia, 

questiona-se o grau de sucesso desta metodologia em função dos resultados 

apresentados pelas escolas. Para além disso, é argumentado que esta modalidade 

pedagógica é de difícil avaliação, na medida em que os instrumentos de monitorização 

não têm acesso ao que se passa no interior sala de aula.  

 

Para uma análise mais profícua e suportada das práticas pedagógicas adoptadas no 

âmbito do Despacho 50, consideramos que seria necessário um maior aprofundamento 

das questões levantadas. Neste particular, afigura-se como pertinente saber:  

• Quais as modalidades mais adoptadas por ciclo;  

• Se e quais modalidades são adoptadas em complementaridade ou em alternativa;  

• Qual a forma concreta que cada modalidade assume nas práticas dos docentes e 

se esta se diferencia dependo do tipo de plano a ser aplicado;  

• Quais os actores intervenientes em cada uma das modalidades;  

• Quais os recursos mobilizados para a concretização de cada modalidade. 

 

A.1.3.5. Conclusões e Recomendações 
 

As várias etapas da avaliação permitiram reconstruir algumas características do contexto 

de produção, implementação e aplicação do Despacho 50. A abordagem metodológica 

desenvolvida organizou-se a partir de dois planos de observação – o primeiro, que se 

centrou nas estratégias e práticas accionadas a montante, e, o segundo, que dá resposta 

aos resultados e práticas a jusante.  Assim, primeiramente, foram considerados os 

contextos, os pressupostos e as condições disponibilizadas para a aplicação eficaz da 

medida, para, posteriormente, ser analisado o modelo de gestão e avaliação da medida, 

de modo a averiguarmos os resultados provisórios dos efeitos do Despacho 50 no 

sucesso dos alunos e a forma como os resultados da monitorização reverteram para a 

melhoria dos procedimentos. 
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A primeira característica que se salientou foi a profunda hierarquização das relações 

estabelecidas entre os vários serviços do Ministério da Educação e a forma como esta 

definiu as práticas e dos vários actores envolvidos e os procedimentos de concepção e 

implementação do Despacho 50. O efeito desta hierarquização faz-se sentir em pelo 

menos duas vertentes. A primeira foi a forma como cada actor interpretou as funções e 

responsabilidades que lhe foram formalmente atribuídas. O que encontrámos no 

Despacho 50 foi que esta interpretação foi literal e exclusiva. Ou seja, coube à SEE a 

concepção e elaboração da intervenção e foi da sua responsabilidade a aposta naquela 

medida concreta; coube às DRE garantir a execução da medida e prestar o devido apoio 

às escolas (isto mesmo sem terem estado envolvidas na concepção da mesma); e coube 

às escolas executar a medida, tal como esta é proposta. 

 

Este padrão de relações hierarquizadas no plano vertical, resultou também na exclusão 

de stakeholders relevantes na concepção e implementação da medida. Assim, os 

stakeholders têm sido unicamente encarados de duas formas: (1) no caso dos pais, 

professores, alunos, comunidade envolvente, como meros destinatários da medida; (2) 

no caso das DRE e das escolas como garantes da sua execução. 

 

Uma das consequências é a exclusão de um conjunto de perspectivas e experiências que 

poderiam ser valiosas no documento, bem como a possibilidade de antecipar alguns 

problemas de implementação que posteriormente se vieram a sentir. Por outro lado, a 

colocação de serviços não consultados no processo de concepção, mais concretamente 

as DRE, como responsáveis pelo processo de implementação e apoio às escolas veio 

traduzir-se em condições muito diferenciadas de empenhamento e eficácia destes 

serviços. 

 

 

Neste sentido, a equipa de avaliação recomenda que em futuras medidas de intervenção 

educativa sejam desenvolvidas dinâmicas de envolvimento dos stakeholders nos 

processos de concepção e implementação das mesmas. Este envolvimento deverá passar 

pela participação no diagnóstico que sustenta a intervenção, pelo envolvimento efectivo 
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na concepção da intervenção, pela definição conjunta  das funções atribuíveis a cada um 

dos actores e pela discussão dos recursos a mobilizar. 

 

 

No que respeita à substância do documento, como nos foi confirmado por uma das 

assessoras do gabinete do Secretário de Estado que acompanhou a sua implementação, o 

Despacho 50 nunca pretendeu de facto introduzir novos instrumentos ou práticas nas 

escolas. O que pretendeu foi tornar obrigatória a colocação em prática, ao longo do ano 

lectivo, de estratégias de apoio aos alunos em risco de retenção. O Despacho 50 

constitui-se, assim, como uma espécie de meta-intervenção, destinada a activar recursos, 

instrumentos e metodologias já existentes 

 

Este privilegiar da forma jurídica para fomentar o uso efectivo de instrumentos 

pedagógicos pouco aplicados pela generalidade das escolas, parece-nos fortemente 

associado a outro traço do processo de implementação do Despacho 50, que designamos 

de expectativa de transparência da medida. Ou seja, a expectativa dos actores 

envolvidos na concepção do documento de que quem aplicasse o Despacho 50, o fizesse 

a partir de uma interpretação em tudo semelhante a eles. Esta opção traduziu-se em 

interpretações descoincidentes ou até “convenientes” de forma ajustar-se a estratégias e 

necessidades próprias ou a práticas já existentes nas escolas ou nos serviços. Um 

exemplo disso mesmo foi a utilização de planos de desenvolvimento – que, como 

vimos, eram pensados para alunos que revelassem  capacidades excepcionais – para 

situações de insucesso grave e risco elevado de abandono numa das DRE. 

 

Neste contexto, salienta-se assim a inexistência de documentos de apoio – apesar de, 

face às características da medida, de fazer sentido a produção de documentos que 

clarificassem alguns aspectos menos claros da legislação, apresentassem o diagnóstico 

dos problemas que estiveram na base, que definissem objectivos gerais e específicos da 

medida, bem como metas a atingir. 
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A equipa de avaliação recomenda, assim, que na perspectiva de revitalização desta 

medida sejam produzidos documentos de orientação para a aplicação dos vários planos 

previstos na medida. Estes documentos devem integrar o diagnóstico dos problemas que 

estiveram na base do Despacho 50, os objectivos gerais e específicos da medida, as 

metas colectivas a serem atingidas e a apresentação de experiências bem sucedidas de 

aplicação da medida. 

 

A equipa recomenda ainda que a DGIDC, em cooperação com as DRE, identifique e 

dissemine – seja através de acções de promoção da medida, seja pela introdução no 

documento orientador de aplicação da medida – as boas práticas já existentes de 

aplicação bem sucedida do Despacho 50. Neste âmbito, recomenda-se também que a 

disseminação das boas práticas não se limite à sua conclusão no documento orientador, 

justificando-se a expansão desta acção para uma plataforma de partilha de instrumentos 

pedagógicos decorrentes da aplicação da medida, fomentando assim a discussão da 

eficácia e das modalidades de aplicação desses instrumentos. 

 

A equipa de avaliação recomenda também que em futuras intervenções a definição dos 

objectivos e a produção de documentos de apoio à implementação dessas medidas sejam 

produzidos e disseminados junto de todos os actores pertinentes, precisamente no 

momento de aplicação inicial das mesmas. 

 

 

No que respeita aos recursos a mobilizar para o Despacho 50, não foi estabelecida 

qualquer prioridade ou dada qualquer orientação formal às DRE. Segunda uma das 

assessoras do Secretário de Estado, a questão foi equacionada no gabinete da SEE e 

discutida no Conselho de Directores Regionais de Educação. Contudo, ao nível de cada 

DRE, acabou por também não ser feito, cabendo à escola gerir os seus próprios 

recursos. Ficando à responsabilidade das escolas a identificação e a requisição de 

recursos para o Despacho 50, sem que sejam dadas orientações, corre-se o risco destas 

reproduzirem na aplicação dos planos as práticas e os recursos que já utilizavam antes, 
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conforme se verificou na análise dos recursos mobilizados, condicionando assim a 

eficácia da medida.  

 

A não definição clara de recursos a mobilizar está também associada à negligência dos 

aspectos práticos de implementação da medida. Passam também pelo conhecimento dos 

contextos de implementação e execução da medida – por exemplo, lógicas organizativas 

das escolas, tendência de participação dos seus stakeholders, as práticas recorrentes dos 

docentes (por exemplo, o funcionamento dos Conselhos de Turma), a disponibilidade 

ou não de materiais pedagógicos de apoio aos docentes e alunos, etc. 

 

 

A equipa de avaliação recomenda, assim, a discussão e levantamento de recursos 

passíveis de serem mobilizados pelas escolas, aproveitando as boas práticas sinalizadas. 

Esta definição de recursos permitirá: por um lado, garantir a reanimação de 

instrumentos pedagógicos já existentes nas escolas, respondendo assim a um dos 

objectivos explícitos da medida, potenciando o aproveitamento dos recursos próprios 

das escolas; e, por outro lado, constitui-se como um veículo de introdução de estratégias 

e instrumentos inovadores nas escolas.   

 

 

A preparação da implementação do Despacho 50 foi assim feita fundamentalmente por 

via da interpretação que cada DRE fez autonomamente do normativo após tomar 

conhecimento dele, e que foi posteriormente comunicada às escolas sob sua alçada. Não 

foi assim discutida ou sequer considerada uma interpretação conjunta ou recursos a 

serem mobilizados – salvo ao nível do Conselho de Directores Regionais mas que teve 

muito pouco impacto sobre o trabalho efectivo dos técnicos das DRE. 

 

Noutro plano, importa também evidenciar a não consideração de qualquer mecanismo 

de coordenação na assistência técnica às escolas. De facto, nenhum dos serviços centrais 

do Ministério da Educação teve qualquer papel pelo acompanhamento do Despacho 50, 

que ficou entregue exclusivamente às DRE. Não houve também qualquer articulação 

entre as várias DRE para este feito, cabendo a cada uma produzir os esclarecimentos 
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que considerasse necessários e adequados a partir da leitura do despacho. Verificou-se, 

assim, uma falta de comunicação inter-serviços e interpretações distintas dos critérios de 

aplicação. 

 

 

A equipa de avaliação recomenda, assim, que no quadro da revitalização desta medida, 

seja definido um serviço do ME responsável pelo acompanhamento da medida, pela 

assistência técnica junto das DRE e das escolas e pela articulação dos vários actores 

envolvidos na mesma. Considerando a estrutura orgânica do ME, parece-nos que a 

DGIDC é o serviço central que melhor poderá responder a esta necessidade. Caberá 

também à DGIDC, como será evidenciado, a coordenação do processo de 

monitorização, bem como a respectiva discussão e disseminação dos resultados. 

 

 

Outro fenómeno identificado na analise do processo de implementação da medida foi a 

resistência extrema dos serviços a trabalharem em parcerias horizontais. Cada serviço só 

responde ao seu superior hierárquico e só é responsável por quem lhe é directamente 

dependente. Os contactos e o trabalho transversal no caso Despacho 50 foram raros, 

mesmo em situações em que isso seria absolutamente pertinente.  

 

Exemplo disso mesmo é o do próprio mecanismo de avaliação do Despacho. Como 

vimos, coube às DRE reunir a informação na sua região e elaborar o relatório a enviar à 

SEE. Em vez de um esforço de articulação, cada DRE desenvolveu autonomamente os 

mecanismos de recolha e os moldes do relatório a produzir, sem qualquer conhecimento 

do que se fazia noutro. O resultado é que tivemos, a montante, esforços duplicados e 

níveis muito diferentes de empenhamento nessa avaliação, e, a jusante, grande 

disparidade na qualidade e comparabilidade dos dados recolhidos. 

 

Ainda no que respeita aos mecanismos de monitorização dos resultados, o modelo 

fragmentado que decorreu da aplicação directa do texto do Despacho 50 contribuiu para 

os diversos problemas identificados nos relatórios de avaliação, nomeadamente: a falta 

de continuidade na produção de relatórios de avaliação (foram produzidos e publicados 
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relatórios para apenas dois anos lectivos), a falta de qualidade de alguns dos dados 

recolhidos, a inexistência de informação em relação a algumas Direcções Regionais de 

Educação e o pouco desenvolvimento de informação de cariz qualitativo. 

 

 

Neste sentido, a equipa de avaliação recomenda a promoção e desenvolvimento de 

lógicas de articulação efectiva ao nível horizontal ao nível dos serviços do ME, 

particularmente entre as várias DRE, no âmbito do desenvolvimento de um sistema de 

monitorização da medida. Esta articulação deve concretizar-se em dois níveis 

principais:  

 

     •   Aproveitamento dos sistemas de informação construídos e desenvolvidos por cada 

DRE com vista à estabilização de um sistema comum, sendo que este exercício deve ser 

realizado também em articulação com o GEPE (detentor da competência técnica) e com 

a DGIDC (responsável pela supervisão da medida a nível central); 

 

     •   Definição de critérios e procedimentos comuns, com vista à acentuação da acção 

das equipas de apoio às escolas na recolha de informação de cariz qualitativo, na 

detecção de boas práticas e na promoção do envolvimento dos vários stakeholders 

pertinentes para a aplicação dos planos. 

 

Recomenda-se, também, a introdução da informação relativa ao facto dos alunos 

estarem, ou não, com qualquer um dos tipos de planos previstos pelo Despacho 50 no 

sistema de informação da MISI, no âmbito da avaliação dos efeitos dos planos nos 

resultados dos alunos.  

 

A equipa de avaliação recomenda, ainda, o alargamento do período de acompanhamento 

dos percursos dos jovens com qualquer um dos tipos de planos previstos pelo Despacho 

50, até ao final do seu trajecto escolar e formativo e mesmo se deixarem de estar 

abrangidos pela medida. 
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No âmbito do modelo de gestão e avaliação do Despacho 50, saliente-se ainda a 

inexistência de quaisquer mecanismos de disseminação dos relatórios produzidos e de 

discussão dos resultados obtidos. Seguindo a estrutura hierarquizada identificada, os 

relatórios de avaliação foram distribuídos junto de cada DRE, que posteriormente ficou 

encarregue de passar essa informação às escolas, e disponibilizados na página de 

internet do Ministério da Educação. Este modelo não inclui, portanto, qualquer instancia 

de debate e de promoção da reflexividade com vista à introdução de melhorias na 

aplicação do Despacho. 

 

 

A equipa de avaliação recomenda, assim, que sejam desenvolvidos esforços no sentido 

de voltarem a ser publicados relatórios anuais de avaliação dos impactos da aplicação 

do Despacho 50. A concretização desta medida deve ser dinamizada pela DGIDC em 

articulação com o GEPE (na assistência técnica e na construção dos instrumentos de 

recolha de informação) e com as DRE (responsáveis mais directas pelo apoio às escolas, 

bem como pela recolha de informação qualitativa. 

 

Recomenda-se, ainda, o desenvolvimento de um modelo de disseminação dos 

resultados, de discussão dos mesmos e de promoção de boas práticas identificadas. A 

concretização desta recomendação pode ser feita através da constituição de um painel de 

acompanhamento do Despacho 50 e/ou por via de workshops ou encontros temáticos 

com os vários stakeholders pertinentes. 
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A.2. Avaliação do Impacto das Medidas de 
Desenvolvimento Curricular Previstas para as Áreas 
Disciplinares de Investimento Prioritário: o Português, 
a Matemática e as Ciências Experimentais 
 

 

A capacidade de cobertura e eficácia de um sistema de ensino e formação reflectem-se 

inevitavelmente ao nível da qualidade das aprendizagens dos alunos. Isto mesmo surgiu 

confirmado nos vários estudo PISA, que procuram aferir a “capacidade dos estudantes 

de aplicarem conhecimento e competências e para analisarem, raciocinarem e 

comunicarem efectivamente enquanto colocam, resolvem e interpretam problemas 

numa variedade de situações”1 . Estes estudos têm assentado na aplicação de uma 

bateria de testes a amostras de alunos de 15 anos de diferentes países da OCDE, em 

intervalos de 3 anos. Nesse sentido, a evolução dos resultados dos alunos portugueses 

em si e também por comparação com os dos restantes países da OCDE é também um 

indicador relevante de desempenho do sistema de educação-formação português. 

 

Os resultados de relativos à aplicação de 2003 (PISA 2003) revelaram que os alunos 

portugueses mostravam, em média, competências abaixo da média dos países da OCDE 

nas três áreas abrangidas pelo estudo: matemática, leitura e ciências experimentais. No 

que respeita à matemática (gráfico A.2.1), apenas 42,8% dos alunos superavam o nível 

2 numa escala de 6 níveis, contra 57,4% em média nos países da OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 OCDE (2004). Learning for tomorrow’s world: first results from PISA 2003: 23. Disponível em: 
http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf 
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Gráfico A.2.1. Distribuição dos alunos por nível de proficiência em matemática em 2003 (%) 

 
Fonte: OCDE (2004) 

 

Quanto à leitura, e ainda que a diferença face à média da OCDE fosse menos acentuada, 

as competências demonstradas em média pelos alunos portugueses continuavam a ser 

inferiores à dos seus pares no espaço de referência da OCDE. Assim, apenas 52,2% dos 

alunos portugueses ultrapassavam o nível 2 de proficiência numa escala de 5 níveis, 

contra 58,3% em média nos países da OCDE.  

 

Gráfico A.2.2. Distribuição dos alunos por nível de proficiência na leitura em 2003 (%) 

 

Fonte: OCDE (2004) 

 

No que respeita às ciências, os relatórios relativos ao PISA de 2003 não discriminavam 

os dados por nível de proficiência. No entanto, como é possível ver no quadro seguinte, 
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os resultados médios dos alunos portugueses encontrava-se claramente abaixo da média 

da OCDE. Na verdade, entre os 27 países considerados, apenas os alunos mexicanos 

registavam um desempenho inferior ao dos alunos portugueses.  

 

Gráfico A.2.3. Proficiência em Ciências - resultado médio por país em 2003 

 

Fonte: OCDE (2004) 

 

A divulgação dos resultados do estudo PISA 2003 teve um impacto considerável na 

definição das prioridades e instrumentos de política educativa do XVII Governo 

Constitucional2, que iniciou funções em Março de 2005. Nesse sentido, e como pano de 

fundo para avaliação de alguns destes instrumentos, é importante ter em conta a 

evolução registada nos últimos anos no que respeita à capacidade do sistema de 

educação-formação português de conferir competências às crianças e jovens nestas 

áreas-chave.  

 

Nesse sentido, os dados relativos ao PISA 2009, divulgados no final de 20103, dão conta 

de uma evolução satisfatória do desempenho do sistema. No que respeita à matemática 

verificou-se uma aproximação significativa aos níveis de desempenho características 

                                                 
2 Ver a este respeito, por exemplo, o capítulo dedicado à avaliação do Programa de Formação Contínua 
em Matemática para o 1º e 2º ciclos. 
3 OCDE (2010a). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in 

Reading, Mathematics and Science(Volume I). Disponivel em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-
en e OCDE (2010b). PISA 2009 Results: Learning Trends: Changes in Student Performance since 2000 

(Volume V). Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1787/9789264091580-en . 
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dos países da OCDE, com a proporção de alunos com um nível de proficiência superior 

a 2 a atingirem agora os 52,3% o que constitui um crescimento de 9,5 p.p. relativamente 

a 2003 e um valor já bastante próximo dos 55,9% de média na OCDE. 

 

Gráfico A.2.4. Distribuição dos alunos por nível de proficiência em matemática em 2009 (%) 

 

Fonte: OCDE (2010a) 

 

Também na leitura se regista uma aproximação às médias de desempenho dos países da 

OCDE, ao ponto de a diferença não ser já estatisticamente significativa. Com efeito, a 

proporção de alunos portugueses que registou um nível de proficiência superior a 2 

cresceu 3,8 p.p. , atingindo os 56,0%, contra 57,2% em média na OCDE.  

 

Gráfico A.2.5. Distribuição dos alunos por nível de proficiência em leitura em 2009 (%) 

 

Fonte: OCDE (2010a) 
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Finalmente, a proficiência em ciências registou também uma evolução. Em 2003, o 

valor médio do desempenho dos alunos portugueses nesta área aproximava-se já 

bastante do registado em média nos países da OCDE. Esta diferença entre médias 

cifrava-se agora em cerca de 7 pontos, quando em 2003 era de 14 pontos. Tal 

representava já uma performance superior à de alunos de países como a Espanha ou a 

Itália. 

 

Gráfico A.2.6. Proficiência em Ciências - resultado médio por país em 2009 

 
Fonte: OCDE (2010b) 

 

Considerando a distribuição pelos 6 níveis de proficiência, verificamos que 54,4% dos 

alunos portugueses participantes no PISA 2003 obtiveram resultados superiores ao nível 

2, contra 57,7% em média nos países da OCDE. 

 

Gráfico A.2.7. Distribuição dos alunos por nível de proficiência em ciências em 2009 (%) 

  
Fonte: OCDE (2010a) 
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Em conclusão, é possível destacar duas tendências a respeito da evolução do 

desempenho do sistema de educação-formação português no plano da conferência de 

competências a crianças a jovens. 

 

Em primeiro lugar, uma melhoria de desempenho dos alunos nas três áreas 

monitorizadas pelo PISA – matemática, leitura e ciências - que é especialmente notória 

no triénio 2006-2009, como se pode verificar no quadro seguinte. Esta melhoria tem-se 

traduzido numa aproximação aos níveis de desempenho médios da OCDE. 

 

Gráfico A.2.8. Resultados médios dos alunos portugueses (2000-2009) 

 

Fonte: OCDE (2010b) 

 

Em segundo lugar, e como refere a OCDE4, o facto de esta melhoria ter sido 

acompanhada por uma diminuição na dispersão dos resultados. Ou seja, o aumento nos 

resultados médios foi feito sobretudo pela melhoria dos desempenho dos alunos com 

resultados mais fracos – o que pode indicar um contrariar das tendências de 

selectividade social que caracterizavam tradicionalmente o sistema de educação-

formação português. 

 

 

                                                 
4 OCDE (2010b), p.69 
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A.2.1. Avaliação do Programa Nacional de Ensino do Português 
 

O corrente capítulo é dedicado à avaliação da abrangência e dos impactos do Programa 

Nacional de Ensino do Português (PNEP). O PNEP, como pode ser lido na página de 

internet da DGIDC, é um programa de formação contínua para docentes que “procurou 

responder ao desafio e à necessidade de melhorar o ensino da língua portuguesa no 

primeiro ciclo da educação básica, particularmente nos níveis de compreensão da leitura 

e de expressão oral e escrita”. 

 

A aposta na formação contínua de professores surge associada à implementação dos 

novos programas, no quadro das medidas de promoção do sucesso escolar. De facto, 

sendo o quadro nacional de professores muito vasto e com pouca capacidade de 

renovação, torna-se imperativo capacitar os professores existentes não só com os 

conhecimentos científicos necessários, mas também com o conhecimento das técnicas 

exigidas pelas abordagens propostas pelos novos programas que, em geral, muito se 

distinguem das mais tradicionais, vigentes nos programas anteriores. Este, aliás, 

constitui um dos principais desafios que se coloca à leccionação, na medida em que os 

novos programas, tanto os do ensino básico como os do ensino secundário, foram 

construídos em função do desenvolvimento de competências, rompendo com uma 

tradição escolástica de acumulação de conhecimentos.  

 

Apesar de aquelas medidas terem vindo a ser alvo de acompanhamento por parte dos 

serviços do Ministério da Educação, torna-se necessário aferir se a implementação 

destas medidas significou uma melhoria das aprendizagens dos alunos, designadamente 

ao nível dos resultados das provas de aferição de 4º ano.  

 

Com vista à operacionalização da avaliação ao PNEP, no Relatório de Progresso do 

mesmo estudo, avançou-se com três dimensões distintas de análise, a saber: 

• Abrangência e caracterização sociográfica do público-alvo; 

• Percepção auto-reportada da qualidade e dos impactos; 

• Resultados. 
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A primeira dimensão de avaliação é a abrangência. Entende-se aqui abrangência em 

dois níveis: o primeiro, por referência ao conjunto dos docentes do 1º ciclo; e o 

segundo, por referência aos agrupamentos de escolas, onde se procura determinar a 

existência ou não de assimetrias na abrangência do PNEP. Em qualquer dos casos, ficou 

estabelecido que seriam utilizados dados já recolhidos pela DGIDC no âmbito do 

acompanhamento do PNEP, ficando a sua sistematização e análise a cargo da equipa de 

avaliação. 

 

A segunda dimensão da avaliação corresponde à qualidade e impactos da formação 

reportados pelos próprios formandos. Neste caso, pretendia-se sistematizar informação 

sobre as apreciações dos formandos quanto aos aspectos da sua prática profissional que 

sofreram transformações como resultado da frequência da formação e à profundidade 

dessa transformação, bem como quanto à identificação de limitações na formação 

ministrada. A plena exploração desta dimensão estava dependente da existência e 

disponibilização de informação – parcelar ou completa – que tenha sido recolhida como 

parte do dispositivo de auto-avaliação do PNEP.  

 

Finalmente, a terceira dimensão de avaliação compreende os impactos da formação dos 

docentes nas aprendizagens dos alunos. Neste caso, a análise contemplará dois níveis. O 

primeiro nível refere-se aos efeitos genéricos da formação no desempenho dos alunos. 

Este nível será trabalhado através da comparação dos resultados das provas de aferição 

do 4º ano entre duas subpopulações (os alunos dos docentes envolvidos nas acções de 

formação e os restantes). Seriam igualmente tidas em conta, se estivessem disponíveis, 

variáveis mediadoras destes impactos como a escolaridade dos pais ou retenções 

anteriores dos alunos. O segundo nível contempla os efeitos diferenciados da formação 

no desempenho dos alunos. Para este efeito, procedermos a uma análise dos resultados 

das provas de aferição do 4º ano por item de avaliação, com o objectivo não apenas de 

comparar mas também de identificar as áreas onde tais diferenças eventualmente se 

esbatam ou se intensifiquem. Este trabalho será realizado com recurso a informação 

referente às provas de aferição solicitadas ao GAVE. 
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Importa referir que o plano metodológico foi reajustado em função dos obstáculos 

colocados aos trabalhos da equipa de avaliação, referidos na carta anexada ao Relatório 

Final. Não será desenvolvido com o grau de aprofundamento previsto as dimensões de 

avaliação que dizem respeito à caracterização sociográfica do público-alvo do PNEP e a 

percepção dos formandos sobre os impactos da formação contínua nas suas práticas de 

sala de aula. As duas situações foram salvaguardadas no Relatório de Progresso, em que 

foi feita referência à dependência da existência de informação disponibilizada pela 

DGIDC. Em função destas limitações, a equipa de avaliação activou estratégias 

alternativas de recolha de informação, permitindo abordar todas as dimensões de 

avaliação propostas, ainda que sem o grau de actualidade e sofisticação desejados.   

 

Para o presente relatório, a avaliação centrou-se em dois tipos de fontes: as fontes 

documentais e os actores-chave na concepção, organização e implementação do 

Programa. A perspectiva aqui seguida foi a de, num primeiro momento, focalizar a 

recolha de informação sobre a documentação existente – nomeadamente, legislação, 

relatórios de avaliação, etc. – que providencia o contexto e o enquadramento formal 

para as problemáticas em análise. Posteriormente, e tendo o enquadramento formal 

consolidado, confrontou-se os actores com um conjunto de questões que procuram dar 

conta das questão de avaliação, o que permitiu recolher o enquadramento institucional 

da implementação, acompanhamento e impactos percebidos da medida. 

 

No que respeita às fontes utilizadas para a elaboração do presente relatório, são as 

seguintes: 

• Entrevista a Madalena Teixeira (Escola Superior de Educação de Santarém, 

coordenadora institucional do PNEP); 

• Entrevista a Otília Sousa (Escola Superior de Educação de Lisboa, coordenadora 

institucional do PNEP); 

• Entrevista a Regina Duarte (ex-técnica da DGIDC, elemento da Comissão 

Nacional de Coordenação e Acompanhamento); 

• Reuniões de recolha de informação com Lina Varela e Maria da Luz Pignatelli 

(técnicas da DGIDC, responsáveis pelas disciplinas de Língua Portuguesa); 
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• Sónia Valente Rodrigues e Regina Duarte (coord.) (2008), Dificuldades dos 

alunos em Língua Portuguesa, Lisboa: Ministério da Educação – DGIDC; 

• Inês Sim-Sim e Fernanda Leopoldina Viana (2007), Para a Avaliação do 

Desempenho de Leitura, Lisboa: Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação (GEPE); 

• Carlos Reis (coord.) (2007), “Recomendações”, Lisboa: Conferência 

Internacional Sobre o Ensino do Português; 

• Seminário Programas do Ensino Básico; 

• II Seminário – Revisão dos Programas de Português para o Ensino Básico; 

• Despacho n.º 546/2007, de 11 de Janeiro; 

• Informação n.º B08008717V, de 6 de Agosto de 2008; 

• Informação n.º: I-DGIDC/2008/622; 

• Informação n.º: I-DGIDC/2008/455. 

 

O presente capítulo encontra-se dividido em seis subcapítulos. O primeiro é constituído 

por uma breve descrição das características e modo de funcionamento do PNEP, bem 

como do contexto do seu surgimento. O segundo subcapítulo centra-se no modelo de 

formação proposto no PNEP e a avaliação que os interlocutores entrevistados fazem da 

sua qualidade. O terceiro subcapítulo remeta para a abrangência, mais concretamente o 

nível da cobertura do PNEP para Portugal Continental. O quarto subcapítulo centra-se 

na percepção da satisfação e dos impactos do Programa, recolhidos junto dos 

interlocutores entrevistados. O quinto subcapítulo centra-se nos resultados provisórios 

do Programa, sendo por isso dedicado à análise dos resultados das provas de aferição do 

4º ano. No sexto e último capítulo serão apresentadas as principais conclusões e 

respectivas recomendações para o PNEP. 

 

A.2.1.1. Enquadramento 
 

O PNEP foi lançado no ano lectivo de 2006/07, sendo coordenado pela Prof.ª Doutora 

Inês Sim-Sim. A gestão do Programa tem um estatuto autónomo em relação à DGIDC, 

dependendo directamente do Gabinete da Ministra, tal como ficou definido através de 

despacho ministerial. O Programa incide sobre o 1º ciclo, tendo sido estabelecido um 
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período de intervenção de 4 a 8 anos, em que se estabeleceu como objectivo a melhoria 

dos níveis de compreensão da leitura e de expressão oral e escrita a português de todos 

os alunos deste ciclo, através da modificação das práticas dos docentes no ensino da 

língua. 

 

De acordo com as informações recolhidas, a concretização do PNEP resulta da 

articulação dos agrupamentos de escolas com instituições de ensino superior (IES) com 

responsabilidades na formação inicial de professores. Cada agrupamento selecciona um 

professor, que vai fazer a formação à instituição de ensino superior da sua zona de 

residência. A participação como formando no PNEP fez-se por candidatura. Esta fase da 

formação decorre durante um ano. Nesse período, esse professor vai leccionando na sua 

escola e frequentando a formação. Após o ano de formação, é atribuído a esse professor 

– que assumirá o estatuto de formador residente – uma turma de formandos, 

correspondente aos professores de 1º ciclo desse agrupamento de escolas, junto de quem 

replicará os conhecimentos adquiridos.  

 

O processo de replicação da formação é apoiado com um conjunto de recursos 

didácticos e técnicos. É disponibilizado o acesso a textos formativos, actividades e 

materiais didácticos para usar na sala de aula, sendo estes materiais discutidos nas 

sessões regulares de formação. A replicação decorre tanto num sistema aberto, em que 

estão os vários docentes de português, como num sistema individualizado, no qual se 

inclui o trabalho em parceria em sala de aula. Simultaneamente vai sendo acompanhado 

na instituição de ensino superior, num segundo ano de formação.  

 

A turma de formandos pode representar os professores todos do agrupamento ou não, 

dependendo no número total de professores. No(s) ano(s) em que o formador residente 

replica a formação não tem componente lectiva. O estatuto em que os restantes 

professores frequentam a formação é da decisão do agrupamento, havendo situações em 

que esta é integrada na componente não lectiva dos professores  e outras em que é 

frequentada em regime pós-laboral. É ainda possível ao formador resistente do 

agrupamento frequentarem um segundo ano de formação, caso exista essa necessidade. 
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A necessidade é estabelecida pelos próprios docentes. No segundo ano de formação esta 

tem metade das horas em relação ao primeiro ano. 

 

Importa revelar também o papel da Comissão Nacional de Coordenação e 

Acompanhamento. Esta comissão é responsável pelo pela concepção e 

acompanhamento nacional do programa, definindo os conteúdos programáticos da 

formação, produzindo textos formativos, seleccionando materiais de apoio e propondo 

actividades e metodologias de avaliação. Este acompanhamento é feito por via de uma 

plataforma informática. A comissão é também responsável pela monitorização do 

PNEP, sendo que esta é realizada por via da rede de coordenadores dos núcleos de 

formação das instituições de ensino superior, produzindo relatórios de progresso que 

servem de base para recomendações e ajustamentos ao programa de formação.  

 

A formação realizada no âmbito do PNEP é para o ensino do português, não cobrindo o 

novo programa de português do ensino básico, isto apesar de estar previsto no modelo 

de Preparação da Implementação do Novo Programa de Português do Ensino Básico. 

Segundo informações recolhidas junto da Dra. Regina Duarte, havia a intenção de que a 

DGIDC aproveitasse a rede criada pelo PNEP e insira o novo programa de português na 

formação, evitando assim formações concorrenciais, bem como multiplicar os custos. 

 

No entanto, o PNEP terminou a sua missão no ano lectivo de 2009/2010. De acordo 

com o comunicado às escolas5, considerou-se ”não haver condições de assegurar o 

financiamento do POPH e que as escolas dispõem já de recursos docentes com elevada 

qualidade, resultante do conhecimento profissional produzido ao longo destes anos, no 

âmbito do PNEP”. Relativamente a acções futuras no âmbito da formação de 

professores de 1º ciclo o comunicado é inconclusivo, sendo apenas referido que “as 

dinâmicas de trabalho geradas deverão, no entanto, ser alimentadas e enriquecidas com 

novas iniciativas, constituindo-se como recursos humanos das escolas, na pessoa do 

formador residente (…)”. É também feita referência à possibilidade dos agrupamentos 

de estabelecerem protocolos com instituições de ensino superior, de forma a 

beneficiarem do apoio técnico destes profissionais. Contudo, estas iniciativas deverão 

                                                 
5 Ofício S-DGIDC/2010/4413 GD. 
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ser concretizadas com os recursos próprios das escolas. No contexto da promoção de 

novas iniciativas, a DGIDC assume a responsabilidade de mapear os formadores 

residentes, identificando as escolas onde estão integrados.  

 

A.2.1.2. Modelo de Formação 
 

A análise do modelo de formação proposto no PNEP afigura-se como uma dimensão 

fundamental no processo avaliativo, na medida em que permite reunir e cruzar 

informação relativamente aos modos como foi operacionalizado o Programa nos 

diferentes contextos de implementação, como captar a qualidade através da apreciação 

que vários dos actores-chave envolvidos no Programa fazem do mesmo. O exercício de 

confrontação de perspectivas permitirá a identificação dos factores-chave de sucesso do 

modelo de formação, bem como a localização dos factores limitadores à 

operacionalização do mesmo modelo. Serão objecto de particular atenção a avaliação 

global feita ao modelo de formação, as metodologias de avaliação dos formandos, a 

eficácia do processo de disseminação e a articulação do PNEP com outras medidas de 

política educativa direccionadas para a Língua Portuguesa. 

 

A.2.1.2.1. Avaliação global do modelo de formação 
 

Relativamente à satisfação global feita ao modelo de formação, as entrevistas realizadas 

junto de vários interlocutores-chave permitiram verificar que a experiência do PNEP foi 

bastante positiva.  

 

A primeira mais valia associada ao PNEP consiste precisamente na sua pertinência. De 

acordo com a Prof. Madalena Teixeira, a aposta na actualização do conhecimento 

científico dos professores é de extrema importância para o sucesso das políticas 

educativas. Esta necessidade surge como ainda mais premente face ao quadro de 

formação disponível para a Língua Portuguesa oferecido nos Centros de Formação das 

Associações de Escolas. Na opinião da mesma entrevistada, as formações de vinte e 

cinco horas não são suficientes face Às necessidades de formação contínua dos 

docentes, sendo urgente a aposta modelo de formação sistemático e exaustivo.  
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O processo de elaboração e preparação do PNEP é igualmente elogiado. Na perspectiva 

da Prof. Otília Sousa, este processo caracterizou-se pela participação e abertura. Durante 

o período de um ano, prévio ao lançamento do Programa, realizaram-se uma série de 

reuniões de preparação da implementação. Estas funcionaram, simultaneamente, como 

uma formação para os formadores das Instituições de Ensino Superior, sendo que o 

próprio modelo do Programa foi finalizado e validado neste contexto.  

 

A promoção do trabalho colaborativo, principalmente no trabalho em parceria em sala 

de aula, é outra área referida pelos vários interlocutores. Inicialmente os formadores da 

IES foram confrontados com alguma resistência dos professores, que interpretavam a 

participação dos formadores na sala de aula como as aulas assistidas dos estágios, ou 

seja, como se o papel do formador da IES fosse essencialmente avaliativo. No período 

incial, mesmo alguns formadores residentes pensaram que essa seria a postura a assumir 

em sala de aula. Com o progresso da formação os formadores residentes e formandos 

desenvolveram competências de trabalho em conjunto em sala de aula. Para a 

concretização deste objectivo foi necessário os professores deixarem cair as suas 

defesas, abrir a sala de aula e permitir o trabalho em conjunto com os formadores 

residentes e os formadores das IES.  

 

Esta articulação também evidencia o papel fundamental atribuído ao acompanhamento 

dos formadores residentes no processo de disseminação por parte dos formadores das 

IES. De acordo com a Dra. Regina Duarte, este acompanhamento tem a função de servir 

de rede de segurança, permitindo aos professores confrontarem os formadores das IES 

com as situações concretas – fossem elas dúvidas, dificuldade de aplicação de 

determinados instrumentos, esclarecimento de situações não antecipáveis, assistência 

técnica, etc. – que encontraram no processo de disseminação.  

 

O centramento do modelo de formação no agrupamento de escolas é fortemente 

sublinhado pelos diversos entrevistados. O PNEP introduziu um elemento de inovação 

no contexto dos programas de formação contínua, na medida em que apostou na 

capacitação dos professores por via dos agrupamentos de escolas. O modelo de 

formação não é dirigido directamente aos professores, mas sim a um professor que 
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desenvolveu competências que podem ser potenciadas pelo agrupamento de escolas 

durante o período de vigência do Programa, bem como em outras iniciativas futuras. 

Portanto, o objectivo passou pela capacitação de um professor entre o quadro docente 

dos agrupamentos de escolas com um nível de formação fortemente aprofundado, que 

permita o desenvolvimento de acções de formação sem depender de formadores 

externos.  

 

Finalmente, é destacada a pertinência e a qualidade das brochuras produzidas no âmbito 

do PNEP. Recorde-se que as brochuras são um conjunto de materiais de apoio para uso 

dos docentes em sala de aula. Estas foram disponibilizadas em exclusividade nos 

agrupamentos de escolas que participaram na formação do PNEP, de modo a que a 

finalização dos documentos incluísse contributos da experiência do Programa. Após a 

sua edição final foram disponibilizadas para o público em geral.  

 

Relativamente às brochuras, os interlocutores entrevistados referem dois aspectos 

merecedores de relevo positivo. O primeiro aspecto consiste na qualidade das 

brochuras, que estão organizadas por competências e integram enquadramento teórico, 

metodologias e exemplos de materiais para utilizar em sala de aula. O segundo aspecto 

consiste no carácter inovador deste instrumento. De acordo com a Dr.ª Regina Duarte, 

as brochuras foram o primeiro instrumento didáctico que o Ministério da Educação 

assumiu produzir e distribuir para todos os agrupamentos de escolas, servindo de 

modelo para os docentes. Esta questão encerrou algum debate, na medida em que é 

defensável a tese de que a produção e distribuição de modelos pelo Ministério da 

Educação significaria a distribuição de “receitas” de aplicação oficiais, condicionadoras 

do trabalho docente. Contudo, segundo a mesma entrevistada, a CNCA defendeu o 

ponto de vista que seria positivo a produção de materiais que servem de modelo, para 

posteriormente os docentes se poderem distanciar e produzir os seus próprios 

instrumentos.  

 

Como podemos verificar, a qualidade do modelo de formação do PNEP é fortemente 

evidenciada pelos entrevistados, evidenciando-se a transversalidade das vertentes 

referidas como factores de sucesso. Essa perspectiva positiva do modelo de formação 
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encontra eco também nas vertentes indicadas como mais negativas relativas ao 

Programa. Como iremos verificar ao longo da especificação das limitações inerentes ao 

modelo de formação, estas remetem essencialmente para dimensões exteriores à 

coerência e validade teórica do modelo de formação, bem como do trabalho das IES, 

centrando-se fundamentalmente em matérias relacionadas com os agrupamentos de 

escolas e os serviços de acompanhamento e monitorização do Ministério da Educação. 

 

O primeiro aspecto identificado como limitativo para o sucesso do Programa é 

precisamente a carga horária prevista. Note-se, como é enfatizado por Madalena 

Teixeira, a carga horária como está estipulada no modelo de formação não é o 

obstáculo. O problema surge pelo facto dos docentes se colocarem perante a decisão de 

escolherem uma formação de 25 horas para ter os créditos necessários à progressão da 

carreira ou ingressar no PNEP, sendo que esta última opção implica mais carga horária. 

A mesma coordenadora institucional refere que muitos formandos não queriam integrar 

o Programa porque implicava deslocações e é muito exigente. Por seu turno, esta 

situação colocou entraves ao processo de disseminação da formação nos agrupamentos 

de escolas. Sendo optativo, os formadores residentes também encontraram dificuldades 

quando não conseguiram formar turmas com o número suficiente de formandos que lhes 

permitissem exercer a função em exclusividade. 

 

O processo de selecção dos formadores residentes é também apontado como uma 

limitação do Programa, sendo que relativamente a este ponto não se verifica consenso. 

Segundo a opinião da coordenadora institucional da ESE de Lisboa, Prof.ª Otília Sousa, 

as informações pedidas acerca dos formadores residentes indicados pelos agrupamentos 

de escolas foi insuficiente. Esta situação gerou diversos equívocos na selecção, tendo 

sido indicados formadores residentes sem as condições mínimas para exercer a função, 

o que obrigou a alterações (designadamente por via da desistência de participação no 

Programa) nos grupos de formação. 

 

A Dr.ª Regina Duarte, por sua vez, refere que o processo de selecção de formadores 

residentes conheceu duas situações distintas. Considera que para os primeiros anos de 

funcionamento do Programa a informação disponível foi suficiente e permitiu 
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seleccionar facilmente os melhores candidatos. Com o avançar dos anos, em função do 

objectivo de maior abrangência do Programa, os critérios de selecção foram sendo 

ajustados, o que implicou maior risco na selecção de formadores residentes. A mesma 

interlocutora considera que esta opção decorre da própria dimensão prevista para o 

Programa, mais concretamente o objectivo de abranger todos agrupamentos de escolas 

em Portugal Continental. Por outro lado, procurou-se garantir que os critérios de 

selecção de formadores seguiam uma lógica nacional, o que comprometeu o 

conhecimento em profundidade dos candidatos. Este conhecimento só teria sido 

possível caso fossem as IES a analisar o perfil e eventualmente entrevistar os 

candidatos. É ainda referido que o modelo de formação promoveu indirectamente um 

mecanismo de apoio aos formadores residentes e que consiste, por um lado, no apoio 

dado pela IES, e, por outro lado, no facto dos formadores residentes trabalharem em 

grupo, sendo que há vários casos em que os grupos de trabalho tiveram continuidade 

após a formação terminar. 

 

Associado ao processo de selecção são também indicadas dificuldades geradas pelas 

fracas lideranças pedagógicas em alguns dos agrupamentos de escolas participantes. 

Segundo a Prof.ª Otília Sousa há muitas diferenças ao nível da liderança entre os 

agrupamentos de escolas e se houve casos em que houve um investimento efectivo na 

formação contínua, outros houve também em que não houve aproveitamento nenhum do 

Programa. A inscrição no PNEP não garantiu por si só o processo de replicação da 

formação, tendo existido casos em que a atribuição de turmas não considerou a 

necessidade de carga horária do formador residente. Estas situações, de acordo com a 

Dr.ª Regina Duarte, foram resolvidas caso a caso através do diálogo entre a DGIDC e 

órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas. 

 

O último factor apontado como menos positivo é precisamente a dimensão prevista para 

o Programa. De acordo com a Dr.ª Regina Duarte a dimensão do Programa trouxe 

alguns constrangimentos ao nível da capacidade de acompanhamento e de verificação 

da qualidade da formação a nível nacional. Considera que este facto permitiu uma 

excessiva variabilidade na qualidade da formação administrada pelas diferentes IES. 
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A.2.1.2.2. Metodologias e instrumentos de avaliação da formação 
 

O processo de avaliação dos formandos ao nível das IES assume um papel determinante 

no Programa, na medida em que aqueles vão exercer a função de formadores residentes 

no agrupamento de escolas que os indicou. Nesse sentido, importa dar conta dos 

instrumentos de avaliação utilizados, bem como dos mecanismos utilizados para 

solucionar situações em que os formadores residentes não apresentassem capacidade de 

exercer a função. 

 

O instrumento de avaliação adoptado para o PNEP foi o portfólio, cabendo esta decisão 

à CNCA. Coube depois a cada IES definir o que integraria e qual seria o formato dos 

portfólios. A título de exemplo, no caso da ESE de Santarém, a Prof.ªa Madalena 

Teixeira afirmou que este processo foi desenvolvido em parceira com os formadores 

residentes, tendo sido adaptadas as directrizes da CNCA de forma a ajustarem-se ao 

contexto regional. Ou seja, os critérios de avaliação foram negociados com os 

formadores residentes – incluindo os instrumentos para a avaliação. Este exercício 

resultou numa estrutura de portfólio mais orientada para as boas práticas, tendo como 

ponto de partida as brochuras. Os formadores residentes foram distribuídos pela equipa 

de formadores da IES, de modo a serem acompanhados no trabalho de campo, 

designadamente por via do apoio bibliográfico e na assistência técnica. Os resultados 

desse exercício prático foram inclusive publicados em livro pela ESE de Santarém.  

 

Relativamente aos casos de formadores que demonstraram menos apetência, os vários 

interlocutores referiram tratar-se de poucos casos. As estratégias seguidas foram 

essencialmente de reforçar o acompanhamento a esses formadores, tanto ao nível da 

formação feita na IES como nos agrupamentos de escolas. Nos casos excepcionais em 

que os formandos não tinham condições para implementar o processo de disseminação, 

estabeleceu-se um diálogo com os docentes e os órgãos de gestão do respectivo 

agrupamento no sentido de estes não concluir a Programa.  
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A.2.1.2.3. Replicação da formação nos Agrupamentos de Escolas 
 

O processo de replicação da formação foi feito em todas os agrupamentos de escolas 

com formador residente. Existiram vários casos em que se levantaram problemas 

relativos às condições de replicação, designadamente a qualidade dos espaços de 

trabalho, os horários, casos em que o formador não foi bem aceite pelos colegas. 

Contudo, em todos os casos foram desenvolvidos contactos com os órgãos de gestão e 

reuniram-se condições para a implementação desse processo.  

 

De acordo com a Dr.ª Regina Duarte, inicialmente houve alguma indefinição ao nível da 

verificação da disseminação. Isto decorreu pelo facto da CNCA ter ficado 

primeiramente responsável por esta função, o que veio a encontrar constrangimentos 

face à ausência de legitimidade institucional e condições práticas deste órgão face aos 

agrupamentos de escolas. Por exemplo, a CNCA não tem legitimidade institucional para 

pedir dados sobre os professores aos agrupamentos. Essa situação convidou a um maior 

envolvimento da DGIDC na verificação da disseminação, sendo este organismos que 

dialogava institucionalmente com os agrupamentos e quem recolhia os resultados de 

desempenho.  

 

Relativamente à participação das IES neste processo, os interlocutores entrevistados 

valorizam essencialmente o acompanhamento dos formandos no terreno. Esta opção foi 

potenciada também pela verificação de alguns casos em que os professores encontravam 

alguma resistência – seja pelas Direcções, seja pelos colegas – de implementar o 

programa de formação. As coordenadoras institucionais entrevistadas referiram que a 

opção foi por acentuar ainda mais a componente de acompanhamento no terreno, 

procurando estabelecer pontes de diálogo com os agrupamentos – no caso da ESE de 

Santarém por uma primeira visita mais abrangente em que realizaram reuniões com o 

Director do Agrupamento, em que se visitou as instalações, permitindo o melhor 

conhecimento das características do mesmo; no caso da ESE de Lisboa optou-se por 

aumentar o número de visitas aos agrupamento, providenciando um acompanhamento 

muito próximo, com tutorias, reuniões de trabalho, etc. A avaliação dos formandos foi 

também por via de portfólios, sendo que estes eram acompanhados também pelos 
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formadores das IES. Segundo os vários interlocutores entrevistados, de um modo geral 

os portfólios apresentaram qualidade.  

 

A.2.1.2.4. Articulação do PNEP com outras medidas educativas para a 
Língua Portuguesa 

 

O último ponto do presente subcapítulo diz respeito à articulação do modelo de 

formação com outras medidas de política educativa para a Língua Portuguesa, 

implementadas no período de vigência do Programa. Neste âmbito optou-se por centrar 

a análise, desde logo, no novo programa de português para o ensino básico e, 

posteriormente, nas metas de aprendizagem.  

 

Relativamente ao novo programa de português para o ensino básico, importa trazer à 

evidência que o Plano Estratégico para o Ensino do Português – II (Informação nº: I-

DGIDC/2008/455) prevê que, para o 1º ciclo, a formação de professores no âmbito do 

novo programa seja garantida pelo PNEP.  

 

De acordo com a Dr.ª Regina Duarte a operacionalização desta medida decorreu dois 

momentos distintos. No primeiro momento, considerou-se que o plano de formação do 

PNEP permite o desenvolvimento das competências necessárias para a implementação 

do novo programa. Note-se que a estrutura do PNEP já é pensada de acordo com as 

propostas do novo programa, designadamente a TLEBS e os descritores de 

desempenho. Com a homologação do Programa em Março de 2009, passou-se para o 

segundo momento, em que houve uma maior articulação entre o PNEP e a DGIDC no 

sentido de direccionar mais especificamente o plano de formação. Esta articulação 

concretizou-se através da definição de sessões de aprofundamento específicas obre o 

novo programa. O formato e os conteúdos desenvolvidos sobre o novo programa foram 

definidos ao nível das IES. Esta opção, na opinião da Dr.ª Regina Duarte, deve ser lida 

como a possível, em função do escasso tempo que houve, considerando contudo que 

teria sido vantajoso uma maior articulação ao nível central, nomeadamente ao nível da 

definição dos conteúdos de formação a serem trabalhados. 
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De acordo com as coordenadoras institucionais das IES, o novo programa de português 

para o ensino básico foi trabalhado. Nas várias IES trabalharam-se sessões de 

aprofundamento sobre o novo programa, no entanto é referido por todos os 

entrevistados o escasso tempo para trabalhar esta temática, contribuindo para esta 

situação o pouco tempo que distou entre a homologação do novo programa e a 

interrupção do PNEP, no final do ano lectivo de 2009/10.  

 

No que respeita às metas de aprendizagem, os vários interlocutores entrevistados 

referiram que a integração deste instrumento no plano de formação foi comprometida 

pelo pouco tempo que tiveram para o trabalhar. Foram feitas referências a tentativas de 

abordar as metas de aprendizagem em sessões integradas em seminários organizados 

pelas IES, sendo que estas acções decorreram de leituras feitas pelos formadores das 

IES ao documento referido. Foi também referido que as medidas de aprendizagens 

trazem alguma dificuldade ao nível da articulação com o novo programa, isto apesar da 

qualidade reconhecida ao documento. A principal dificuldade colocou-se em função da 

linguagem utilizada pelas metas de aprendizagens, que torna difícil a correspondência 

entre os dois documentos, na medida em que não é a mesma que é utilizada no novo 

programa. Os vários interlocutores consideram que dificilmente os professores 

conseguirão fazer este exercício de articulação sozinhos, prevendo a necessidade de 

formação ou de elaboração de outros documentos de apoio para esse efeito. 

 

A.2.1.3. Divulgação e abrangência 
 

A análise da divulgação e abrangência do PNEP configura-se como uma dimensão 

relevante a ser trabalhada no processo avaliativo, na medida em que permite dar conta 

do processo de preparação da implementação do PNEP, bem como verificar o seu grau 

de concretização em Portugal Continental. O presente subcapítulo propõe, assim, uma 

análise integrada das informações recolhidas junto dos interlocutores privilegiados 

entrevistados com os resultados da abrangência recolhidos pela DGIDC. 

 

A divulgação do Programa foi centralizada na DGIDC. Segundo a Dr.ª Regina Duarte, 

foram enviados ofícios aos agrupamentos de escolas com a informação sobre o PNEP, 
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apresentando os objectivos do programa, o modelo de formação e os termos da 

candidatura para a participação. Segunda a Dr.ª Regina Duarte, no primeiro ano 

existiram algumas críticas relativamente à falta de informação entre a DGIDC e os 

agrupamentos de escolas, sendo que essa situação foi revista passando a ser enviada 

informação periodicamente.  

 

Esta situação também se deveu ao facto de, no segundo ano de exercício do Programa, 

terem verificado que vários agrupamentos inscreverem formadores residentes sem terem 

presente as implicações de participação, nomeadamente ao nível da atribuição de 

horários. A resolução destas situações foi feita através do diálogo entre a DGIDC e os 

agrupamentos de escola. Neste âmbito criou-se uma aplicação em que os Directos de 

Agrupamento de Escolas se comprometerem com um termo de responsabilidade em que 

garantiam a disponibilização de condições para a replicação da formação. A mesma 

interlocutora afirma que esta opção permitiu reduzir bastante as situações de falta de 

informação, mas não as eliminou por completo. 

 

A procura por parte dos docentes, segundo a Dr.ª Regina Duarte, foi desigual. Ao nível 

de formadores residentes, assistiu-se a uma elevada procura. Como iremos verificar na 

análise da abrangência do Programa, o número de candidaturas excedeu claramente as 

vagas existentes nos vários distritos. No que respeita ao processo de replicação nos 

agrupamentos de escolas, a situação diferiu bastante. Note-se que o facto de um 

agrupamento de escolas se candidatar não significa que todos os professores desse 

agrupamento tenham formação, isto porque a participação na formação não era 

obrigatória. Nesse sentido, existiram casos em que os grupos de formação eram bastante 

grandes, enquanto noutros houve dificuldades em formar turmas de formandos. A Dr.ª 

Regina Duarte afirma que o maior ou menor envolvimento dos docentes esteve muito 

associado à capacidade das Direcções dos agrupamentos de mobilizarem os docentes 

que integram os seus quadros. 

 

No que diz respeito à abrangência do Programa, os dados recolhidos pela equipa de 

avaliação remetem para a situação relativa ao ano lectivo de 2008/09, sendo que o 
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PNEP funcionou durante mais um ano lectivo6. Tomando este ano lectivo como 

referência, constatamos que o PNEP abrange mais de 60% (entre formadores residentes 

e formadores em formação) dos agrupamentos de escolas em Portugal Continental 

(gráfico A.2.9). 

 

Gráfico A.2.9. Percentagem de agrupamentos abrangidos pelo P/EP em 2008/09 Portugal 

Continental 

 

Fonte: DGIDC 

 

No entanto, quando consideramos como unidade de análise o distrito, verificamos que a 

distribuição de formadores residentes é assimétrica. Como é visível no gráfico A.2.10, 

apenas três distritos (Lisboa, Porto e Santarém) apresentam valores de cobertura 

inferiores a 50%, enquanto oito distritos (Vila Real, Portalegre, Faro, Évora, Coimbra, 

Castelo Branco, Bragança e Braga) apresentam valores de cobertura superiores a 70%. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A inexistência de dados mais actualizados está também ela relacionada com os obstáculos com que a 
equipa de avaliação se confrontou no processo de recolha de informação, explicitados na Introdução do 
presente capítulo. 
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Gráfico A.2.10. Percentagem de agrupamentos abrangidos em 2008/09 , por distrito (com formador 

residente ou com formador em formação)   

 
Fonte: DGIDC  

 

A análise do quadro A.2.1 permite um conhecimento mais pormenorizado das diferentes 

situações verificadas em cada distrito. A análise dos valores absolutos de agrupamentos 

com formadores residentes por distrito sugere que a maior ou menor taxa de cobertura 

teve mais que ver com a própria dimensão do distrito, do que do maior ou menor 

investimento das IES. A título de exemplo, podemos constatar que Lisboa e Porto são 

simultaneamente os distritos com mais agrupamentos com formadores residentes 

(respectivamente, 37 e 33) e com mais agrupamentos por abranger (respectivamente, 83 

e 74). Utilizando Braga e Setúbal como termos de comparação, verificamos que têm, 

respectivamente, 30 e 28 agrupamentos com formadores residentes, para um total de 69 

e 59 agrupamentos. Isso resulta numa taxa de 71% de cobertura no caso de Braga e de 

63% no caso de Setúbal. Esta leitura é reforçada no facto de as taxas mais reduzidas de 

agrupamentos por abranger remeterem para os distritos com menos agrupamentos, a 

saber: Bragança, Évora, Vila Real e Castelo Branco. 

 

Segundo a Dr.ª Regina Duarte esta situação está relacionada com a capacidade que cada 

IES tinha de aceitar formandos. Coube, portanto, a cada IES estabelecer a sua 
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capacidade de alocação de recursos, nomeadamente ao nível da carga horária disponível 

para a participação no PNEP.  

 

Quadro A.2.1. Agrupamentos abrangidos pela formação em 2008/09 por distrito  

 

Total de 
agrupamentos 

Agrupamentos 
com FR 

Agrupamentos 
com FR em 
formação 

Agrupamentos 
por abranger 

Aveiro 60 29 5 26 

  48% 8% 43% 

Beja 23 12 2 9 

  52% 9% 39% 

Braga 69 30 19 20 

  43% 28% 29% 

Bragança 16 9 7 0 

  56% 44% 0% 

Castelo Branco 22 16 1 5 

  73% 5% 23% 

Coimbra 40 30 2 8 

  75% 5% 20% 

Évora 17 14 1 2 

  82% 6% 12% 

Faro 49 29 11 9 

  59% 22% 18% 

Guarda 23 9 6 8 

  39% 26% 35% 

Leiria 39 24 1 14 

  62% 3% 36% 

Lisboa 141 37 21 83 

  26% 15% 59% 

Portalegre 18 11 2 5 

  61% 11% 28% 

Porto 117 33 10 74 

  28% 9% 63% 

Santarém 43 18 2 23 

  42% 5% 53% 

Setúbal 59 28 3 28 

  47% 5% 47% 

Viana do Castelo 23 15 1 7 

  65% 4% 30% 

Vila Real 22 16 2 4 

  73% 9% 18% 

Viseu 43 17 11 15 

  40% 26% 35% 

Total nacional 824 377 107 340 

  46% 13% 41% 

Fonte: DGIDC 
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A.2.1.4. Relacionamento institucional 
 

A rede de relacionamentos institucionais implementada para a operacionalização do 

PNEP é classificada globalmente como positiva por parte de todos os interlocutores 

entrevistados. O âmbito desta avaliação contempla três lógicas de relação: a relação 

entre a CNCA e a DGIDC; a relação entre a CNCA e as IES e a relação entre as IES; e a 

DGIDC. Ainda que os níveis de satisfação sejam semelhantes, importa considerar a 

especificidade de cada uma das relações institucionais estabelecida. 

 

A relação entre a CNCA e a DGIDC, segundo a Dr.ª Regina Duarte, caracteriza-se pela 

crescente aproximação. Inicialmente, por depender directamente do Gabinete da 

Ministra da Educação, a CNCA funcionava com grande autonomia em relação aos 

restantes serviços do Ministério da Educação. Contudo, à medida que se foi 

estabelecendo um contacto mais directo com os agrupamentos de escolas houve uma 

maior necessidade de envolvimento e trabalho em parceria com a DGIDC. A CNCA 

continuou a centralizar grande parte do poder de decisão, cabendo à DGIDC funções 

essencialmente executivas e de consultoria na articulação com os agrupamentos. O 

desenvolvimento do Programa potenciou uma maior aproximação entre as entidades, 

estabelecendo-se pontes de diálogo positivas. 

 

Relativamente à relação entre a CNCA e as IES, esta foi classificada de excelente por 

parte dos vários interlocutores. Os interlocutores das IES sublinharam a disponibilidade 

e o diálogo estabelecidos pela Prof.ª Inês Sim-Sim na coordenação do Programa, 

afirmando também que os pedidos de esclarecimento e de assistência técnica tiveram 

sempre resposta atempada e clarificadora. 

 

No que respeita à articulação entre as IES e a DGIDC, verificamos que existe alguma 

ambivalência nas respostas das coordenadoras institucionais. Se por um lado é 

valorizada a capacidade de dar repostas claras às solicitações feitas, por outro lado 

referem que a acessibilidade dos técnicos que acompanhavam o Programa nem sempre 

foi conseguida e que, em muitos casos, existiu demora excessiva no tempo de resposta.  
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A Dr.ª Regina Duarte, por sua vez, atribui estes atrasos ao facto da generalidade das 

solicitações das IES estarem relacionadas com questões financeiras, da responsabilidade 

do PRODEP III/POPH, que levantavam questões de resolução complexa, o que 

implicou tempos de resposta mais demorados. 

 

A.2.1.5. Percepção da satisfação e dos impactos 
 

O presente subcapítulo é dedicado à análise comparada das percepções que os 

entrevistados têm acerca dos índices de satisfação dos docentes e dos impactos 

provisórios decorrentes da participação no Programa. Importa recordar que a proposta 

metodológica previa a sistematização da informação existente sobre as apreciações dos 

formandos sobre a sua participação no PNEP, nomeadamente por via da análise dos 

Relatórios de Avaliação apresentados pela CNCN. Contudo tal exercício não foi 

realizado devido à não disponibilização desses relatórios à equipa de avaliação, tal 

como foi explicitado na Introdução deste capítulo. Em alternativa, procurou-se recolher 

junto dos interlocutores privilegiados entrevistados a sua perspectiva e informações que 

reuniram sobre as consequências da participação no PNEP em três níveis distintos, a 

saber: os índices de satisfação dos formandos, os impactos nas práticas dos docentes e 

os impactos na formação inicial e nas IES. 

 

Iniciando a análise pela satisfação percepcionada nos formandos, as coordenadoras 

institucionais das IES referem que as informações que recolheram, tanto pelo contacto 

informal com os formandos como pela informação recolhida, apontam para um balanço 

positivo. A informação sobre a satisfação dos formandos foi recolhida no âmbito da 

produção dos Relatórios Regionais para a CNCA e indicaram consistentemente níveis 

de satisfação, tanto ao nível da apreciação global como por dimensão de inquirição, 

amplamente positivos.  

 

No que respeita aos impactos já verificados nas práticas dos docentes em sala de aula, as 

coordenadoras institucionais das IES apontam alguma dificuldade na aferição de uma 

tendência. A Prof.ª Madalena Teixeira refere que não foi feito nenhum levantamento de 

informação na ESE de Santarém sobre esta matéria, podendo apenas reportar-se ao 
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feedback que tem recebido dos formandos e aos dados que recolheu por via do 

acompanhamento realizado. Do seu ponto de vista, o Programa tem gerado resultados 

mistos, com alguns professores a apresentarem mudanças assinaláveis ao nível das suas 

práticas, enquanto outros apresentam índices elevados de resistência à mudança. Refere 

ainda que esta última situação também é potenciada pelo facto do PNEP ter os seus 

conteúdos organizados de acordo com as propostas presentes do novo programa de 

português para o ensino básico, sendo que este não se encontra em vigor. 

 

Já no caso da ESE de Lisboa, a Prof.ª Otília Sousa dá conta do desenvolvimento de um 

mecanismo de aferição dos impactos do Programa nos agrupamentos de escolas 

intervencionados, que consistiu na análise dos resultados das provas de aferição. Na 

análise dos resultados das provas de aferição, optaram por comparar resultados, para o 

mesmo ano lectivo, de alunos cujo professor foi formando no âmbito do PNEP com 

alunos cujo professor não foi formando do PNEP. Os resultados da análise permitiram 

concluir que os alunos cujo docente foi formando no PNEP tiveram sempre melhores 

resultados que os restantes. Em complementaridade a este apuramento, organizaram 

também três estudos de caso a agrupamentos de escolas que participaram no PNEP. Os 

estudos de caso, segundo a mesma interlocutora, vieram a reforçar a conclusão de que 

as turmas dos professores que fizeram formação no âmbito do PNEP apresentam 

melhorias mais acentuadas que as restantes. 

 

Relativamente aos impactos na formação inicial e nas IES, as coordenadoras 

institucionais referem dois tipos de consequências: as consequências directas, que se 

traduziram em iniciativas e actividades organizadas pelas IES; e as consequências 

indirectas, que estão relacionadas com o conhecimento acumulado decorrente da 

participação no Programa.  

 

Efectivamente, os impactos indirectos da participação no Programa foram bastante 

valorizados pelos vários interlocutores entrevistados. A participação no PNEP 

potenciou uma maior aproximação entre os docentes do ensino superior que leccionam 

na formação inicial com a realidade concreta das escolas de 1º ciclo, tanto do ponto de 

vista organizativo, como do ponto de vista das práticas de docência e dos perfis de 
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alunos. No fundo, o Programa permitiu um aprofundamento empírico dos contextos 

específicos das escolas da região envolvente, que veio a ser transferido para os alunos 

que frequentam a formação inicial.  

 

Por outro lado, esta aproximação potenciou também o desenvolvimento de redes de 

contactos entre os vários actores envolvidos. Segundo as interlocutoras entrevistadas, 

estas redes têm sido activadas de forma frequente, seja com vista à participação de 

professores e alunos do 1º ciclo em actividades organizadas pelas IES, seja no sentido 

de os professores que foram formandos no PNEP se disponibilizarem para 

supervisionarem estágios profissionalizantes de alunos da formação inicial.  

 

As consequências directas do PNEP para as IES foram um dos aspectos mais 

valorizados por todos os entrevistados. Segundo os interlocutores auscultados, foram 

várias as IES que desenvolveram actividades direccionadas para o 1º ciclo, promovendo 

formas de continuidade no envolvimento com a formação contínua de docentes. O 

comprometimento e a forma como esta dinâmica foi concretizada variaram de 

instituição para instituição, pelo que a presente análise se centrará nas duas Escolas 

Superiores de Educação visitadas. 

 

Na ESE de Lisboa organizaram uma conferência sobre o ensino da língua, onde 

convidaram os formandos do PNEP e mostraram materiais desenvolvidos por estes no 

âmbito da formação contínua. Em formato de registo pontual, também têm convidado 

formadores residentes para participarem em palestras e serem conferencistas em aulas 

práticas da formação inicial. Seguindo um formato regular, o programa continuou em 

modelo pro bono com vinte e um agrupamentos. Esta aposta decorre do projecto 

orientador da ESE de Lisboa, que se propõe a investir na formação contínua de docentes 

e foi concretizada por via de protocolos estabelecidos directamente entre os 

agrupamentos de escolas e a ESE de Lisboa.  

 

Na ESE de Santarém, segundo a Prof.ª Madalena Teixeira, a participação no PNEP teve 

impactos a dois níveis principais. Primeiramente, ao nível do Departamento de Línguas 

e Literatura. O conhecimento recolhido da participação no Programa tem tido influência 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
123 

nos programas que estão a ser elaborados para a formação inicial e para os programas 

de formação profissionalizante. Em segundo lugar, na continuação do acompanhamento 

feito aos formadores residentes da região envolvente, isto após a solicitação por parte de 

vários agrupamentos de escolas no sentido de continuarem a ser assistidos pela ESE de 

Santarém.  

 

Os protocolos estabelecidos directamente entre os agrupamentos de escolas e a ESE de 

Santarém prevêem a continuação do acompanhamento e a realização de sessões de 

acompanhamento aos formadores residentes, enquanto estes se disponibilizam para 

colaborarem na formação inicial, por exemplo através da participação em aulas.  

 

Em paralelo com as acções em cima enunciadas, foram desenvolvidos várias iniciativas 

pontuais decorrentes do Programa. No contexto da avaliação dos formadores residentes 

foi organizado um pequeno exercício de investigação, com trabalho de campo, que veio 

a ser publicado em livro com os resultados obtidos. Após a interrupção do Programa, foi 

também organizado um encontro, em que convidaram outros coordenadores de núcleos 

regionais para participarem com os seus formandos, com diferentes painéis temáticos. O 

balanço que faz desse encontro é bastante positivo, afirmando mesmo que permitiu o 

reforço dos contactos estabelecidos entre as várias IES envolvidas com o PNEP. Afirma 

também que os contactos se têm mantido e que têm vindo a trabalhar em conjunto em 

outras iniciativas.  

 

A.2.1.6. Análise dos Resultados das Provas de Aferição de 4º ano 
 

Este subcapítulo é dedicado à análise dos efeitos do PNEP no sucesso escolar dos 

alunos. No âmbito do presente exercício, serão analisados os efeitos genéricos e os 

efeitos diferenciados da formação no desempenho dos alunos. Este exercício será 

trabalhado através da comparação dos resultados das provas de aferição do 4º ano entre 

duas subpopulações (os alunos dos docentes envolvidos nas acções de formação e os 

restantes). A análise contemplará não apenas os resultados globais, mas também os 

resultados por item de avaliação, com o objectivo de identificar as áreas onde tais 

diferenças eventualmente se esbatam ou se intensifiquem.  
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O exercício que aqui apresentamos resultou de um trabalho colaborativo com o GAVE, 

que deu resposta a um pedido de informação da equipa de avaliação. Incidindo o nosso 

objecto de análise sobre os impactos provisórios do modelo de formação nos resultados 

dos alunos nas provas de aferição, importa-nos recolher informação relativamente aos 

destinatários últimos deste Programa, portanto, os professores de 1º ciclo dos 

agrupamentos/escolas participantes. Tendo o Programa começado a ser aplicado nas 

salas de aula após a formação no ano lectivo de 2006/07, os primeiros alunos a fazer 

provas de aferição já com o novo modelo pedagógico decorrente do PNEP foi em 

2008/09.  

 

Afigura-se como pertinente colocar a questão de sabermos se todos os docentes do 

agrupamento efectivamente frequentaram a formação. A informação recolhida junto dos 

técnicos da DGIDC aponta no sentido de que essa informação não se encontra 

disponível. No entanto, importa evidenciar que o PNEP é orientado precisamente para 

os agrupamentos de escolas colectivamente e que os interlocutores privilegiados 

indicaram que, apesar das dificuldades, o processo de disseminação foi conseguido. 

Assim, não só temos não a expectativa de que a larga maioria dos professores tenha 

participado, como consideramos que o fechamento da análise dos resultados aos 

professores que no agrupamentos frequentaram a formação contraria a lógica conceptual 

do PNEP. Efectivamente, as características do PNEP recomendam que se utilize o 

agrupamento como unidade de análise.  

 

A análise dos resultados globais mostra-nos, tal como podemos verificar nos quadros 

A.2.2 e A.2.3, que os efeitos da participação dos agrupamentos no PNEP não se traduz 

em taxas mais elevadas de sucesso por parte dos seus alunos. Efectivamente, o que se 

verifica é que os valores percentuais da distribuição dos alunos por níveis de 

classificação são muito próximos e não sugerem qualquer continuidade entre os dois 

anos lectivos considerados. O que se salienta na análise dos mesmos quadros é a 

melhoria global dos resultados entre os anos lectivos 2008/09 e 2009/10 ao nível das 

classificações mais elevadas. Assim, nas Escolas PNEP o peso das classificações A 

aumentou de 6,8% para 10,8%, enquanto nas Escolas Não-PNEP as classificações 

aumentaram de 6,8% para 11,6%. Note-se que este aumento acontece à custa da 
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diminuição das classificações de nível B, verificando-se uma constância relativa das 

restantes classificações. 

 

Quadro A.2.2. Resultados globais das Provas de Aferição de 4º ano para 2008/09 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 977 6,8 6744 6,8 

B 5110 35,7 34515 34,9 

C 6911 48,3 47819 48,4 

D 1222 8,5 9189 9,3 

E 81 0,6 555 0,6 

Total 14301 100,0 98822 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não 
Satisfaz; E - Não Satisfaz. 

 

Quadro A.2.3. Resultados globais das Provas de Aferição de 4º ano para 2009/10 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 4934 10,8 8021 11,6 

B 14478 31,7 23171 33,5 

C 22145 48,6 32438 46,8 

D 3835 8,4 5353 7,7 

E 217 0,5 270 0,4 

Total 45609 100,0 69253 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

O mesmo tipo de tendência é encontrada quando considerados os resultados por 

domínio de competência. Tal como os quadros A.2.4 a A.2.9 evidenciam, a distribuição 

percentual das classificações em todos os domínios de competência é semelhante nos 

dois grupos e para os dois anos lectivos analisados. Seguindo uma lógica também em 

tudo semelhante aos resultados globais, verificou-se um aumento relativo das 

classificações de nível A em todos os domínios de competência entre 2008/09 e 

2009/10. Neste contexto, registamos que ao nível do domínio Leitura verificou-se o 

aumento destas classificações nas Escolas PNEP de 13,3% para 14,8% e nas Escolas 

Não-PNEP de 13,1% para 16%, no que respeita ao domínio Escrita constata-se o 

aumento de 13,6% para 19,9% nas Escolas PNEP e de 12,9% para 20,2% nas Escolas 
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Não-PNEP e relativamente ao domínio Conhecimento Explicito da Língua o aumento 

nas Escolas PNEP foi de 21,4% para 30,4% e nas Escolas Não-PNEP foi de 20,8% para 

33,8%. 

 

Quadro A.2.4. Resultados no domínio Leitura nas Provas de Aferição de 4º ano para 2008/09 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 1897 13,3 12989 13,1 

B 3791 26,5 25165 25,5 

C 6435 45,0 44568 45,1 

D 2056 14,4 15078 15,3 

E 122 0,9 1022 1,0 

Total 14301 100,0 98822 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não 
Satisfaz; E - Não Satisfaz. 

 

Quadro A.2.5. Resultados no domínio Leitura nas Provas de Aferição de 4º ano para 2009/10 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 6755 14,8 11115 16,0 

B 11053 24,2 17451 25,2 

C 19363 42,5 28769 41,5 

D 7643 16,8 10844 15,7 

E 795 1,7 1074 1,6 

Total 45609 100,0 69253 100,0 

Fonte: GAVE-ME  
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

Quadro A.2.6. Resultados no domínio Escrita nas Provas de Aferição de 4º ano para 2008/09 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 1942 13,6 12761 12,9 

B 5403 37,8 38155 38,6 

C 5546 38,8 37587 38,0 

D 1209 8,5 8863 9,0 

E 201 1,4 1456 1,5 

Total 14301 100,0 98822 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 
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Quadro A.2.7. Resultados no domínio Escrita nas Provas de Aferição de 4º ano para 2009/10 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 9063 19,9 13972 20,2 

B 15316 33,6 23431 33,8 

C 17964 39,4 27169 39,2 

D 2844 6,2 4136 6,0 

E 422 0,9 545 0,8 

Total 45609 100,0 69253 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

Quadro A.2.8. Resultados no domínio Conhecimento Explícito da Língua nas Provas de Aferição de 

4º ano para 2008/09 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 3064 21,4 20599 20,8 

B 4902 34,3 34298 34,7 

C 4814 33,7 32399 32,8 

D 1334 9,3 9940 10,1 

E 187 1,3 1586 1,6 

Total 14301 100,0 98822 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

Quadro A.2.9. Resultados no domínio Conhecimento Explícito da Língua nas Provas de Aferição de 

4º ano para 2008/09 

Níveis 

Escolas PNEP Escolas Não-PNEP 

n % n % 

A 13859 30,4 23388 33,8 

B 6970 15,3 10679 15,4 

C 18237 40,0 26300 38,0 

D 5083 11,1 6996 10,1 

E 1460 3,2 1890 2,7 

Total 45609 100,0 69253 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

Ainda que as variações entre grupos de escolas e anos lectivos sejam residuais, a análise 

realizada permite identificar os domínios de competências em que os alunos. Se 

efectivamente houve uma melhoria global das classificações, esta não homogénea nas 
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várias competências. Assim, e tomando como referência o ano lectivo de 2009/10, a 

competência Conhecimento Explicito da Língua é aquela que regista valores mais 

elevados na classificação A (30,4% nas Escolas PNEP e 33,8% nas Escolas Não-

PNEP), logo seguida da competência Escrita (19,9% nas Escolas PNEP e 20,2% nas 

restantes). A competência Leitura é aquela que se revela mais problemática para os 

alunos, na medida em que regista simultaneamente os valores mais elevados de 

classificações não satisfatórias (18,5% para as escolas PNEP e 17,3% para as restantes) 

e menor peso percentual das classificações de nível A (14,8% nas Escolas PNEP e 16% 

nas restantes). A competência Escrita é aquela que claramente regista valores mais 

baixos de classificações não satisfatórias (7,1% nas Escolas PNEP e 6% nas restantes). 

 

No âmbito da análise dos efeitos do PNEP nas aprendizagens dos alunos considerou-se 

ainda relevante a análise comparativa dos resultados das Provas de Aferição de 2009/10 

entre o subgrupo de Escolas PNEP com dois anos pós-replicação da formação e o 

subgrupo apenas com um ano pós-replicação formação. Como podemos observar nos 

quadros A.2.10 a A.2.12, também entre os subgrupos os valores registados são muito 

próximos, sendo difícil encontrar contrastes pronunciados, tanto quando consideramos a 

classificação como as classificações por item. Contudo, quando se analisa com mais 

cuidado a distribuição das classificações, verifica-se um fenómeno comum nos 

resultados globais e nos resultados por item, que consiste no facto das escolas com dois 

anos de experiência de aplicação do PNEP terem consistentemente valores mais 

elevados nas classificações A e B e mais baixos nas classificações de C, D e E. A 

excepção é a competência Escrita, em que as escolas com dois anos de aplicação do 

Programa têm um peso maior de alunos com as classificações A e D e menos nas 

classificações B, C e D do que o outro subgrupo. 
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Quadro A.2.10. Resultados das Prova de Aferição de Língua Portuguesa do 4º ano em  escolas 

enquadradas no P/EP (1 ano e 2 anos de Plano) para 2009/10 

Níveis 
1 ano de Plano 2 anos de Plano 

n % n % 

A 3264 10,4 1670 11,7 

B 9858 31,5 4620 32,2 

C 15281 48,8 6864 47,9 

D 2708 8,7 1127 7,9 

E 171 0,5 46 0,3 

Total 31282 100,0 14327 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

Quadro A.2.11. Resultados das Prova de Aferição de Língua Portuguesa do 4º ano no domínio 

Leitura em  escolas enquadradas no P/EP (1 ano e 2 anos de Plano) para 2009/10 

Níveis 
1 ano de Plano 2 anos de Plano 

n % n % 

A 4519 14,4 2236 15,6 

B 7521 24,0 3532 24,7 

C 13293 42,5 6070 42,4 

D 5362 17,1 2281 15,9 

E 587 1,9 208 1,5 

Total 31282 100,0 14327 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

Quadro A.2.12. Resultados das Prova de Aferição de Língua Portuguesa do 4º ano no domínio 

Escrita em  escolas enquadradas no P/EP  (1 ano e 2 anos de Plano) para 2009/10 

Níveis 
1 ano de Plano 2 anos de Plano 

n % n % 

A 6121 19,6 2942 20,5 

B 10530 33,7 4786 33,4 

C 12401 39,6 5563 38,8 

D 1917 6,1 927 6,5 

E 313 1,0 109 0,8 

Total 31282 100,0 14327 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 
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Quadro A.2.13. Resultados das Prova de Aferição de Língua Portuguesa do 4º ano no domínio 

Conhecimento Explicito da Língua em  escolas enquadradas no P/EP  

(1 ano e 2 anos de Plano) para 2009/10 

Níveis 

1 ano de Plano 2 anos de Plano 

n % n % 

A 9241 29,5 4618 32,2 

B 4716 15,1 2254 15,7 

C 12703 40,6 5534 38,6 

D 3578 11,4 1505 10,5 

E 1044 3,3 416 2,9 

Total 31282 100,0 14327 100,0 

Fonte: GAVE-ME 
Legenda: A - Muito Bom; B - Bom; C - Satisfaz; D - Não Satisfaz; 
E - Não Satisfaz. 

 

O facto de as escolas com dois anos de aplicação terem melhores resultados nas Provas 

de Aferição, ainda que a diferença seja ligeira, sugere que o PNEP estará a produzir 

efeitos mais visíveis ao nível das aprendizagens à medida em que este é maturado e 

consolidado nas escolas. Considerando a dinâmica positiva sugerida pela análise 

comparativa destes dois subgrupos, e recordando os obstáculos identificados no 

processo de replicação da formação do PNEP nos agrupamentos, será prematuro 

concluir que o PNEP não estará a produzir efeitos ao nível das aprendizagens. Importará 

repetir este exercício para os próximos anos lectivos de forma a verificar se esta 

dinâmica revela sustentabilidade e continuidade e torna visíveis os eventuais impactos – 

neste momento ainda por confirmar -– do programa de formação do PNEP nos 

resultados escolares dos alunos. 

 

A.2.1.7. Conclusões e Recomendações 
 

A avaliação do Programa Nacional de Ensino do Português permitiu identificar alguns 

dos pontos fortes e dos aspectos a menos conseguidos nos processos de implementação 

e operacionalização. O exercício realizado permitiu também verificar os efeitos do 

Programa nos resultados das Provas de Aferição para o 4º ano de escolaridade e 

recolher os níveis de satisfação e a percepção dos impactos junto de interlocutores 

privilegiados. Importa referir, antes de avançarmos com a síntese das principais 

conclusões e propostas de recomendações, que o PNEP foi suspenso pelo ofício de 
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medidas para o ano lectivo 2010/2011 nas áreas de Português, Matemática e do Ensino 

Experimental das Ciências (Ofício S-DGIDC/2010/4413) produzido pela DGIDC. Face 

a este enquadramento específico, o conjunto de recomendações directamente 

relacionadas com as dimensões de concepção e operacionalização do Programa devem 

ser lidas na perspectiva de futuros investimentos na formação contínua de professores 

no âmbito do Português.  

 

Seguindo a estrutura organizativa do capítulo, o modelo de formação previsto para o 

PNEP constitui-se como um dos elementos mais inovadores desta intervenção. 

Efectivamente, a aposta de um programa de formação contínua de professores centrado 

nos agrupamentos de escolas revela um elevado potencial, na medida em que promove 

práticas de empowerment e autonomia das escolas. Ou seja, as necessidades de 

formação não decorrem das necessidades individuais e singulares dos docentes, mas sim 

das necessidades de formação da escola. Acresce a esta dinâmica o facto do PNEP 

promover a capacitação dos recursos humanos da escola através da aposta nos 

formadores residentes. O papel destes actores não é apenas o de replicar a formação 

específica do PNEP, mas também de operarem como dinamizadores da formação 

contínua nas escolas, de modo a que estas não estejam dependentes das formações 

promovidas pelos CFAE. 

 

Outro ponto forte do modelo de formação do PNEP passa pelas sessões de 

acompanhamento em sala de aula e na forte interacção entre estas e as sessões conjuntas 

de formação. A “abertura” da sala de aula, pela discussão com colegas e formadores 

acerca estratégias pedagógicas desenvolvidas e pela acompanhamento dos últimos na 

aplicação das mesmas, potenciou a problematização directa das práticas e a 

consolidação dos métodos e conhecimentos trabalhados nas sessões conjuntas. 

 

Ainda no contexto do modelo de formação, importa salientar positivamente a opção 

pela produção de materiais didácticos de apoio à formação. Estes materiais foram 

consolidados no âmbito da formação e resultaram em quatro brochuras sobre cada um 

das competências trabalhadas. Num quadro relativamente escasso de materiais 

didácticos disponíveis, as brochuras revelaram-se uma mais valia para os docentes, na 
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medida em que serve simultaneamente de apoio para os professores que frequentaram a 

formação e permite a actualização e o trabalho dos conteúdos formativos pelos 

professores que não frequentaram a formação. Neste sentido, a distribuição das 

brochuras gratuitamente por todas as escolas ou agrupamentos, para além do acesso 

grátis a qualquer pessoa através do site da DGIDC, é outro aspecto merecedor de 

destaque positivo. 

 

No que respeita aos aspectos menos conseguidos no modelo de formação, a articulação 

com o novo programa de português colocou diversas dificuldades. Por um lado, o novo 

programa de português só foi homologado no último ano em que funcionou o PNEP, o 

que condicionou em termos de disponibilidade horária o melhor aprofundamento dos 

seus conteúdos pelos formadores. Ainda assim, esta situação foi compensada pelo facto 

do PNEP já ser pensado em termos de desenvolvimento de competências da Língua, 

assumindo a TLEBS por exemplo, e pelo trabalho das IES terem aproveitado as sessões 

de aprofundamento ainda disponíveis para trabalharem o novo programa . Contudo, o 

facto deste ainda não ter sido implementado nas escolas criou um desajustamento entre 

a formação e o instrumento de referência para o professor que pensamos ter prejudicado 

os impactos positivos do PNEP nas aprendizagens dos alunos. 

 

A replicação da formação nos agrupamentos de escolas encontrou diversas dificuldades. 

Um primeiro aspecto evidenciado na informação recolhida foi a existência de vários 

casos de professores que não tinham perfil para serem formadores residentes. Outro 

aspecto que foi salientado pelos vários interlocutores foram os obstáculos encontrados 

nas escolas para a implementação da formação. Verificaram-se casos em que a Direcção 

Executiva dos agrupamentos não estavam conscientes da necessidade de disponibilizar 

nos horários dos docentes tempos para a formação, bem como situações em que os 

docentes não reconheceram o formador ou optaram por não frequentar a formação.  

 

As situações sinalizadas apontam para algumas fragilidades do modelo. Tratando-se de 

um programa de formação orientado para os agrupamentos de escolas, e não para 

professores individualmente, não se justifica que as estas participem sem terem clara 

noção das implicações da participação no mesmo, bem como o compromisso do quadro 
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docente de envolvimento. Por outro lado, o dispositivo de monitorização do PNEP 

parece claramente deficitário ao nível da informação disponível acerca da abrangência e 

da qualidade da replicação da formação. 

 

 
A equipa de avaliação recomenda assim que se proceda à identificação e posterior 

desenvolvimento de estratégias de revitalização do papel dos formadores residentes nos 

agrupamentos de escolas em que estiverem colocados, com vista à garantia do acesso à 

formação do PNEP por todos os docentes. 

 

A equipa de avaliação recomenda também a promoção de acções de divulgação e 

esclarecimento do Programa, no sentido de garantir que as candidaturas decorrem do 

projecto educativo da escola. Noutro plano, a equipa de avaliação recomenda que a a 

definição do plano de formação seja projectada para todo o período de duração do 

Programa e que sejam desenvolvidos mecanismos para garantir o compromisso da 

globalidade dos professores de participação. 

 

 

A estratégia de divulgação do PNEP assumiu um carácter formalista, consistindo no 

envio de ofícios para os agrupamentos por parte da DGIDC. Ainda assim, a procura da 

formação disponibilizada no âmbito do programa foi bastante elevada, mesmo superior 

à capacidade de resposta das IES, registando-se níveis de abrangência muito positivos 

em vários distritos do pais. No entanto, também deve ser assinalada a falta de cobertura 

de uma boa parte dos agrupamentos do distrito, particularmente os casos de Lisboa e 

Porto. 

 

 
A equipa de avaliação recomenda assim que em futuros programas de formação para o 

primeiro ciclo se desenvolvam modelos de adequação dos recursos disponibilizados às 

necessidades de formação das regiões ou distritos intervencionados.  

 

A equipa recomenda ainda que a DGIDC, após a sinalização de todos os formadores 

residentes, desenvolva uma estratégia de trabalho de parceria com os agrupamentos, 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
134 

com o objectivo de promover lógicas de articulação que permitam garantir a formação 

no âmbito do PNEP para todos os agrupamentos interessados.  

 

 

Quanto ao envolvimento dos stakeholders do PNEP, verificou-se a fluidez e o cariz 

colaborativo do trabalho desenvolvido entre o Gabinete da Ministra, a Comissão de 

Acompanhamento e as IES. Por sua vez, o relacionamento das IES com os 

agrupamentos e entre a Comissão de Acompanhamento e a DGIDC foi globalmente 

conseguido. Contudo, em ambos os casos, a equipa de avaliação considera que a fluidez 

da comunicação teria beneficiado se o envolvimento de todos os stakeholders 

pertinentes – no caso, as Direcções Executivas dos agrupamentos de escolas e a DGIDC 

– tivessem sido envolvidas numa fase mais prematura, de modo a antecipar os 

obstáculos e dificuldades que se poderiam colocar. 

 

No que respeita aos impactos do PNEP nas IES, o objectivo de spill over para a 

formação inicial foi amplamente conseguido. Neste contexto, as IES potenciaram o 

desenvolvimento de competências do docentes, o desenvolvimento de materiais a partir 

do contexto de formação, a actualização dos currículos e a aproximação dos alunos da 

formação inicial à realidade do exercício da profissão docente. Importa salientar, neste 

âmbito, o investimento feito pelas IES no sentido de garantirem a continuidade da 

formação e do aproveitamento das redes instituídas, particularmente após a suspensão 

do PNEP. As acções de trabalho colaborativo entre as IES e as escolas e a integração da 

formação contínua de professores no seu plano educativo constituem mais valias 

evidentes decorrentes do PNEP.  

 

A inexistência de efeitos verificados nos resultados das provas de aferição de 4º ano 

constitui uma das maiores fragilidades do Programa. Efectivamente, sendo um 

programa de formação direccionado para os agrupamentos seria expectável que estes 

apresentassem melhores resultados que os agrupamentos não abrangidos pelo PNEP. 

Como os resultados demonstraram, tanto no que respeita ao resultados globais como aos 

resultados por competência, isto não se verificou.  
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Concluir que o PNEP não produziu impactos nas práticas docentes e nas aprendizagens 

dos alunos, considerando a informação disponível, constituiria uma precipitação e 

simplificação extrema dos factores que poderão explicar estes resultados, até pela 

dinâmica positiva identificada entre escolas com dois anos de experiência de aplicação e 

as escolas com apenas um ano de aplicação dos conteúdos da formação. Tal como 

referimos neste subcapítulo, os problemas verificados no processo de replicação da 

formação, o tempo reduzido entre a replicação da formação e os resultados já 

disponibilizados e a desarticulação na implementação das medidas de desenvolvimento 

curricular para o Português são factores que terão contribuído para os resultados 

obtidos.  

 

A análise dos resultados das provas de avaliação externa, particularmente quando 

confrontados com os impactos percebidos pelos actores envolvidos no Programas, 

apontam para o nível deficitário da monitorização dos impactos da formação após a 

conclusão da formação, particularmente no que respeita ao grau de continuidade da 

transformação das práticas dos docentes e ao sucesso escolar dos alunos, que se 

encontra reduzido aos contactos que as equipas de coordenação  e de formação das IES 

mantêm com os formandos e ex-formandos. 

 

 
A equipa de avaliação recomenda assim que a DGIDC desenvolva conjuntamente com o 

GEPE-ME um estudo aprofundado de análise da evolução dos resultados das provas de 

aferição num período temporal mais alargado, que permita a consolidação da formação 

recebida, a implementação do novo programa de português e a introdução de correcções 

com vista à garantia de que todos os docentes dos agrupamentos de escolas participantes 

são abrangidos pelo PNEP. O desenvolvimento de medidas de avaliação e 

monitorização dos resultados deverá ainda abranger a cedência regular de informação 

pelo GAVE sobre o desempenho destes alunos nas provas de aferição, com vista à 

verificação de eventuais impactos da formação e à identificação das competências a 

necessitarem de investimento prioritário. 

 

A equipa de avaliação recomenda ainda a  integração das conclusões da análise dos 

resultados das provas de aferição, no sentido de estabelecer prioridades de investimento 
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ao nível da formação contínua de docentes. No presente caso, e apesar dos resultados 

globalmente positivos, a competência que surge como necessitada de investimento 

prioritário é a da Leitura.    

 

 

Importa ainda salientar que detendo o PNEP de características particularmente 

interessantes ao nível da formação contínua de docentes, os custos que lhe estão 

associados são bastantes elevados, isto em função da criação da figura do formador 

residente e do carácter intensivo de envolvimento dos formadores com o trabalho dos 

formandos, como ao carácter descentralizado do seu funcionamento. 

 

 
Em função de todos os elementos considerados, a equipa de avaliação recomenda que 

seja dada continuidade ao Programa Nacional de Ensino do Português. Apesar do actual 

contexto de contenção orçamental e dos resultados pouco convincentes ao nível das 

aprendizagens, o potencial revelado pelo modelo de formação previsto para o PNEP e o 

investimento já realizado neste âmbito justificam a procura de soluções criativas de 

forma a assegurar o financiamento do Programa com vista à conclusão da sua missão – 

por exemplo, e considerando as iniciativas já sinalizadas de continuidade da dinâmica 

de formação contínua nas IES, estas assumirem os custos da cedência de formadores 

dos seus quadros, competindo ao ME assegurar o restante, em particular os formadores 

externos e a disponibilização de tempos lectivos para o exercício das funções de 

formadores residentes.  
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A.2.2. Avaliação do Programa de Formação Contínua em 
Matemática 
 

O corrente capítulo começa com uma nota metodológica, onde são elencados os 

materiais analisados e os métodos que presidiram à sua recolha. Depois, empreende-se a 

reconstituição da estrutura, objectivos e modelo de funcionamento do PFCM e também 

a análise do contexto no qual decorreu a sua concepção e implementação. Segue-se uma  

reflexão sobre os pontos fortes e fracos do modelo de formação proposto e 

implementado no âmbito PFCM. A quarta parte do capítulo é dedicada à estratégia de 

divulgação e à capacidade de cobertura do programa em relação à população-alvo e a 

quinta parte é dedicado à dispositivo de monitorização do programa e à discussão dos 

da  satisfação dos formandos. O capítulo conclui-se com a apresentação das conclusões 

e recomendações da avaliação. 

 

A informação que se apresenta neste relatório é baseada em dois momentos 

metodológicos. O primeiro foi a análise documental, que envolveu a leitura e 

sistematização crítica dos seguintes documentos: 

• Despacho conjunto nº 812/2005, de 24 de Outubro; 

• Despacho nº 6754/2008, de 7 de Março; 

• Despacho nº 8783/2010, de 24 de Maio, 

• Serrazina, Lurdes (2005). Programa de Formação Contínua em Matemática para 

o 1º Ciclo. Desponível em: http://sitio.dgidc.min-

edu.pt/matematica/Documents/Programa%20FC%20_1C_Mat.pdf 

• Serrazina, Lurdes (s/d). Programa de Formação Contínua em Matemática para o 

2º Ciclo. Disponível em: http://sitio.dgidc.min-

edu.pt/matematica/Documents/Prog_Mat_2ciclo.pdf 

 

Esta análise serviu de base à reconstrução do desenho institucional do programa e dos 

seus objectivos, além de ter alimentado, por via do surgimento de questões, o momento 

metodológico seguinte. 
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O segundo momento metodológico é composto pela realização de entrevistas semi-

estruturadas a um conjunto de intervenientes no Programa, composto, por ordem de 

cronológica da sua realização por: 

• Dra. Alexandra Pinheiro, técnica da DGIDC responsável pelo PFCM até ao 

Verão de 2010; 

• Dra. Hélia Sousa, técnica da DGIDC responsável pelo PFCM a partir do Verão 

de 2010; 

• Profª. Lurdes Serrazina, coordenadora da comissão de acompanhamento do 

PFCM; 

• Profª Ana Boavida, coordenadora institucional do PFCM na ESE de Setúbal; 

• Profª. Isabel Rocha, membro da comissão de acomanhamento e ex-coordenadora 

institucional do PFCM na ESE de Leiria; 

• Profª Marina Silva, coordenadora do PFCM na ESE de Leiria; 

• Profª.Margarida Rodrigues, coordenadora institucional do PFCM na ESE de 

Lisboa; 

• Profª Susana Colaço, coordenadora institucional do PFCM na ESE de Santarém. 

 

Os entrevistados foram seleccionados em função do lugar institucional que ocuparam no 

programa. No que respeita aos coordenadores institucionais foi utilizado a estratégia de  

de amostragem pela teoria. Tal implica que o número de entrevistas é determinado pela 

probabilidade de a entrevista a um mesmo tipo de actor revelar novas propriedades do 

fenómeno em estudo7. Assim, a procura de novos entrevistados termina quando se 

atinge um momento de saturação teórica em que aquela probabilidade é já bastante 

baixa – como sucedeu após a entrevista após a entrevista com a Profª Susana Colaço. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cf. Flick, Uwe (2007), Managing Quality in Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage. 
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A.2.2.1. Estrutura e contexto do PFCM 
 

A.2.2.1.1. Estrutura e objectivos do Programa 
 

O PFCM foi criado em 2005 através de despacho conjunto do Ministério da Educação e 

do Ministério da Ciência e Ensino Superior, tendo sido alargado ao 2º ciclo em 2008.  

 

De acordo com os seus documentos orientadores8, O programa procurava agir em cinco 

vertentes interligadas: 

 

• No desenvolvimento das competências dos docentes, através do aprofundamento 

do conhecimento matemático, didáctico e curricular dos professores envolvidos 

– tendo como um dos horizontes de referência, a partir de 2008, o novo 

programa de matemática do ensino básico (PMEB); 

 

• No fomento da inovação educacional, através da realização de experiências de 

desenvolvimento curricular em Matemática, incluindo o desenvolvimento de 

materiais pedagógicos e de práticas dissemináveis; 

 

• Na transformação da cultural profissional dos docentes básicos, procurando 

promover a autoconfiança dos professores face às suas competências e às 

capacidades dos seus alunos; 

 

• Na capacitação horizontal dos agrupamentos, através promoção de lógicas de 

trabalho colaborativo entre docentes do mesmo agrupamento/escola; 

 

• Na promoção de parcerias e trabalho em rede entre os agrupamentos e as 

instituições de ensino superior. 

 

                                                 
8 Serrazina, Lurdes et. al (2005), Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores do 

PrimeiroCiclo.  
Disponível em: http://sitio.dgidc.min-edu.pt/matematica/Documents/Programa%20FC%20_1C_Mat.pdf ; 
e Serrazina, Lurdes et al. (2007), Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores do 

2º Ciclo. Disponível em: http://sitio.dgidc.min-edu.pt/matematica/Documents/Prog_Mat_2ciclo.pdf  
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O modelo de formação proposto pelo programa assenta em dois princípios 

fundamentais, também mutuamente ligados: 

 

• O envolvimento directo dos destinatários da formação, voluntário e sem recurso 

a níveis intermédios de disseminação9;  

 

• Uma perspectiva “bottom-up” do desenvolvimento das competências dos 

docentes, em que a sistematização, reflexão e problematização orientadas das 

suas práticas profissionais concretas e o desenvolvimento de materiais adaptados 

ao contexto local constitui o centro da formação – por contraste com em vez da 

simples imposição de conteúdos e materiais trazidos “de fora”. 

 

No plano operacional, isto implica um envolvimento directo dos formadores nos 

contextos profissionais quotidianos dos formandos. Desta forma, para além de sessões 

conjuntas de formação – destinadas a grupos de 8 a 12 formandos - e de um seminário 

final, este modelo de formação compreendia diversas sessões de acompanhamento em 

sala de aula. Estas sessões não limitavam a uma observação distanciada por parte do 

formador, mas o seu envolvimento activo na planificação e decurso e balanço da 

mesma. Como veremos adiante, estas sessões de acompanhamento e as suas 

repercussões em toda formação constituíram, para todos os entrevistados, os elementos 

mais inovadores e ricos deste modelo.   

 

No plano institucional, o Programa envolvia: 

 

• Uma comissão de acompanhamento (CA), presidida pela Profª. Lurdes Serrazina 

e composta por outros cinco docentes do ensino superior com trabalho 

desenvolvido na área de formação dos ciclos iniciais do ensino básico. Esta 

comissão responsável pela concepção das finalidades e orientações do programa 

                                                 
9Ao contrário, por exemplo, do PNEP, onde se prevê que os formandos se constituam eles próprios como 
professores-formadores e “repliquem” a formação nos seus agrupamentos/escolas. Refira-se que os 
documentos orientadores da Comissão de Acompanhamento referem a figura do professor-dinamizador. 
No entanto, nas palavras da Profª Lurdes Serrazina, “a lógica descentralizada e flexível de funcionamento 
do programa – com a formação a decorrer nas escolas e não nas ESE - facto de a maior parte das sessões 
decorrer na próprias escolas… permite  abarcar directamente a grande maioria dos professores”  pelo que 
“o conceito… nunca passou do papel”. 
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e modelo de avaliação dos formandos, pelo acompanhamento científico e 

pedagógico e pela articulação com os vários stakeholders do programa; 

 

• Gabinete da Ministra da Educação, que, para além de despoletar o processo, se 

constituiu como o interlocutor directo da comissão do Ministério da Educação 

até 200710; 

 

• A DGIDC inicialmente responsável pelo apoio logístico, veio a acumular com o 

tempo a condição de interlocutor da CA no Ministério da Educação (a partir de 

2008) e de responsável pelo provimento financeiro do programa (a partir de 

2010); 

 

• As 18 instituições de ensino superior, responsáveis por organizar e ministrar a 

formação no terreno sob as orientações da CA, fazendo uso dos seus próprios 

docentes e, complementarmente, de formadores contratados; 

   

• Os agrupamentos/escolas enquanto responsáveis pela gestão do seu pessoal 

docente, facilitando ou dificultando a frequência da formação por parte deste; 

 

• O Plano Operacional do Potencial Humano, financiador das actividades do 

programa até ao final do ano lectivo de 2009/10. 

 

Para além destas entidades, estava previsto originalmente previsto o envolvimento de 

um conjunto de outros stakeholders como câmaras municipais, CFAE e associações de 

pais11.  

 

 

                                                 
10 Inicialmente, estava previsto que o programa decorresse sob a dupla tutela do Ministério da Educação e 
do Ministério da Ciência e Ensino Superior. Todavia, de acordo com a Profª Lurdes Serrazina, o 
envolvimento do MCES foi praticamente nulo, tendo resultado, a partir de 2007, no assumir exclusivo da 
tutela do programa pelo ME 
11 Despacho conjunto nº812/2005, §8, alínea d), subalínea v). 
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A.2.2.1.2. Contexto de surgimento e implementação do programa 
 

O contexto de surgimento do PFCM é marcado por três elementos que vão influenciar 

decisivamente os seus objectivos, forma e lugar nas políticas educativas. 

O primeiro fenómeno é de natureza política. O XVII Governo Constitucional, que entra 

em funções em Março de 2005 vai atribuir um lugar cimeiro nas prioridades das 

políticas educativas, a par do ensino da língua portuguesa e das ciências experimentais. 

O PCFM é concebido e lançado logo nos primeiros meses de mandato da nova equipa 

ministerial, inaugurando um leque de instrumentos nesta área do qual farão parte, sob a 

égide do Plano de Acção da Matemática, medidas como a elaboração de planos de 

escola de combate ao insucesso na matemática, o desenvolvimento de novos programas, 

a constituição de bancos on-line de materiais pedagógicos, o programa de avaliação de 

manuais escolares ou a universalização das Provas de Aferição no 4º e 6º anos e dos 

exames nacionais para conclusão do 9º ano.12 

 

O segundo fenómeno é o impacto da divulgação dos resultados dos testes PISA 2003 – 

que tinham a matemática como área central de avaliação - e que ocorre poucos meses 

antes das eleições legislativas de Março de 2005. Com efeito, os alunos portugueses que 

realizaram testes PISA em 2003 registaram um desempenho abaixo da média dos países 

da OCDE em domínios como o raciocínio matemático, a resolução de problemas e o 

domínio da linguagem matemática13. Este facto recebeu à época uma cobertura 

mediática considerável e como assinala Lurdes Serrazina em entrevista, será um dos 

elementos subjacentes nas discussões entre o Gabinete da Ministra da Educação e a 

Comissão de Acompanhamento aquando da definição e concepção do programa. 

 

O terceiro fenómeno, de mais longa duração, é a constituição de património de reflexão 

a partir do conhecimento acumulado por parte e de um conjunto de estudos que vinham 

identificando lacunas no que respeita à formação primeiros anos de escolaridade: 

 

                                                 
12 Cf. ME (2009), A a Z da Educação. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação. 
13 Cf. OCDE (2004), Learning for Tomorrow: First Results from PISA 2003. Disponível em: 
http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf 
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• Por um lado, as lacunas na formação inicial dos professores do 1º ciclo do 

ensino básico pelas instituições do ensino superior, onde a subalternização da 

matemática levaria ao agravariam os défices de conhecimento matemático que 

os futuros docentes já transportavam à entrada do ensino superior; 

 

• Por outro lado, a escassez de oferta de formação ao longo da vida destinada 

especificamente ao 1º ciclo que impediria a correcção a correcção destes défices. 

 

Estes fenómenos ajudam a compreender o papel central que as instituições de ensino 

superior vão assumir no ministrar da formação – em detrimento, por exemplo, dos 

CFAE – correspondendo ao objectivo de produzir efeitos de spill over para a formação 

inicial e que as sessões de acompanhamento em sala de aula vão assumir no modelo de 

formação -  uma decisão onde, segundo Lurdes Serrazina, a reflexão e documentação 

sobre os resultados do PISA 2003 teve um papel de relevo. 

 

O triénio de 2007/2009 corresponde à entrada em velocidade de cruzeiro do programa, 

que passa ter como interlocutor directo no Ministério da Educação a DGIDC em vez do 

Gabinete da Ministra da Educação. É de assinalar apenas a expansão do programa ao 2º 

ciclo – com impactos limitados, como veremos adiante – e a aprovação do novo 

programa de matemática do ensino básico (PMEB). O PMEB acabou por ter influência 

não apenas enquanto referencial de formação mas também na selecção de docentes. 

Sendo a sua implementação faseada, foi dada em 2009/10 a prioridade às escolas que 

pretendiam colocar imediatamente o programa em prática. 

 

A introdução do novo programa de matemática do ensino básico – concluído em 2007 – 

A última transformação relevante de contexto é dada com a entrada em funções do 

XVIII Governo Constitucional em Outubro de 2009, com a correspondente mudança da 

equipa ministerial e o cenário de contenção orçamental que se vai desenhando ao longo 

de 2010. Estas alterações vão ter três impactos directos sobre o programa: 

 

• A redução das dotações financeiras para o PCFM, com impactos sobre a 

dimensão das equipas de formadores que as IES são capazes de suportar e, 
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consequentemente o número de formandos abrangidos – que, segundo os dados 

da DGIDC adiante apresentados, cai 64,4% entre 2008/09 e 2010/11; 

 

• O lançamento da incerteza sobre a continuação do programa para o ano lectivo 

de 2010/11 que, segundo as coordenadoras institucionais entrevistadas, se vai 

prolongar até ao início de Setembro de 2011 e vai afectar a constituição quer das 

equipas de formadores – por via da afectação da carga lectiva -  quer dos grupos 

de formação – por via e da disponibilização por parte das direcções de 

agrupamentos; 

 

• As alterações no circuito de financiamento, que passa a ser assegurado 

directamente pela DGIDC a partir do ano de 2010/11.  

 

Refira-se finalmente que até à data da elaboração deste relatório, não existiam 

indicações oficiais do Ministério da Educação sobre a eventual continuação do 

programa para o ano lectivo de 2011/12. 

 

A.2.2.2. Modelo de formação 
 

A.2.2.2.1. Pontos fortes 
 

Como vimos anteriormente, o modelo de formação desenvolvido pelo Programa de 

Formação Contínua em Matemática assentava numa interacção profunda entre sessões 

de acompanhamento em sala de aula – que englobavam não só o momento de 

leccionação da aula mas também a sua planificação e o seu balanço - e sessões 

conjuntas de formato mais tradicional envolvendo o formador e todos os formandos do 

grupo – sendo estas últimas fortemente orientadas para a reflexão sobre a informação 

recolhida nas primeiras. Ao longo das entrevistas, esta noção de supervisão foi surgindo 

como o elemento mais inovador do programa – ao ponto de surgir nos discursos como 

uma verdadeira metonímia do PCFM e de ser identificado unanimemente como um dos 

seus pontos mais fortes.  
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Com efeito, a supervisão continuada parece ter implicado uma certa ruptura epistémica, 

tanto para os formandos como para os formadores. No caso dos formandos, esta ruptura 

refere-se desde logo às representações e preconceitos sobre o próprio formador. Com 

efeito, as coordenadoras institucionais (também elas formadoras) reportaram a 

passagem progressiva de uma atitude defensiva e de incómodo, na qual o formador é 

visto como um intruso que está a fiscalizar a sua acção na sala de aula – uma visão 

tributária do modelo clássico de inspecção - para uma atitude de parceria, em que o 

formador passa a ser visto como um “recurso” que pode ser activado in situ ou mesmo 

um “modelo” para a implementação de novas práticas – ou seja, uma visão de facto 

próxima da ideia de supervisão. 

 

No entanto, para além desta ruptura instrumental, a supervisão pode fomentar a 

problematização, pelos formandos, das suas próprias práticas – problematização que é a 

base de uma transformação duradoura destas. Com efeito, a identificação de 

insuficiências ou de aspectos passíveis de melhoria não surge aqui como imposta por 

uma qualquer entidade externa, mas como algo procurado pelo formando e cuja 

pertinência é fundada sobre a sua própria experiência.  

 

Outro aspecto em que é a supervisão parece trazer mais-valias significativas foi na 

consolidação dos métodos e conhecimentos trabalhados nas sessões conjuntas. Com 

efeito, a intenção de transformação de práticas mais ou menos estabelecidas tem de 

enfrentar o receio de perda de auto-estima e autoridade. Na perspectiva do formando, o 

ganho perspectivado pela aplicação de novos modelos pedagógicos pode ser percebido 

como incerto face ao risco, subjectivamente apercebido como elevado, de perda do 

controlo da interacção na sala de aula. A presença dos formadores na sala de aula, 

agindo quer como suportes quer como modelos parece assim ter funcionado também 

como um garante de confiança dos formandos no processo de transformação das suas 

práticas.  

 

No que respeita aos formadores, a supervisão parece ter implicado pelo menos duas 

instâncias de ruptura. Embora, segundo as coordenadoras institucionais, as equipas 

fossem constituídas na maior parte por formadores já com experiência de terreno, a 
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centralidade das sessões de acompanhamento no modelo de formação implicaram a 

ancoragem nas práticas profissional e nas experiências concretas destes e não a 

imposição de métodos e conhecimentos descontextualizados e padronizados. Esta 

ancoragem obriga a grande flexibilidade por parte do formador, de que são exemplos na 

abordagem enquadrado pela planificação da aula ou a organização de sessões conjuntas 

a partir de problemas.  

 

Por outro lado, a vivência conjunta de situações concretas na sala de aula, ao reforçar a 

empatia e a confiança mútua, ajuda a diluir a estanquicidade de papéis entre formador e 

formando, o que constitui uma dos alicerces do desenvolvimento dialógico e co-

construído da própria formação. É aliás bastante revelador que tenham sido 

mencionados pelos coordenadores diversos casos em que os contactos entre formadores 

e formandos se mantêm para lá do horizonte de frequência do programa. 

Um segundo ponto forte do modelo de formação – e que de resto correspondia a um dos 

objectivos do programa – foram as transformações na formação inicial proporcionadas, 

directa e indirectamente, pela participação das IES no programa. Este efeito de spill 

over do PFCM para a formação inicial de professores do 1º ciclo surge bem 

documentado nas entrevistas realizadas às coordenadoras institucionais e faz-se sentir 

em vários níveis. 

 

O primeiro nível é do desenvolvimento das competências dos docentes das IES e 

decorre do envolvimento de um parte significativa do seu corpo docente no programa. 

Embora as equipas não fossem compostas exclusivamente por docentes do quadro – 

podendo incluir e incluindo de facto formadores externos - estes constituíam a maior 

parte das equipas nas IES visitadas. Este facto tem duas consequências de monta. Por 

um lado, é sabido que o conhecimento técnico tem uma importante dimensão corpórea 

e, logo, que nunca é inteiramente redutível a suportes de comunicação – oral ou escrita 

– o que implica sempre um maior ou menor grau de entropia na sua transmissão a 

terceiros. Assim, circulação de um mesmo docente entre o PFCM e a formação inicial 

reduz esta entropia e eleva o potencial de comunicação entre um campo e o outro, 

oferecendo assim um stock de experiências mais rico – por exemplo, em raciocínios, 

ilustrações ou narrativas. Por outro lado, o envolvimento dos docentes das IES de forma 
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intensa num projecto específico como o PFCM deu origem estreitamento de relações de 

trabalho colaborativas que vieram a ser transpostas para os cursos de formação inicial. 

 

O segundo nível é o do desenvolvimento de materiais no e/ou a partir do contexto da 

formação. Neste sentido, o PFCM funcionou para as ESE visitadas como um 

“laboratório experimental” onde: 

• Foram recolhidos materiais produzidos pelos alunos durante as sessões de 

acompanhamento na sala de aula; 

• Foram construídos materiais pelos formandos no âmbito da planificação e 

balanço destas sessões e também no âmbito dos portfólios de avaliação; 

• Se elaboraram e afinaram materiais didácticos; 

• Se procederam a actualizações científicas e bibliográficas por parte dos 

formadores e coordenadores. 

 

O terceiro nível corresponde ao desenvolvimento curricular, com a reformulação e 

reorganização das disciplinas da formação inicial, tanto de conhecimento matemático 

como didácticas.  

 

Finalmente, o quarto nível é a aproximação dos alunos da formação inicial à realidade 

de exercício da profissão, que se traduziu em dois fenómenos concretos. Por um lado, o 

alargamento de locais de estágio com um enquadramento muito mais estruturado,  

potenciado pela relação previamente existente entre o monitor de estágio/ex-formando 

com a IES. Por outro lado, na presença mais ou menos regular de ex-formandos como 

conferencistas em aulas práticas dos cursos de formação inicial. 

 

Um terceiro ponto forte do modelo de formação do PFCM – embora por vezes não 

identificado como tal pelos entrevistados – prende-se com a metodologia de avaliação 

baseada no portfólio. Segundo os entrevistados, a aplicação deste princípio acarretou 

alguns problemas de operacionalização e foi de manifestações de desagrado por parte 

dos formandos e de várias afinações ao longo do decurso do programa. Desta forma, 

tendo inicialmente optado por deixar a concretização dos portfólios ao critério das 
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equipas de coordenação institucional, a Comissão de Acompanhamento foi mais tarde 

instada por estas a transmitir linhas de orientação mais específicas. 

 

No entanto, é opinião da equipa de avaliação que estas resistências e dificuldades na 

operacionalização desta metodologia são expectáveis face ao carácter recente de que 

ainda se reveste. Mais ainda, dada a crescente presença do portfólio entre as 

metodologias de avaliação previstas no sistema de educação-formação português, 

justifica-se plenamente a familiarização dos docentes dos ciclos de ensino iniciais com 

esta metodologia. Assim, o PFCM constituiu também neste momento um laboratório de 

problematização e disseminação de uma metodologia transversal de avaliação. 

 

Um último ponto forte do prende-se com os critérios de selecção e organização de 

grupos de formação. Durante as visitas às IES, observou-se que os grupos de formação 

eram constituídos, sempre que possível, por formandos da mesma escola ou 

agrupamento. Na verdade, a existência de um número suficiente de formandos numa 

escola ou agrupamento para a constituição de um grupo era em si próprio um critério 

preferencial na aceitação de candidaturas à frequência do programa. De acordo com as 

coordenadoras entrevistadas, esta forma de organização permitiu criar ou reforçar 

lógicas de trabalho colaborativo entre os formandos que depois puderam ser transpostas 

para o próprio contexto do agrupamento. 

 

A.2.2.2.2. Pontos fracos 
 

Os pontos fracos do modelo de formação que foi possível identificar através das 

entrevistas aos coordenadores institucionais são em grande medida o reverso dos seus 

pontos fortes. Estão principalmente ligados à intensidade de envolvimento que o 

modelo que requer por parte de formadores e formandos. Sendo este um modelo que 

assente em sessões de acompanhamento – que pressupõe apoio individualizado - e em 

sessões de formação com pequenos grupos – com não mais de 10 formandos cada – 

realizadas na sua maior parte nas escolas/agrupamentos e não nas IES, os seu custos 

financeiros são substancialmente mais elevados do que os modelos de formação 
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tradicionais – como de resto foi reconhecido pelos coordenadores institucionais e pela 

presidente da Comissão de Acompanhamento. 

 

Este facto leva maior acuidade num contexto de contenção orçamental. O PFCM 

representa, em última análise, um programa extraordinário. Desta forma, os impactos de 

longa duração do PFCM estão, além dos desempenhos futuros dos alunos dos 

formandos do programa à medida que vão evoluindo no sistema de educação-formação, 

na capacidade de transformar precisamente a oferta e procura correntes de formação ao 

longo da vida. 

 

Esta transformação terá de ocorrer de ocorrer em dois planos. O primeiro é a capacidade 

das próprias IES para desenvolverem autonomamente programas de formação 

destinados a este ciclo de ensino, procurando financiamentos próprios e potenciando 

não só os recursos humanos próprios como a experiência acumulado ao longo do 

PFCM. Refira-se que as entrevistas alguns sinais encorajadores a este respeito. Com 

efeito, o período de incerteza sobre a continuação do programa para o ano lectivo de 

2010/11 – que, segundo as coordenadoras entrevistas se prolongou até Setembro de 

2010 -  não impediu duas da IES visitadas de envidar esforços para organizar pequenos 

grupos de formação ou continuar a trabalhar com grupos já constituídos.  O segundo 

plano é a transformação da cultura profissional dos docentes do 1º ciclo no que respeita 

aos hábitos de procura de formação, pois, como foi aludido acima, estes hábitos eram, 

antes do PFCM, geralmente reduzidos ou nulos. 

 

Um segundo ponto fraco identificado no modelo de formação tem a ver com a 

sobrecarga em termos de horário que é exigida aos formadores. Recorde-se que o 

modelo pressupõe actividades formativas de envolvimento intenso – como o 

acompanhamento em sala de aula –  às quais acrescem os tempos de deslocação entre as 

escolas onde se realizam as sessões de formação conjunto. Estes tempos podem, no caso 

dos meios rurais como os encontrados predominantemente em Santarém e Leiria, 

constituir uma parte significativa do tempo dispendido no programa.  
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Esta situação torna-se um problema considerável no caso dos formadores externos 

contratados pelas IES para complementar as suas equipas, a maioria eles próprios 

docentes do 1º ciclo. Segundo as coordenadoras institucionais, é extremamente difícil a 

um destes formadores desempenhar cabalmente a sua função sem afectação a 100% ao 

programa – algo que deixou de ser possível a partir de 2008/09. Esta situação terá 

levado à desistência de formadores – levando assim a maiores dificuldades na 

constituição das equipas de formação e ao desaproveitamento da experiência acumulada 

pela participação continuada no programa. 

 

A.2.2.3. Divulgação e cobertura do público-alvo 
 

A.2.2.3.1. Estratégia de divulgação 
 

Como foi exposto acima, o contexto de partida do PFCM incluía como potencial 

obstáculo um elemento particular da cultura profissional dos docentes do 1º ciclo do  

ensino básico que era a fragilidade dos hábitos de procura de formação ao longo da 

vida. Além disso, a participação dos docentes era inteiramente voluntária e podia ser 

condicionada pela disponibilidade das direcções dos agrupamentos/escolas em alocar a 

componente não lectiva à frequência da formação. Torna-se importante reconstruir os 

canais de divulgação através dos quais os potenciais formandos e as direcções dos 

agrupamentos não só tomavam conhecimento da existência do programa como eram 

persuadidos a participar nele.  

 

Das entrevistas realizadas, ficou patente que, apesar de algumas variações ao longo do 

tempo a estratégia de divulgação do programa assentava fortemente nos serviços 

centrais e regionais do Ministério da Educação. Com efeito, e de acordo com Lurdes 

Serrazina, a DGIDC e as Direcções Regionais de Educação assumiam a 

responsabilidade do contacto com os agrupamentos. Este contacto assumia quase 

exclusivamente a forma de ofícios e/ou circulares destinadas às direcções dos 

agrupamentos/escolas, que posteriormente as davam a conhecer aos docentes.  
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Refira-se que uma das coordenadoras institucionais – Susana Colaço da ESE de 

Santarém – referiu explicitamente na entrevista a insuficiência destas vias formais na 

promoção do PFCM e salientou em contraste a importância das redes de contactos dos 

formadores e do conhecimento pessoal das direcções dos agrupamentos para 

 

Com excepção desta situação, este modelo excessivamente formalista de divulgação 

parece ter deixado por vezes a participação dos docentes – mesmo quando mostravam 

individualmente interesse – dependente da maior ou menor sensibilidade pré-existente 

dos agrupamentos para a importância da formação contínua dos seus quadros. Note-se 

que este foi, de resto, foi mencionado algumas vezes como um dos pontos fracos do 

programa. Uma estratégia de divulgação mais elaborada poderia prever instâncias de 

promoção de um envolvimento mais activo dos agrupamentos – por exemplo, através da 

realização de visitas e workshops regionais   –  poderia permitir ganhos em dois planos. 

Por um lado, sensibilizar as direcções dos agrupamentos para as vantagens e para a 

qualidade da formação oferecida. Por outro, para permitir às equipas das IES um melhor 

conhecimento dos motivos por trás da resistência ou indiferença das direcções de 

agrupamento ao PFCM (quando estas se verificavam) e, consequentemente à construção 

conjunta de soluções que permitisse dar-lhes resposta.  

 

A.2.2.3.2. Procura e capacidade de cobertura 
 

Uma das razões principais pelas quais o carácter predominantemente formalista da 

divulgação não foi objecto de problematização por parte dos intervenientes no PFCM 

parece ter sido o forte volume de procura que se fez sentir sempre ao longo do 

programa. Todas as coordenadoras institucionais entrevistadas deram conta de um 

número de candidaturas muito superior à capacidade de resposta das IES em todos os 

anos de funcionamento do PFCM. Tal acarretou a necessidade de estabelecimento de 

critérios de admissão e consequentemente na rejeição anual de um número muito 

significativo de candidatos – em muitos casos, mais de metade.  

 

Não foi possível, pelas razões já aduzidas, aceder aos relatórios semestrais e anuais 

elaborados pelas IES, que nos permitiriam ter uma ideia das taxas de cobertura do 
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programa em cada distrito. No entanto,  foi possível aceder a alguns dados globais que 

dão conta da evolução do número de formandos que concluíram o curso e que se 

encontram patentes no gráfico A.2.1114. 

 

Gráfico A.2.11. Evolução do número de formandos com aproveitamento por nível  

  

* Os dados fornecidos por algumas das IES relativos a este ano lectivo não permitem discriminar os 
formandos por níveis de ensino, o que dá origem à diferença entre o somatório dos parciais e o total. 
**Em relação a este ano lectivo os dados disponibilizados até ao momento por algumas das IES não 
permitem distinguir o número de formandos por níveis de ensino. 
Fonte: DGIDC 
 

Este gráfico ilustra dois tipos de fenómenos. Desde logo, as transformações no seu 

contexto. É visível um arranque forte no ano do lançamento do programa, seguido da 

estabilização até 2008/09 – correspondendo à sua entrada em velocidade de cruzeiro - e 

finalmente uma queda abrupta a partir de 2009/10, onde é já notório o impacto das 

restrições orçamentais na disponibilização de verbas para o PFCM. 

 

Por outro lado, o gráfico A.2.11 mostra também a capacidade muito limitada que o 

PFCM revelou de alcançar os docentes do 2º ciclo, por contraste com o que sucede com 

o 1º ciclo. Esta limitação foi, de resto, reconhecida por todas as entrevistadas, tendendo 

                                                 
14 Sublinhe-se que estes valores correspondem aos formandos que concluiriam a formação com 
aproveitamento e não aos candidatos aceites no seu início. No entanto, e de acordo tanto com a presidente 
da CA e com as coordenadoras institucionais, estes números eram residuais pelo que constituem um bom 
indicador do número de candidatos aceites. 
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a ser atribuída essencialmente ao facto de estes docentes terem uma formação inicial 

especializada na área da matemática, o que não só inibiria uma consciencialização das 

necessidades de formação e actualização como implicaria uma “perda de face” pelo 

reconhecimento de limitações na sua área disciplinar específica. 

 

A.2.2.4. Relacionamento institucional 
 

Conforme foi já aludido, o desenho institucional do PFCM pressupunha o envolvimento 

de um conjunto relativamente alargado de entidades. Importava assim tentar captar as 

características do relacionamento que se estabeleceu entre estas entidades durante o 

processo de concepção e implementação do programa.  

 

As entrevistas realizadas sugerem a existência de dois círculos de stakeholders 

caracterizados por dinâmicas bastante distintas de relacionamento, que designaremos 

respectivamente por círculo nuclear e círculo periférico.  

 

O círculo nuclear é composto pelas instituições cujo contributo para a concepção e 

implementação do PFCM é directo e com implicações operacionais claras.. Estão neste 

círculo a comissão de acompanhamento, as IES, a DGIDC e o gabinete da Ministra da 

Educação. 

 

Este círculo é caracterizado por relações de grande fluidez e de cariz 

predominantemente cooperativo. Assim, Lurdes Serrazina fez questão de salientar a 

conjugação da grande liberdade de acção concedida pela Ministra da Educação Maria de 

Lurdes Rodrigues no desenho do programa com o acompanhamento muito próximo – 

expresso na designação de uma assessora especificamente para o efeito – e consequente 

resposta extremamente célere e eficaz do seu gabinete às dificuldades que iam surgindo.  

 

Também o relacionamento entre a CA e as IES decorre sem obstáculos de monta , sendo 

marcado por um cariz de grande colaboração – a que parece não ser estranho o prestígio 

científico da presidente da CA e dos seus restantes membros e a sua pertença ao mesmo 

círculo profissional e científico das coordenadoras. As coordenadoras institucionais 
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referiram repetidamente a facilidade de acesso à CA, bem como a celeridade na resposta 

às suas solicitações. Foi também elogiada a intensidade do trabalho de 

acompanhamento da CA, envolvendo reuniões conjuntas periódicas com as equipas de 

coordenação, seminários e diversas visitas ao terreno.   

 

Já o relacionamento da CA e principalmente das IES com a DGIDC, ainda que siga 

predominantemente este padrão cooperativo, apresenta algumas matizes que importa 

frisar. As coordenadoras institucionais entrevistadas salientaram a grande proficiência e 

flexibilidade das técnicas da DGIDC – Alexandra Pinheiro até ao Verão de 2010 e Hélia 

Sousa desde então – encarregues de dar resposta às solicitações correntes do programa 

no plano logístico e administrativo.  

 

No entanto, surgiram ao longo do tempo dois focos de tensão que foram 

recorrentemente referidos pelas coordenadoras institucionais. O primeiro tem a ver com 

o desenho e gestão do processo de candidaturas ao programa por parte de formandos, 

com as IES a identificarem diversas discrepâncias e insuficiências – e.g. reconfirmação 

de intenção de candidaturas junto dos docentes e das direcções dos agrupamentos. Esta 

situação acabou por resultar no assumir, pelas IES, do próprio processo de inscrições a 

partir de 2010.  

 

O segundo foco de tensão surge com a indefinição estratégica que a mais recente 

direcção da DGIDC tem revelado quanto ao PFCM. Tal indefinição tem-se traduzido na 

incerteza e atraso de comunicação das decisões sobre a continuidade e moldes do 

programa nos últimos dois anos lectivos e tem levado a presidente da CA a ter de 

recorrer ao contacto directo com o Gabinete da Ministra da Educação Isabel Alçada. 

 

Um segundo círculo, que podemos designar por periférico compreende as entidades 

que, não estando directamente envolvidas nas actividades do PFCM nem sendo 

estritamente essenciais ao funcionamento mínimo do programa, poderiam no entanto 

potenciar ou dificultar o alcance e o impacto dessas actividades e desse funcionamento. 

Neste círculo encontramos as DRE, o Plano de Acção da Matemática, as direcções dos 

agrupamentos, os centros de formação dos agrupamentos de escola e as associações de 
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pais. As relações do PFCM e, em particular da CA e das IES com este círculo parecem 

muito menos desenvolvidas e intensas do que com as entidades que pertencem os 

círculo nuclear.   

 

No que respeita às DRE os contactos tanto da CA como das IES parecem reduzir-se 

praticamente a divulgação formal do programa junto das direcções dos agrupamentos a 

que já aludimos acima. 

Por sua vez, os agrupamentos/escolas parecem vistos sobretudo como recipientes 

passivos do programa estando a qualidade do seu envolvimento muito dependente do 

diferente grau de proximidade institucional e mesmo pessoal entre as suas direcções, de 

um lado, e as IES, coordenadoras institucionais e equipas de formação, por outro.  As 

IES não parecem em geral ter envolvido na organização da formação, sendo esta 

apresentada como um produto finalizado cabendo apenas à direcção do agrupamento 

autorizar ou não os seus docentes a frequentá-lo. Como já vimos, este tipo de relação 

pode ter reduzido, nalguns casos, a capacidade de o PFCM alcançar o público-alvo. 

 

As entrevistas sugerem igualmente que o PFCM não foi capaz de envolver 

satisfatoriamente os CFAE. Esta falta de envolvimento parece radicar em dois factores 

interligados. Por um lado, os CFAE não parecem ter conseguido ultrapassar uma 

posição defensiva face PFCM, em que este surgiria como um veículo de disputa dos 

seus públicos e o financiamento das suas actividades; por outro lado, o facto de o PFCM 

surgir precisamente num contexto de desacreditação de modelos anteriores de formação 

onde os CFAE eram preponderantes seria pouco propício à procura de formas de 

participação destes últimos que os levassem à construção de uma relação mais 

cooperativa.  Em resultado, a relação entre PFCM e CFAE parece ter acabado por 

assumir um carácter predominantemente concorrencial.  

 

Quanto à articulação com o PAM,  terá sido intermitente e de qualidade desigual no 

território. As relações institucionais entre a CA do PFCM e a comissão de 

acompanhamento do PAM parecem ter decorrido de forma muito satisfatória mas a 

própria Lurdes Serrazina reconheceu dificuldades ao nível da sua concretização no 

terreno. Ou seja, a intensidade da articulação entre PAM e PFCM ficou na prática muito 
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dependente da dinâmica de relacionamento entre os formadores das IES e os professores 

acompanhantes do PAM. Refira-se, no entanto, que as entrevistas com as coordenadoras 

institucionais nas ESE de Lisboa e Santarém permitiram identificar em três tipos cuja 

disseminação no resto de território poderá trazer benefícios tangíveis para ambas as 

medidas: 

• Planeamento conjunto da formação, evitando duplicação de esforços e 

sobreposições temáticas; 

• Participação dos professores acompanhantes do PAM nas sessões conjuntas 

e no seminário final do PFCM; 

• Reuniões periódicas de balanço entre os professores acompanhantes do PAM 

e as equipas de coordenação institucional do PFCM. 

 

Finalmente, refira-se que, apesar de o seu envolvimento constar dos documentos 

legislativos que enquadram o programa, as relações com os municípios e as associações 

de pais foram, nas palavras da presidente da CA, praticamente inexistentes. 

 

A.2.2.5. Dispositivo de monitorização e avaliação do programa 
 

O dispositivo de monitorização do PFCM assentava em quatro pilares: 

• A elaboração de um relatório de avaliação no final de cada triénio de 

funcionamento do PFCM por uma comissão criada para o efeito; 

• A elaboração de relatórios periódicos de actividades pelas IES, enviados à 

DGIDC; 

• As reuniões bilaterais com as equipas coordenadores e seminários alargados 

organizados pela CA; 

• As actividades de visita ao terreno por parte CA, compreendendo observação e 

participação das sessões de formação.  

 

Duas destas características de funcionamento do programa podem ser tidas como 

altamente positivas do ponto de vista da sua monitorização. A primeiro é a grande 

intensidade das actividades da CA no terreno e junto das equipas. Esta intensidade 

parece não apenas ter-se traduzido na recolha de conhecimento muito detalhado e rico – 
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e logo numa capacidade de acção flexível elevada e de grande sensibilidade às 

necessidades das equipas e aos problemas no terreno – como ter-se constituído como 

um factor de motivação para as equipas de coordenação e de formação sedeadas nas 

IES. 

 

A segunda característica de relevo foi a aplicação sistemática de inquéritos de satisfação 

aos docentes, enquanto parte dos procedimentos de elaboração dos relatórios periódicos. 

Num programa que partia de um contexto diagnosticado de falta de hábitos de procura 

de formação, a preocupação com a aferição dos níveis e dos factores na sua base é um 

elemento fundamental para correcções e ajustamentos não só dos programas 

No entanto, deve ser igualmente mencionado que as entrevistas sugerem alguns 

desajustamentos neste dispositivo, em particular a ausência de mecanismos de recolha 

de impactos de longo prazo do programa. Esta ausência faz-se sentir tanto no plano 

global como local. Lurdes Serrazina referiu a existência de contactos com o GAVE – 

que de resto se encontravam previstos na legislação de enquadramento – com vista à 

monitorização dos resultados dos alunos nas provas de aferição, mas que nunca 

encontraram tradução prática. Também as IES se limitam a ter alguma noção das 

transformações nas práticas dos docentes por via das relações que mantêm com os 

formadores para lá do final do período de formação. Todavia, não parece existir por 

enquanto nenhum esforço sistematizado de recolha e análise deste tipo de informação. 

 

A.2.2.6. Satisfação e impactos nos resultados dos alunos 
 

Como foi referido acima, as IES realizavam inquéritos de satisfação aos formandos no 

âmbito dos relatórios periódicos entregues à DGIDC. Na ausência de acesso a estes 

relatórios, a informação que dispomos é proveniente das entrevistas realizadas com as 

coordenadoras institucionais do PFCM. Entre os aspectos positivos aí referidos, 

destacam-se três: 

 

• Os elevados índices de satisfação dos formandos, comprovados não apenas 

pelos resultados da aplicação dos questionários, mas também pelo abandono 

residual da formação antes da sua conclusão, pelo volume de candidaturas ao 
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2º ano da formação e pelos níveis de procura elevados que se verificam 

desde o início do programa; 

 

• O destaque do acompanhamento em sala de aula enquanto o elemento mais 

valorizado pelos formandos; 

 

• Criação de um clima propício ao trabalho colaborativo não apenas entre 

formador e formando como entre formadores, sendo este último 

frequentemente transportado para os agrupamentos.  

 

A.2.2.7. Conclusões e recomendações 
 

O facto de o modelo de formação do PFCM assentar em sessões de acompanhamento 

em sala de aula e na forte interacção entre estas e sessões conjuntas de formação 

constituiu um elemento reconhecidamente inovador desta intervenção. No que respeita 

aos formandos, permitiu a problematização directa das suas próprias práticas e a 

consolidação dos métodos e conhecimentos trabalhados nas sessões conjuntas. No que 

respeita aos formadores, permitiu a ancoragem das suas estratégias, métodos e materiais 

de formação nas práticas profissionais e experiências concretas dos docentes do 1º e 2º 

ciclo.  

 

Por outro lado, o objectivo de spill over para a formação inicial pretendido nos 

objectivos do programa parece ter sido amplamente conseguido, reflectindo-se ao nível 

do desenvolvimento das competências dos docentes das IES, do desenvolvimento de 

materiais a partir do contexto de formação, no desenvolvimento curricular e na 

aproximação dos alunos da formação inicial à realidade do exercício da profissão 

docente. Finalmente, há indícios de que a cultura de colaboração promovida pelo 

modelo terá resultado num incremento do trabalho cooperativo nos agrupamentos e 

escolas de origem dos formandos 

 

No entanto, as mesmas características que tornam o PFCM um exemplo interessante de 

inovação na formação contínua de docentes, implicam que os seus custos de 
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funcionamento sejam elevados, decorrentes tanto do carácter intensivo de envolvimento 

do formador com o trabalho do formando como ao carácter descentralizado do seu 

funcionamento.  

 

 
A equipa de avaliação recomenda assim que seja dada continuidade do Programa de 

Formação Contínua da Matemática para os professores dos 1º e 2º ciclos nos próximos 

anos lectivos. Apesar do actual contexto de contenção orçamental, os ganhos do PFCM 

justificam a procura de soluções criativas de forma a assegurar o financiamento do 

programa – por exemplo, e dado os ganhos de que a participação no programa se 

revestiu e reveste para as IES, estas assumirem os a parte custos da cedência dos 

formadores dos seus quadros, competindo ao ME assegurar o restante, em particular os 

formadores externos. 

 

 

A estratégia de divulgação do PFCM oscilou entre a delegação da responsabilidade de 

divulgação às DRE e envio de ofícios para os agrupamentos. No entanto, o carácter 

formalista deste modelo de divulgação, não parece ter afectado a procura da formação 

disponibilizada no âmbito do programa, que segundo todos os entrevistados, esta foi 

desde o início elevada e muito superior à própria capacidade de resposta das IES. Nesse 

sentido, não se afigura como prioritária a alteração da estratégia de divulgação.   

 

Quanto ao envolvimento dos stakeholders do PFCM, verifica-se a existência de dois 

círculos, caracterizados por dinâmicas bastante distintas: um círculo nuclear, composto 

pela Comissão de Acompanhamento, o gabinete da Ministra da Educação, as IES e, a 

espaços, a DGIDC, que é caracterizado por relações de grande fluidez e de cariz 

predominantemente cooperativo; e um círculo periférico, englobando as DRE, o Plano 

de Acção da Matemática, as direcções dos agrupamentos de escolas e os Centros de 

Formação de Agrupamentos de Escolas, caracterizando por relações muito menos 

intensas e desenvolvidas.  
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A equipa de avaliação recomenda assim que a Comissão de Acompanhamento do 

PFCM encoraje as IES a estabelecerem um maior contacto com os CFAE, no sentido de 

incentivar a participação dos formadores dos CFAE no PFCM – como observadores ou 

mesmo como membros das equipas de formação – e de estabelecimento de planos de 

formação não sobrepostos com as direcções destes Centros. 

 

A equipa recomenda ainda que a Comissão de Acompanhamento do PFCM identifique 

e dissemine junto de todas as IES participantes no programa as boas práticas já 

existentes em alguns distritos ao nível do planeamento conjunto das temáticas das 

formações, da participação dos professores acompanhantes do PAM nas sessões 

conjuntas e eventos do PFCM e de reuniões periódicas de balanço entre os professores 

acompanhantes do PAM e as equipas de coordenação institucional do PFCM. 

 

 

No que respeita ao dispositivo de monitorização do PFCM, é de destacar a grande 

intensidade das actividades da Comissão de Acompanhamento no terreno e junto das 

equipas de formação e o estabelecimento da norma de aplicação e análise sistemática de 

questionários de satisfação aos formandos participantes no programa como parte dos 

relatórios periódicos que as IES têm de remeter à DGIDC. 

 

No entanto, o mesmo dispositivo parece deficitário ao nível da monitorização dos 

impactos após a conclusão da formação – em particular quanto ao grau de profundidade 

da transformação das práticas dos docentes e ao sucesso escolar dos alunos - estando 

reduzido aos contactos mais ou menos pontuais que as equipas de coordenação e de 

formação das IES mantém com os ex-formandos. 

 

 
A equipa de avaliação recomenda assim que a Comissão de Acompanhamento do 

PFCM estabeleça um protocolo com o Gabinete de Avaliação Educacional do 

Ministério da Educação, com vista à realização por este último organismo de um estudo 

análise da evolução dos resultados – globais e por itens de avaliação - dos alunos de 

docentes que participaram no programa nas provas de aferição do 4º e 6º anos, desde o 
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início do programa. Este protocolo deverá ainda abranger a cedência regular de 

informação pelo GAVE sobre o desempenho destes alunos nas referidas provas tanto 

para o ano lectivo de 2010/11 como para os anos seguintes de funcionamento do PFCM. 
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A.2.3. Avaliação do impacto das medidas de desenvolvimento 
curricular nas Ciências Experimentais 
 

O corrente capítulo enquadra-se na avaliação do impacto das medidas de 

desenvolvimento curricular previstas para as áreas de investimento prioritário, a saber: o 

Português, a Matemática e as Ciências Experimentais. Estas medidas, que estão no 

terreno desde o ano lectivo de 2006/07, visam a melhoria das aprendizagens e do 

desempenho dos alunos e dos formandos dos ensinos básico e secundário, qualquer que 

seja a modalidade de formação, com o objectivo de melhorar o sucesso nas 

aprendizagens e, consequentemente, aumentar as taxas de escolaridade da população 

portuguesa. Refira-se que estas áreas são consideradas prioritárias pelo seu carácter 

estruturante no currículo15. O investimento nestas áreas assenta na expectativa de que o 

correspondente aumento do nível de proficiência se alargue às outras áreas desse 

currículo. 

 

Este capítulo encontra-se assim dividido em quatro partes. Na primeira parte são 

apresentados os resultados da recolha de informação contextual sobre o ensino 

experimental das ciências em Portugal, mais concretamente da análise da documentação 

oficial e de um conjunto de estudos académicos e de avaliação externa que se 

debruçaram – total ou parcialmente – sobre este tema. 

  

A segunda parte é dedicada à análise da evolução do sucesso escolar nas disciplinas de 

Ciências Experimentais. Esta dimensão tem o objectivo de fazer uma primeira medição 

dos impactos das medidas implementadas, designadamente através da análise 

comparativa dos resultados escolares dos alunos nas disciplinas referentes às Ciências 

Experimentais. Esta análise utiliza como indicadores os resultados dos exames 

nacionais realizados após a reforma do ensino secundário, iniciada em 2004.  

 

O terceiro capítulo é dedicado à análise de conteúdo de todos os programas e de uma 

amostra de manuais escolares das disciplinas de Ciências Experimentais dos ensinos 

básico e secundário. Esta é uma etapa de extrema relevância na preparação dos 

                                                 
15 Cf. ME (2009). A a Z da Educação. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação 
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instrumentos e na construção de hipóteses para teste no inquérito. Esta etapa pretende 

completar o quadro de análise documental, focando-se nos instrumentos 

disponibilizados para o ensino destas disciplinas, permitindo também obter um melhor 

entendimento do que é proposto a professores e alunos ao nível do trabalho prático e/ou 

experimental. 

 

Finalmente, a quarta parte é dedicado à apresentação dos resultados do inquérito às 

práticas e representações sobre o ensino experimental das ciências nos 2º e 3º ciclos e 

ensino secundário, aplicado ao universo dos docentes destas disciplinas durante os 

meses de Novembro e Dezembro de 2010. 

 

A.2.3.1. Análise documental 
 

O reforço do investimento nas Ciências Experimentais, nomeadamente na componente 

prática e/ou experimental nos processos de ensino-aprendizagem, é uma matéria que foi 

definida como prioritária nas revisões curriculares dos ensinos básico e secundário. 

 

Esta prioridade teve, portanto, efeitos vinculativos na definição das Competências 

Essenciais para o Currículo >acional do Ensino Básico e nos programas do ensino 

básico, bem como no currículo e nos programas do ensino secundário. Estes 

documentos consagram uma viragem conceptual no paradigma de ensino, que coloca a 

tónica da aprendizagem no desenvolvimento de competências, defendendo o princípio 

da articulação das componentes teóricas com as componentes práticas, promovendo 

assim a sua aprendizagem integrada. Isto mesmo é defendido por Maria do Céu Roldão, 

quando enfatiza “que na lógica da actual abordagem curricular a competência institui-se 

como o garante de uma apropriação comum de saberes, que se constituam em saberes 

em uso, mobilizáveis, actuantes – e não inertes, segmentares, enciclopédicos, 

encapsulados em formatos de imobilidade intelectual e social”16. Neste contexto, 

também deve ser referido o aumento dos tempos lectivos – de 50 para 90 minutos –, 

                                                 
16 Martins, Idalina, Marta Abelha, Maria do Céu Roldão e Nilza da Costa (2008), “Impacte do Processo 
de Reorganização Curricular do Ensino Básico na área das Ciências Físicas e Naturais e na relação do 
professor com o trabalho curricular”. Saber (e) Educar, 13: 269. 
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como outra medida que, visando rentabilizar os mesmos, procurou responder a este 

princípio, entre outros. 

 

A avaliação dos impactos da Reorganização Curricular foi objecto de investigação por 

Idalina Martins no estudo Competências em Ciências Físicas e >aturais – Concepções 

e Práticas de Professores de Ensino Básico, posteriormente apresentado e discutido no 

artigo “Impacte do Processo de Reorganização Curricular do Ensino Básico na área das 

Ciências Físicas e Naturais e na relação do professor com o trabalho curricular” 

publicada na revista Saber (e) Educar. Esta autora pretendeu compreender o modo como 

os professores de Ciências Experimentais, que leccionam o ensino básico, apropriaram a 

abordagem curricular assente no desenvolvimento de competências.  

 

De acordo com as conclusões apresentadas, a reorganização curricular do ensino básico 

não implicou uma alteração de práticas dos docentes no sentido de responder ao 

paradigma pedagógico promovido pelo actual currículo. Citando a comunicação 

referida, “apesar da maioria dos professores ter afirmado que sentiu necessidade de 

pesquisar e reflectir sobre este conceito [competência], constatou-se que a sua aparente 

apropriação se confinava ao discurso politicamente correcto e à terminologia a utilizar 

nos documentos oficiais”17. Nas práticas de docência, e de acordo com o mesmo estudo, 

a generalidade dos professores inquiridos afirmou não ter sentido necessidade de 

modificar as suas práticas de docência. 

 

As conclusões do estudo também mostraram que o trabalho de campo, as actividades de 

envolvimento com o meio e o recurso a actividades experimentais são práticas 

claramente residuais no desenvolvimento das aprendizagens, sendo a maioria das 

práticas curriculares dos professores inquiridos de âmbito teórico e expositivo.  

 

As limitações invocadas pelos professores no desenvolvimento de competências são 

igualmente abordadas pelo estudo, a saber: (1) a excessiva mobilidade docente; (2) a 

falta de coerência, clareza e continuidade na política educativa; (3) a existência de uma 

                                                 
17 Martins, Idalina et al. (2008), “Impacte do Processo de Reorganização Curricular do Ensino Básico na 
área das Ciências Físicas e Naturais e na relação do professor com o trabalho curricular”. Saber (e) 

Educar, 13: 269. 
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estrutura e orgânica escolares inadequadas; e (4) a falta de coordenação e articulação 

entre os professores. De acordo com a autora, “a generalidade dos constrangimentos 

evocados foram de natureza extrínseca ao professor, deixando transparecer uma imagem 

de impotência e incapacidade de lidar e/ou contornar condições e situações adversas e, 

por conseguinte, uma escassa auto-implicação”18. 

 

Ao nível do ensino secundário, a promoção das aprendizagens teóricas e práticas 

integradas já foi alvo de uma avaliação externa, que decorreu no âmbito do Estudo de 

Avaliação e Acompanhamento da Implementação da Reforma do Ensino Secundário. 

No contexto dessa avaliação emergiu como uma questão crítica a diminuição efectiva 

do peso do ensino prático e/ou experimental ao longo dos três anos do ensino 

secundário, deficit particularmente evidente na área das Ciências Experimentais. 

Consultando as conclusões do GAAIRES19, verifica-se que a integração das 

componentes teórica e prática e/ou experimental não foram questionadas a um nível 

conceptual tanto pelos professores, como pelas associações de professores e sociedades 

científicas. Contudo, a informação recolhida junto das escolas apontava no sentido de 

que a integração da teoria e da prática no ensino das Ciências Experimentais, ao nível 

das práticas dos docentes era aplicada essencialmente à custa do trabalho prático. 

Portanto, os dados apresentados pela avaliação apontam que o resultado prático do 

processo de integração e articulação da teoria com a componente prática foi a anulação 

da última. 

 

O mesmo estudo aponta que foram referidos diversos constrangimentos à concretização 

da componente prática das de Ciências Experimentais, nomeadamente: (1) a densidade 

dos conteúdos teóricos; (2) a inexistência de material adequado e na quantidade 

necessária nos laboratórios; (3) a exiguidade do tempo, visto que as aulas laboratoriais 

exigem uma análise do trabalho e uma discussão depois do trabalho realizado; e (4) o 

insuficiente número de aulas práticas. 

 

                                                 
18 Martins, Idalina et al. (2008), “Impacte do Processo de Reorganização Curricular do Ensino Básico na 
área das Ciências Físicas e Naturais e na relação do professor com o trabalho curricular”. Saber (e) 

Educar, 13: 270. 
19 GAAIRES (2007a). Reforço das vertentes prática e/ou experimental nos cursos científico-humanísticos 

– Recomendações . Lisboa: ISCTE/Ministério da Educação/PRODEP. Texto policopiado 
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A avaliação externa identificou ainda a necessidade de se reforçar as vertentes práticas 

e/ou experimentais nos cursos científico-humanísticos, o que esteve na base da 

constituição de um grupo de trabalho na DGIDC e, em consequência, na publicação do 

Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de Julho. Este Decreto-Lei prevê, entre outras 

alterações, o reforço de 45 minutos na carga horária semanal, associado a um tempo 

lectivo de 90 minutos, nas disciplinas com uma forte componente prática e 

experimental. Para o caso das Ciências Experimentais, as disciplinas consideradas são: 

as bienais de Física e Química A e de Biologia e Geologia, e as anuais de Física, 

Química, Biologia e Geologia. 

 

Esta medida veio a ser reforçada com o Despacho n.º 14026/2007, no qual é 

contemplada a possibilidade de desdobramento de turmas num tempo lectivo, isto para 

o caso de turmas com mais de 15 alunos, devendo o mesmo ocorrer no tempo lectivo de 

135 minutos. O mesmo despacho prevê o desdobramento das turmas do 2º e 3º ciclos do 

ensino básico nas disciplinas de Ciências Físicas e Naturais – Ciências da Natureza no 

2º ciclo, e Ciências Naturais e Físico-Química no 3º ciclo –, de forma a ser realizado o 

trabalho experimental.  

 

No âmbito das medidas de promoção das Ciências Experimentais nas aprendizagens, foi 

também concebido um Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências 

para o 1º Ciclo. Este programa, de acordo com a apresentação feita no sítio da DGIDC, 

parte do “reconhecimento de que o ensino experimental das ciências nos primeiros anos 

de escolaridade pode contribuir de forma decisiva para a promoção da literacia 

científica, potenciando o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de 

uma cidadania interveniente e informada e à inserção numa vida profissional 

qualificada”20.  

 

Este programa tem como finalidade, de acordo com o Despacho n.º 2143/2007, de 9 de 

Fevereiro, “a melhoria do ensino experimental das ciências no 1º ciclo do ensino básico, 

através do desenvolvimento de boas práticas de ensino e aprendizagem de base 

experimental”. A intervenção é feita, portanto, ao nível da formação de professores, 

                                                 
20 Cf. www.dgidc.min-edu.pt. 
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procurando desenvolver nestes competências para promover o interesse dos alunos nesta 

área, bem como a exploração de situações didácticas e a concepção e preparação de 

actividades práticas a implementar em sala de aula. 

 

Em função do enquadramento apresentado, definiram-se dois dos objectivos específicos 

para o inquérito às práticas e representações sobre o ensino experimental das ciências 

nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário:  

 

• Avaliar se o reforço da carga horária semanal em 45 minutos para as disciplinas 

da componente de formação específica dos cursos de Ciências e Tecnologias, 

associado ao desdobramento da turma nas condições referidas, permitiu um 

efectivo aumento da componente prática e/ou experimental prevista nos 

programas deste nível de ensino;  

 

• Avaliar se o desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Físicas e 

Naturais do ensino básico permitiu um efectivo aumento na realização de 

trabalho prático e/ou experimental. 

 

A.2.3.2. Análise das classificações dos exames nacionais 
 

Um primeiro indicador de eventuais impactos das alterações na carga horária e da 

facilitação do desdobramento de turmas na qualidade das aprendizagens é constituído 

pela evolução das classificações internas finais e, de forma mais mediada – por não 

incidirem sobre as competências dos alunos no plano experimental –  pelas as 

classificações dos exames nacionais. 

 

Todavia, as alterações referidas produziram efeitos apenas para os alunos que iniciaram 

o 10º Ano em 2007/08 – e que, em condições ideais, realizaram o exame nacional das 

disciplinas bienais em 2008/09 – algo que restringe fortemente o valor heurístico desta 

comparação. Além disso, apenas duas das nove disciplinas, que são objecto do corrente 

estudo, se encontram sujeitas a exame nacional: Biologia e Geologia; e Física e Química 

A. 
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Como se verifica através da leitura do quadro A.2.14, não se constataram contrastes 

significativos entre as classificações internas atribuídas nestas duas disciplinas em 

2008/09 e nos anos imediatamente anteriores.  

 

Quadro A.2.14. Média das classificações internas nas disciplinas de Biologia e Geologia e Física e 

Química A, por ano 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Biologia e Geologia 140,0 138,1 135,8 135,9 

Física e Química A 135,0 129,8 127,2 128,9 

Escala: 0-200 
Fonte: Júri Nacional de Exames 

 

Já no que respeita aos exames nacionais, o quadro A.2.15 apresenta um decréscimo na 

média das classificações em ambas as disciplinas. No entanto, o facto de dispormos 

apenas de uma observação para ambas as disciplinas num momento posterior às 

alterações referidas não permite identificar uma tendência nem sequer controlar o 

carácter eventualmente espúrio do valor desta observação – ou sequer, tendo em atenção 

a situação nos dois anos imediatamente anteriores, se os valores para 2007/08 

constituem eles próprios outliers.  

 

Quadro A.2.15. Média das classificações em exame nas disciplinas de Biologia e Geologia e Física e 

Química A, por ano 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Biologia e Geologia 98 90,4 108,5 92,4 

Física e Química A 76 81,8 92,8 82 

Escala: 0-200 
Fonte: Júri Nacional de Exames 

 

Dada a reduzida informação que este exercício permitiu extrair, foi contemplada pela 

equipa a possibilidade de realização de uma análise às classificações internas 

simultaneamente mais sofisticada e abrangendo um maior número de disciplinas. Tal 

análise faria uso de variáveis referentes a características da gestão da escola e da sua 

população, com vista a detectar tanto factores que influenciam a evolução das 

classificações ao longo do tempo como segmentos da população escolar que 

apresentassem evoluções com características específicas. 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
169 

 

No entanto, esta análise foi inviabilizada pela escassez de dados com as especificações 

necessárias. Por um lado, a única discriminação de resultados que os Relatórios do Júri 

Nacional de Exames apresentam é a classificação por concelho. Ora a variável concelho 

constitui uma fraca base de segmentação; com efeito, vários estudos chamaram já a 

atenção para a frequência de situações de grande variabilidade nas características da 

população escolar, da gestão e da organização entre diferentes escolas no interior de um 

mesmo concelho salientada.21  

 

Já o GEPE-ME está construir bases de dados com especificações que respondem (pelo 

menos parcialmente) aos requisitos da análise proposta – compreendendo variáveis de 

caracterização socioeconómica do agregado familiar do aluno como a escolaridade dos 

pais ou o benefício de acção social escolar. No entanto, apenas dispõe de informação 

fiável no que respeita às classificações internas para o ano lectivo de 2008/09, o que 

invalida qualquer esforço de comparação face ao período anterior à implementação das 

medidas em avaliação. 

 

A.2.3.3. Análise de conteúdo de programas e manuais escolares 
 

A análise de conteúdo dos programas das disciplinas e dos manuais tem quatro 

objectivos. O primeiro objectivo era contribuir directamente para a produção do 

questionário do inquérito às práticas e representações sobre o ensino experimental das 

ciências nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário. Nesse âmbito, importava fazer o 

levantamento e tipificação dos objectivos de ensino-aprendizagem, das metodologias de 

avaliação prescritas ou propostas e das actividades experimentais referidas. Além disso, 

e como estes documentos constituem um horizonte de trabalho comum aos docentes, 

pretendia-se que os resultados da análise se constituíssem como um dos referenciais 

para o ajustamento do questionário a uma linguagem próxima da utilizada pelos 

docentes. 

 

                                                 
21 E.g. GAAIRES (2007b). Estudo de Acompanhamento e Avaliação da Reforma do Ensino Secundário: 

Relatório Final. Lisboa: ISCTE/Ministério da Educação/PRODEP. 
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O segundo objectivo da análise de conteúdo de programas e manuais era reconstruir a 

concepção de ensino experimental subjacente a estes documentos. Mais precisamente, 

pretendia-se identificar as formas de trabalho prático – concretizadas em tipos de 

objectivos, de actividades e de recursos inerentes – que são predominantes. A 

pertinência deste ponto prende-se com o facto de fornecer elementos contextuais 

importantes para a interpretação dos dados recolhidos através do inquérito. 

 

O terceiro objectivo desta análise de conteúdo incidia menos sobre o conteúdo 

substantivo dos programas e mais sobre a sua qualidade enquanto documentos de 

trabalho. Deve ser lembrado que o público a quem são destinados os programas - os 

docentes – é bastante heterogéneo no que respeita à sua formação, às suas práticas na 

sala de aula e às atitudes face ao ensino experimental. Por um lado, encontramos 

profissionais oriundos de diferentes áreas científicas e que completaram a sua formação 

inicial sob a vigência de diferentes paradigmas pedagógicos. Por outro lado, 

encontramos diferentes níveis de adesão e investimento em formação ao longo da vida – 

seja ela de cariz formal, não-formal ou informal – também no que respeita ao ensino 

experimental das ciências. Finalmente, é importante não ignorar que, antes da reforma 

do ensino secundário de 2004, encontrávamos uma divisão entre teoria e prática no 

ensino da ciência concretizada na existência de disciplinas de Técnicas Laboratoriais – o 

que levou a experiências profissionais muito desiguais no contacto com o trabalho 

prático. 

 

Desta forma, torna-se pertinente avaliar a plasticidade dos documentos – isto é, a 

capacidade de preverem diferentes tipos e níveis de utilização, consoante as 

competências e práticas de trabalho dos docentes. Neste sentido, a nossa análise 

debruçou-se também sobre o grau de especificação das actividades práticas e dos 

recursos envolvidos, sobre a explicitação das relações entre as actividades, as 

competências a desenvolver pelos alunos e as metodologias de avaliação previstas, bem 

como sobre o carácter mais ou menos prescritivo dessas actividades. 

 

Um último objectivo prende-se com a exploração da relação entre manuais e programas. 

A nossa análise não pretende tanto detectar eventuais desvios dos manuais escolares 
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face aos programas das respectivas disciplinas, mas antes compreender até que ponto os 

manuais não serão em parte utilizados como uma ferramenta de compensação, 

respondendo a eventuais insuficiências dos programas no plano da especificação e da 

explicitação.  

 

A.2.3.3.1. Corpus de análise 
 

O corpus de análise foi constituído pelos seguintes documentos oficiais:  

• Programa de Ciências da >atureza – 2ºciclo 

• Programa de Ciências Físico-Químicas – 3ºciclo 

• Programa de Ciências >aturais – 3º Ciclo 

• Programa de Biologia e Geologia – 10º e 11ºano 

• Programa de Física e Química A – 10º e 11º ano 

• Programa de Física – 12ºano  

• Programa de Química – 12º Ano 

• Programa de Geologia 12ºAno 

• Programa de Biologia 12ºAno 

 

Foi também considerada para análise uma amostra de manuais escolares. Esta amostra 

foi composta pelos manuais que, em cada disciplina, foram adoptados pelo maior 

número de escolas durante o ano lectivo de 2008/09. A lista completa dos manuais que 

compõem a amostra encontra-se em anexo. 

 

A.2.3.3.2. Unidades e categorias de análise 
 

No que respeita aos programas, foram considerados dois segmentos de análise: 

Apresentação/Introdução ao Programa; e Desenvolvimento. 

 

Para o segmento Apresentação/Introdução do programa, foram elencadas as referencias 

existentes ao nível de:  

• Aprendizagem de competências práticas;  
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• Sugestões ou indicações metodológicas;  

• Recursos;  

• Avaliação; 

• Número de aulas dedicados à componente prática (obrigatórias). 

 

Quanto ao segmento Desenvolvimento, foram analisados os seguintes aspectos:  

• Tipo de actividade; 

• Grau de especificação das actividades;  

• Referências a recursos; 

• Obrigatoriedade (número de aulas dedicadas à componente prática, e/ou 

obrigatoriedade de actividades);  

• Referências a metodologias e instrumentos de avaliação. 

 

As actividades práticas foram tipificadas com recurso às seguintes categorias:  

• Actividades práticas em sala de aula;  

• Actividades laboratoriais;  

• Trabalho de campo;  

• Visita de Estudo;   

• Recolha e Tratamento de Informação. 

 

Foram também definidos três graus de especificação das actividades: 

• Elevado, quando o segmento contem pelo menos três dos seguintes itens: (1) 

Tipo de Actividade; (2) Objectivos de ensino (para os professores); (3) 

Objectivos de aprendizagem (para os alunos); (4) Competências a desenvolver; 

(5) Avaliação; (6) Recursos detalhados; (7) Indicações metodológicas; 

• Médio, quando o segmento que contempla pelo menos dois dos seguintes itens: 

(1) Tipo de Actividade; (2) Objectivos de ensino; (3) Recursos indicados;  

• Baixo, quando constituído por uma referência: (1) Indicação da actividade. 

 

No que se refere à explicitação dos recursos construímos, foi definida uma escala 

ordinal de três valores:  

• Detalhados;  
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• Indicados;  

• Não referidos.  

 

No caso da avaliação e da obrigatoriedade consideraram-se como valores possíveis a 

presença e a ausência. 

 

A.2.3.3.3. Resultados da análise 

 

A.2.3.3.3.1. Análise dos programas 

 

A – Apresentação/Introdução aos programas 

 

Todos os programas analisados fazem alusão a competências práticas a desenvolver no 

âmbito da respectiva unidade curricular. Todavia, tais referências surgem quase sempre 

de uma forma genérica, ao ponto de serem muitas vezes idênticas em programas de 

diferentes disciplinas. 

 

Apenas os programas de Física e Química A (10º e 11º ano) e o de Geologia do 12ºano 

são mais específicos neste aspecto, apresentando competências práticas, relacionadas 

com o manipular de material de laboratório, a observação de fenómenos, a 

implementação e resolução de situações-problema e a planificação e execução de 

investigações, entre outras.  

 

Relativamente às sugestões metodológicas, a maioria dos programas antecipam o tipo 

de actividades que vão propor no desenvolvimento do programa – tais como 

investigações, experiências, actividades de sala de aula, saídas de campo, actividades 

com ligação ao dia-a-dia, experiências de verificação, entre outras – embora em geral, o 

grau de detalhe reduzido. O programa de Ciências Naturais do 2º ciclo é o único que 

não faz qualquer referência a sugestões metodológicas na sua apresentação ao 

programa. 
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No que se refere ao elencar dos recursos a utilizar nas actividades, apenas os programas 

de Geologia 12ºano, Biologia 12ºano, Física 12ºano e Biologia e Geologia do 10º e 11º 

anos o fazem  

 

A avaliação está, em geral, contemplada na apresentação dos programas, embora com 

considerações voltadas para exemplos de instrumentos ou para o seu papel nos 

processos de ensino-aprendizagem. Também estas referências são genéricas e muito 

semelhantes entre os vários programas. 

 

No que respeita à prescrição, os programas de Química do 12ºano, o de Física do 12º 

ano e de Biologia e Geologia 10º e 11ºano, são os únicos que fazem referência à gestão 

do tempo e a reserva obrigatória de tempo lectivo para a componente prática (um terço 

do tempo lectivo semanal).  

 

B – Desenvolvimento dos programas 

 

Actividades Práticas 

 

As actividades comuns a todos os programas são as actividades práticas de sala de aula 

e as actividades laboratoriais. Importa ressaltar neste plano o grande número de 

actividades laboratoriais previstas no programa de Física e Química A (10º e 11ºano), 

facto que destaca em relação aos restantes programas. 

 

Já as visitas de estudo, as saídas de campo e os trabalhos de recolha e tratamento de 

informação são actividades contempladas apenas em alguns programas. Apenas o 

programa de Ciências da >atureza (2º Ciclo) não alude a visitas de estudo. No entanto, 

a referência a saídas de campo é mais rara, surgindo apenas nos programas de Ciências 

Físicas 3º Ciclo, Biologia e Geologia (10º e 11º anos) e Geologia (12º Ano). Já a 

recolha e o tratamento de informação surgem num número reduzido de programas e por 

norma associados a outras actividades, como a prática de sala de aula. 

 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
175 

Analisando o grau de descrição com que o plano de cada actividade é apresentado, 

podemos agrupar os programas em três grupos. O Grupo 1 contempla os programas de 

maior heterogeneidade interna no que respeita a este aspecto. Nestes documentos, 

surgem ocorrências de situações de especificação baixa, média e elevada sensivelmente 

com a mesma frequência. Os programas que se inscrevem neste grupo são os de 

Ciências >aturais do 2ºciclo, Ciências Físicas e >aturais do 3ºciclo, Biologia e 

Geologia de 10º e 11ºano, Biologia e Geologia 11ºano, e Geologia 12ºano. 

 

O Grupo 2 é composto, apenas, por um programa, o de Biologia 12ºano que se 

caracteriza sobretudo por ter a maioria das suas actividades situadas no nível médio de 

grau de especificação.  

 

Finalmente o Grupo 3 é composto pelos programas de Física e Química A (10º e 

11ºanos) e pelo programa de Física (12ºano), que têm em comum o facto de 

apresentarem consistentemente um grau de especificação de elevado. 

 

Recursos 

 

Relativamente aos recursos a utilizar nas actividades foram utilizadas três categorias de 

descrição: não referidos; indicados e detalhados. A aplicação destas categorias ao 

conjunto das actividades permitiu, numa segunda fase, constituir três grupos de 

programas. 

 

No primeiro grupo estão presentes os programas de Biologia e Geologia (10º e 11º) 

anos, Biologia e Geologia (11ºano), Física (12ºAno), Química (12º Ano) e Biologia 

(12ºano). Este grupo tem em comum a heterogeneidade nesta rubrica, coexistindo 

situações de recursos indicados, detalhados e ausência de referência no mesmo 

documento.  

 

O segundo grupo é constituído pelos programas de Geologia (12ºano) e o de Ciências 

da >atureza (2ºciclo). Ambos se caracterizam por compreenderem apenas ocorrências 
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de indicação e ausência de referência – significando que em nenhuma das suas 

actividades os recursos estão dispostos de forma detalhada. 

 

Finalmente o terceiro grupo comporta o programa de Físico e Química A (10º e 11º 

ano), em que os recursos a utilizar em cada uma das actividades são apresentados de 

forma detalhada. 

 

Avaliação 

 

No que se refere às referências a metodologias e instrumentos de avaliação, apenas dois 

programas contemplam sugestões neste âmbito: os programas de Física e Química A 

10º e 11º ano e Física do 12ºano. 

 

O programa de Física e Química A (10º e 11º ano) apresenta em todas as suas 

actividades exemplos e sugestões de métodos e instrumentos de avaliação, sendo que o 

de Física (12ºano) faz essas mesmas indicações – embora apenas para as actividades 

laboratoriais. Os restantes programas, não apresentam qualquer indicação explícita a 

este nível. 

 

Obrigatoriedade 

 

A maioria dos programas não apresenta qualquer prescritiva no que respeita actividade. 

Neste caso, as actividades podem ser vistas como sugestões, cuja realização fica ao 

critério do professor. No entanto, existem dois casos em que surgem actividades 

obrigatórias: os programas de Físico e Química A (10º e 11 ºano); o de Física (12º ano) 

e o de Química (12ano). 

 

A.2.3.3.3.2. Análise dos manuais de Ciências Experimentais 

 

Os manuais escolares foram analisados segundo os mesmos critérios que os programas. 

Assim, a nossa análise está organizada segundo os seguintes temas: actividades práticas, 

grau de especificação, recursos, obrigatoriedade e avaliação. 
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A – Actividades práticas 

 

Todos os manuais escolares analisados contemplam as actividades práticas de sala de 

aula e as actividades laboratoriais. No entanto, as restantes actividades – visitas de 

estudo, saídas de campo e actividades de investigação – apenas surgem em alguns 

manuais e sempre em número reduzido. Referir-se também que os manuais escolares 

incluem frequentemente actividades de leitura e interpretação de dados – no entanto, 

optámos por não considerar este tipo de actividades como de cariz prático. 

 

As actividades práticas de sala de aula surgem em maior número nos seguintes manuais 

escolares: Descobrir a Terra 9 e 10 F A. Por sua vez, os manuais onde se regista uma 

maior incidência de actividades laboratoriais são Descobrir a Terra 7, Descobrir a 

Terra 8, Viver melhor na Terra e Química em Contexto 12.  

 

As referências a trabalhos de campo e as visitas de estudos foram encontradas em 

apenas em alguns manuais. As referências ao trabalho de campo encontram-se nos 

seguintes manuais: Descobrir a Terra 7, Terra, Universo e Vida 11 e de GeoDesafios 

12. Por sua vez, encontram-se sugestões de visitas de estudo nos manuais Terra, 

Universo e Vida 11, e o de Química em Contexto 12.  

 

Mesmo assim, estas actividades estão em ambos os casos representadas em pequeno 

número – uma ou duas actividades por manual – e por norma pouco especificadas – seja 

ao nível dos recursos, dos procedimentos metodológicos ou dos objectivos de 

ensino/aprendizagem. 

 

Em conclusão, o manual que apresenta um leque mais completo e diversificado de 

actividades é o manual Terra, Universo e Vida 11. 

 

Graus de especificação do plano de actividade 

 

No que respeita à classificação quanto ao grau de especificação foram utilizadas, como 

se referiu acima, três categorias: Elevado, Médio e Baixo. 
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Os resultados da análise permitiram agrupar os manuais em três grupos: um primeiro 

grupo de manuais, em que é predominante um grau de especificação elevado; um 

segundo grupo, composto por manuais em que se encontram instâncias dos graus de 

especificação médio e elevado; e um terceiro grupo, o mais heterogéneo, em que se 

encontram instâncias dos três graus de especificação. 

 

Ao primeiro grupo pertence apenas um manual, o Química em Contexto 12. No segundo 

grupo, incluem-se os manuais: Descobrir a Terra 7, o Descobrir a Terra 8, o Viver 

melhor na Terra e GeoDesafios 12. Os restantes manuais – Descobrir a Terra 9, 

Sustentabilidade na Terra, Biologia 10 Geologia 10, 10 F A, Terra, Universo e Vida 11, 

e 12 F – incluem-se no terceiro grupo. 

 

Importa, no entanto, destacar que é nítida a diferença de especificação entre as 

actividades laboratoriais e as restantes actividades. São as actividades laboratoriais as 

que contêm, com maior frequência, graus de especificação elevado. Com efeito, sete dos 

onze manuais analisados apresentam actividades laboratoriais com um grau elevado de 

especificação: os manuais Descobrir a Terra 7, Descobrir a Terra 8, Descobrir a Terra 

9, Biologia 10; Geologia 10, GeoDesafios 12, 12 F e Química em Contexto 12. 

 

Recursos 

 

No que concerne ao elenco de recursos para a realização de actividades encontramos 

uma realidade análoga ao grau de especificação das próprias actividades. De facto, a 

maioria dos manuais caracterizam-se pela coexistência de situações de ausência de 

referência, de indicação simples e de indicação detalhada. Da mesma forma, são as 

actividades laboratoriais aquelas em que os recursos se apresentam mais frequentemente 

de forma detalhada. 

 

Em face desta informação, podemos constituir três grupos de manuais que partilham 

características no que respeita à explicitação dos recursos necessários à realização das 

actividades práticas: um primeiro grupo de manuais em que predominam as referências 
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detalhados, um segundo grupo, em que se encontram ocorrências de referência 

detalhada e de indicação simples; e um terceiro grupo onde se encontram as três 

situações de explicitação. 

 

O manual inscrito no primeiro grupo é, novamente, o manual Química em Contexto 12, 

no qual todas as actividades listam os recursos correspondentes de forma detalhada (à 

excepção de uma visita de estudo). No segundo grupo encontram-se os manuais 

Descobrir a Terra 7, Descobrir a Terra 8, o Sustentabilidade na Terra e o Viver melhor 

na Terra. O terceiro grupo compreende os restantes manuais. 

 

Como foi referido, a maioria dos manuais analisados enumera os recursos das 

actividades laboratoriais apresentados de forma detalhada. É o caso dos seguintes 

manuais; Descobrir a Terra 7, Descobrir a Terra 8, Descobrir a Terra 9, Viver melhor 

na Terra, Biologia10, Geologia do 10, 10 F A; GeoDesafios 12, Química em Contexto 

12 e 12 F. 

 

Avaliação 

 

Apenas um dos manuais utilizados apresenta sugestões de avaliação directamente 

ligadas a actividades: o manual Química em Contexto 12, no interior do qual todas as 

actividades são acompanhadas por exemplos de instrumentos de avaliação. Todavia, a 

maioria dos manuais apresenta fichas de autoavaliação dos conteúdos no final do 

capítulo ou da unidade – mas sem referências específicas a actividades. 

 

A.2.3.4. O inquérito às práticas e representações sobre o ensino 
experimental das ciências nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário 
 

A.2.3.4.1. Nota metodológica e caracterização da amostra 
 

O Inquérito às Práticas e Representações sobre o Ensino Experimental das Ciências nos 

2º e 3º ciclos e Ensino Secundário teve como universo de referência os professores das 
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escolas públicas que se encontravam, no momento da sua aplicação, a leccionar pelo 

menos uma das seguintes di'sciplinas: 

 

• Ciências da Natureza (2º Ciclo) 

• Ciências Fisco-Químicas (3º Ciclo) 

• Ciências Naturais (3º Ciclo) 

• Física e Química A (10º e 11º Anos – Cursos Científico-Humanísticos) 

• Biologia e Geologia (10º e 11º Anos – Cursos Científico-Humanísticos) 

• Física (12º Ano – Cursos Científico-Humanísticos) 

• Química (12º Ano – Cursos Científico-Humanísticos) 

• Biologia (12º Ano – Cursos Científico-Humanísticos) 

• Geologia (12º Ano – Cursos Científico-Humanísticos) 

 

O inquérito foi construído em colaboração com o GEPE-Ministério da Educação. O pré-

teste foi efectuado em suporte papel na Escola Secundária de Virgílio Ferreira, em 

Lisboa, nos dias . A versão final do questionário (que se contra em anexo) foi aplicado 

exclusivamente por via informática, tendo sido alojado no sítio do Portal das Escolas ( 

http://www.portaldasescolas.pt ) - cuja gestão é assegurada por aquele organismo.  

 

A base de sondagem utilizada foi a base de registos do Portal das Escolas, onde se 

encontravam, à data do lançamento do questionário, registados 53.560 docentes. Estes 

docentes foram informados por e-mail do decurso e objectivos do inquérito no dia 5 de 

Novembro de 2010, tendo sido enviado um segundo e-mail de apelo ao preenchimento 

no dia 29 de Novembro.  

 

Os questionários estiveram abertos para preenchimento na Área Pessoal de cada docente 

entre os dias 4 de Novembro e 19 de Dezembro de 2010. Durante este intervalo de 

tempo, foram obtidos 2230 questionários, dos quais 847 válidos - correspondendo a 

uma taxa de resposta de 1,6 %. Foi utilizados na análise da base de dados resultante – 

que se encontra disponível no CD anexo a este relatório - o software PASW Statistics 

18.0. 
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Refira-se que o contacto por e-mail do GEPE-ME teve como destinatários todos os 

professores registados no Portal das Escolas, independentemente do seu grupo de 

recrutamento. Esta decisão de não discriminação no envio dos e-mails de informação 

deve-se tanto ao respeito pela política de confidencialidade e protecção de dados do 

Portal das Escolas como à necessidade de acautelar a diversidade de situações – como 

variações e/ou imprecisões da informação entre o momento de registo no Portal e o 

momento de aplicação do inquérito.  

 

Neste contexto, a taxa de resposta deve ser lida com bastantes reservas, dado que o 

número de docentes que leccionam as disciplinas pertinentes é, como é óbvio, muito 

inferior ao número total de docentes registados. Este facto ajuda a justificar também a 

disparidade entre o número total de questionários obtidos e o número de questionários 

válidos. 

 

O nível de significância utilizado para os testes de inferência estatística foi de 0,01, com 

excepção da análise das questões relativas às consequências da introdução de um tempo 

semanal adicional de 45 minutos na prática dos docentes. Neste último caso, e devido à 

dimensão reduzida da subamostra de respondentes, optou-se pela utilização de um nível 

de significância de 0,05, para evitar tanto quanto possível erros de tipo II. 

 

Os procedimentos acima descritos resultaram na construção de uma amostra constituída 

por 73,8% de docentes do sexo feminino e 26,2 % do sexo masculino. A média de 

idades dos respondentes é de 41 anos, podendo a sua distribuição por escalões etários 

ser verificada no quadro A.2.16. 

 
Quadro A.2.16. Idade 

 n % 

Menos de 35 anos 234 27,7 

35 - 44 anos 322 38,2 

45 - 54 anos 245 29,0 

Mais de 54 anos 43 5,1 

Total 844 100,0 

 

Quanto à residência, predominam na amostra os respondentes da região Norte (39,9%) e 

da região Centro (24,7%). É de assinalar a este respeito a sub-representação de docentes 
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da Grande Lisboa na amostra, constituindo apenas 12,5% da mesma - sendo 

inclusivamente menos numerosos na amostra do que os docentes residentes no Alentejo 

(que totalizam 18,5%). 

 
Quadro A.2.17. Residência por /UTS II 

 n % 

Norte 338 39,9 

Centro 209 24,7 

Grande Lisboa 106 12,5 

Alentejo 157 18,5 

Algarve 37 4,4 

Total 847 100,0 

 

A média de tempo de serviço entre os respondentes é de 17 anos, sendo mais numerosos 

na amostra os respondentes com 15 a 24 anos de serviço (41,9%) e entre 5 a 14 anos de 

serviço (34,4%). 

 
Quadro A.2.18. Anos de serviço 

 n % 

Até 5 anos 56 6,7 

De 5 a 14 anos 277 33,2 

De 15 a 24 anos 361 43,3 

Mais de 24 anos 140 16,8 

Total 834 100,0 

 

No que concerne a situação profissional, a grande maioria dos respondentes está 

integrado no Quadro de Escola/Agrupamento (71,5%), sendo no entanto ainda relevante 

a proporção de inquiridos que mantém um vínculo precário com a escola onde 

leccionam o maior número de tempos lectivos (23,2%). 

 
Quadro A.2.19. Situação profissional dos inquiridos 

 n % 

Contratado 196 23,2 

Integrado em Quadro de Escola/Agrupamento 605 71,5 

Integrado em Quadro de Zona Pedagógica 44 5,2 

Outra 1 0,1 

Total 846 100,0 
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Como é possível verificar a partir da leitura do quadro A.2.20, esta situação de maior 

precariedade é mais frequente entre os respondentes mais novos e com mais anos de 

serviço.   
 

Quadro A.2.20. Idade e anos de serviço dos respondentes por situação profissional 

Situação profissional 
Média de Idades 

(anos) 
Média de anos de 

serviço 

Contratado 33 7 

Integrado em Quadro de Zona Pedagógica 37 12 

Integrado em Quadro de Escola / Agrupamento 44 20 

 

O questionário solicitava aos inquiridos que considerassem, ao longo do seu 

preenchimento, a experiência de leccionação de uma das disciplinas como referência 

para as suas respostas. Neste sentido, incluía uma instrução para garantir a aleatoriedade 

da selecção para o caso de um docente leccionar mais do que uma disciplina de ciências 

experimentais22. Esta instrução resultou na distribuição de respostas constante no 

quadro A.2.21.  

 
Quadro A.2.21. Disciplina de referência no preenchimento do questionário 

 n % 

Ciências da Natureza (2º Ciclo) 192 22,7 

Ciências Físico Químicas (3º Ciclo) 199 23,5 

Ciências Naturais (3º Ciclo) 186 22,0 

Física e Química A (10º e 11º Anos) 99 11,7 

Biologia e Geologia (10º e 11º Anos) 86 10,2 

Física (12º Ano) 17 2,0 

Química (12º Ano) 19 2,2 

Biologia (12º Ano) 47 5,5 

Geologia (12º Ano) 2 0,2 

Total 847 100,0 

 

Desta forma, 22,7% das respostas têm como referente a única disciplina de ciências 

experimentais do 2º ciclo do ensino básico (Ciências da Natureza), 43,5% uma das duas 

disciplinas de ciências experimentais do 3º ciclo (Ciências Físico-Químicas ou Ciências 

                                                 
22 Pedia-se aos respondentes que mantivessem como referente a primeira turma a quem deram aulas de 
uma das disciplinas de ciências experimentais na semana anterior ao preenchimento do questionário. 
Refira-se que, na amostra considerada, apenas 21,0% dos docentes leccionavam mais do que uma destas 
disciplinas no corrente ano lectivo. 
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Naturais) e 31,8% uma das oito disciplinas de ciências experimentais do Ensino 

Secundário.  
 

A.2.3.4.2. Práticas de formação auto-reportadas pelos docentes 
 

Um dos objectivos do inquérito era captar os impactos dos diferentes tipos de formação 

nas práticas e representações dos docentes de ciências experimentais. Nesse sentido 

considerámos duas dimensões fundamentais da formação dos docentes: a formação 

inicial e a formação ao longo da vida.  

 
Quadro A.2.22. Habilitações literárias dos inquiridos 

 n % 

Bacharelato 6 0,7 

Licenciatura 647 76,6 

Mestrado 182 21,5 

Doutoramento 10 1,2 

Total 845 100,0 

 
No que respeita à formação inicial, foram tidos em conta dois elementos de 

caracterização: as habilitações literárias formais detidas pelos inquiridos; e a natureza 

do seu curso de formação inicial, em particular no que respeita à sua orientação 

específica para o ensino. 

 

Quanto às habilitações literárias dos inquiridos, verificamos que cerca de 76,6% eram 

detentores de uma licenciatura e 21,5% de um mestrado, sendo residual a percentagem 

de doutorados e bacharéis (1,2% e 0,7% respectivamente) na nossa amostra.  

 

No que respeita à natureza do curso de formação inicial, e como se pode concluir da 

leitura do quadro A.2.23, a vasta maioria dos inquiridos (76,4%) frequentaram cursos 

parcial ou totalmente vocacionados para o ensino.  
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Quadro A.2.23. /atureza da formação inicial dos inquiridos 

 n % 

Curso de Professores do 2º Ciclo 125 15,1 

Geral com via de ensino/ramo pedagógico 508 61,3 

Geral sem via de ensino/ramo pedagógico 196 23,6 

Total 829 100,0 

 

A segunda dimensão da formação dos docentes considerada no inquérito era constituída 

pelas práticas de formação contínua. Neste contexto, procurou-se caracterizar estas 

práticas quanto à sua regularidade, às modalidades frequentadas, à diversidade e ao tipo 

de entidades formadoras procuradas a que os docentes recorrerem.  

 

De forma a aferirmos a regularidade destas práticas, estabelecemos como referência um 

intervalo de dois anos anterior ao preenchimento do questionário. 81,9% dos inquiridos 

afirmou ter estado envolvido pelo menos uma das modalidades de formação constantes 

no questionário durante este período. As modalidades de formação mais frequentemente 

referidas foram os cursos de formação e as oficinas de formação (47,5% e 45,5% 

respectivamente).  

 

Quadro A.2.24. Modalidades de formação frequentadas 

 % 

Cursos de formação 47,5 

Oficinas de formação 45,5 

Módulos de formação 18,7 

Seminários 13,5 

Mestrado 10,2 

Projecto 5,9 

Pós-Graduação 4,0 

Doutoramento 2,2 

Intercâmbio 2,0 

Circulo de Estudos 1,8 
Frequência de disciplinas singulares em 
Instituições do Ensino Superior 1,3 

Estágio 0,5 

 

No que respeita à diversidade das modalidades de formação procuradas, 53,7% dos 

inquiridos referiram ter estado envolvidos em mais do que um tipo de modalidade de 

formação e 20,9% em mais do que duas modalidades. 
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Quadro A.2.25. Variedade de tipos de formação 

 n % 

0 17 2,0 

1 455 53,7 

2 230 27,2 

3 89 10,5 

4 35 4,1 

5 17 2,0 

6 2 0,2 

7 2 0,2 

Total 847 100,0 

 

Foi também solicitado aos inquiridos que referissem qual o tipo de instituição 

responsável pela última acção de formação frequentada. Os Centros de Formação do 

Agrupamento de Escolas (CFAE) associados e as Instituições de Ensino Superior 

constituíram a larga maioria (respectivamente 44,8% e 35,0%) destas entidades. Já a 

participação em formações da responsabilidade directa dos serviços do Ministério da 

Educação ou das editoras revelou-se residual (respectivamente 2,0% e 2,6%). 

 
Quadro A.2.26. Instituição responsável pela última formação 

 n % 

Centro de Formação do Agrupamento de Escolas 339 44,8 
Serviços Centrais ou Regionais do Ministério da 
Educação 15 2,0 

Universidade/Instituto Politécnico 265 35,0 

Editora 20 2,6 

Outra 118 15,6 

Total 757 100,0 

 

Finalmente, era pedido aos inquiridos que expressassem a sua concordância numa 

escala de Likert face a um conjunto de afirmações relativas à formação. Os valores 

médios das respostas encontram-se no quadro A.2.26.1. 
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Quadro A.2.26.1. Médias de concordância - formação 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Existe oferta de formação suficiente na área das ciências 
experimentais perto da minha escola 

843 2,38 1,545 

Existe oferta de formação suficiente na área das ciências 
experimentais perto da minha residência 839 2,50 1,621 

Sinto necessidade de complementar as minhas 
competências na componente experimental 835 5,66 1,412 

Estou disposto a pagar por formação de qualidade 838 3,28 2,138 

Estou disposto a frequentar cursos de formação mesmo 
que não sejam contabilizados para progressão na carreira 

836 5,18 1,840 

Se puder escolher, prefiro a formação oferecida pelo centro 
de formação do meu agrupamento 838 5,03 1,870 

Se puder escolher, prefiro a formação oferecida por IES 836 5,07 1,803 

 

Como podemos verificar, os valores de concordância são muito baixos no que respeita à 

adequação da oferta formativa. Esta tendência é generalizada no território nacional, não 

existindo uma diferença significativa nas cinco regiões NUTS II do país entre os valores 

de concordância para a suficiência da formação perto da escola23 ou local de 

residência24. Este quadro de homogeneidade mantém-se quando consideramos uma 

comparação entre as regiões do Grande Porto, Grande Lisboa e Península de Setúbal e o 

resto do país.25 

 

No que respeita à predisposição de frequência de formação. A concordância média 

quanto à necessidade de formação por parte do inquirido é elevada e também a 

concordância média quanto à possibilidade de frequentar mesmo que isso não seja 

directamente contabilizado para efeitos de progressão de carreira é superior ao ponto 

intermédio da escala. No entanto, o valor de concordância é bastante mais baixo quanto 

à possibilidade de pagarem por si próprios essa formação. 

 

É também de assinalar a inexistência de uma preferência clara entre CFAE ou pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) entidades ministradoras da formação. Em ambos 

os casos, os valores médios amostrais de concordância apresentam uma diferença 

mínima e sem significância estatística. 

                                                 
23 F(4,838) = 0,618 , p = 0,650 
24 F(4, 834) = 0,684, p = 0,603 
25 F(2,840) = 0,088, p = 0,916 para a suficiência da formação perto da escola e F(2,836) = 3,308, p = 0,037 
para a suficiência da formação perto do local de residência 
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A.2.3.4.3. Recursos 

 

Os recursos disponíveis na escola constituem uma condicionante importante das 

práticas dos docentes no que respeita ao ensino experimental das ciências. Diferentes 

graus de disponibilidade de espaços próprios, qualidade de equipamentos laboratoriais e 

de garantia de fornecimento regular de consumíveis necessários ao seu funcionamento 

podem inibir ou potenciar o desenvolvimento de actividades experimentais por parte 

dos docentes e os seus impactos ao nível das aprendizagens dos alunos.  

 

Dada a previsível dispersão da amostra no território e o número estatisticamente 

reduzido de respostas por escola, a nossa estratégia metodológica passava por utilizar as 

apreciações subjectivas dos docentes quanto à adequação dos recursos disponíveis na 

enquanto indicadores da qualidade dos equipamentos. Desta forma, os respondentes 

eram questionados sobre o grau de adequação face a um conjunto de recursos na escola 

onde leccionavam, utilizando para o efeito uma escala de Likert de sete valores.  

 
Quadro A.2.27. Avaliação subjectiva da adequação dos recursos 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Laboratórios 847 4,31 1,727 
Equipamentos (aparelhos de medição, instrumentos de 
manipulação de materiais, ...) 

841 4,39 1,445 

Consumíveis gerais 840 4,61 1,639 

Consumíveis de laboratório 842 4,71 1,486 

Adequação: Computadores 837 4,66 1,822 

Adequação: Projectores 840 5,49 1,750 
Adequação: Software científico e/ou específico para o 
ensino das ciências 840 3,78 1,750 

Adequação: Acesso à internet 834 4,66 1,946 

Adequação: Serviços de apoio 838 3,22 1,929 

Escala: 1 - “Nada Adequado” a 7 - “Totalmente adequado” 

 

Foi igualmente efectuada uma análise factorial confirmatória, com o intuito de 

determinar as contribuições de cada uma das variáveis para as duas dimensões latentes – 

recursos laboratoriais e recursos gerais.  

 

Como é possível verificar no quadro A.2.27, as médias amostrais encontram-se muito 

próximas do ponto médio da escala para todos os items, com duas excepções: a 
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disponibilidade de serviços de apoio (e.g. limpeza dos laboratórios, preparação de 

materiais para as experiências), que apresenta um valor médio de 3,22 e os projectores 

que apresentam uma média amostral 5,22.  

 

No entanto, é importante ter também em conta igualmente os valores elevados 

registados para o desvio-padrão, equivalente a cerca dois pontos (numa escala de sete) 

em muitas destas variáveis. Estes valores sugerem que a amostra é caracterizada por 

uma heterogeneidade considerável ou seja, que os docentes encontram condições muito 

diversas ao nível dos equipamentos laboratoriais. 

 

Tendo o inquérito sido aplicado num momento de transformação considerável dos 

espaços e equipamentos destinados ao ensino experimental das ciências – em especial 

nas escolas com oferta de ensino secundário -  decorrente  da implementação do 

Programa de Modernização das Escolas Secundárias26. Este facto tem duas 

consequências: a primeira resulta dos efeitos spill-over para os restantes ciclos presentes 

na mesma escola. Ou seja, é plausível que os docentes do 2º ciclo se encontrem mais 

frequentemente a leccionar numa escola sem ensino secundário – logo não abrangida 

pelo programa de modernização – do que os do 3º ciclo (e, obviamente, os do ensino 

secundário). 

 

Esta hipótese é reforçada pelos dados constantes no quadro A.2.28. Como podemos 

verificar, a adequação dos recursos laboratoriais pelos docentes é significativamente 

inferior entre os docentes do 2º ciclo27, que mais frequentemente leccionam em escolas 

sem ensino secundário – e logo, não abrangidas pelo programa de modernização. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Desde o início da implementação deste Programa no final de 2007 até à data da realização deste 
questionário, tinham sido concluídas ou encontrava-se em vias de conclusão intervenções em 104 escolas 
secundárias no âmbito deste Programa – representando cerca de 21,5% do total das escolas secundárias da 
rede pública. Cf. http://www.parque-escolar.pt/imprensa/noticia-parque-escolar.php?id=48  
27 F(2,793) = 14,179, p < 0,01 
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Quadro A.2.28. Adequação de recursos laboratoriais por ciclo da disciplina de referência 

 n Média 
Desvio 
Padrão 

Adequação: Laboratórios 

2º Ciclo do ensino básico 192 3,90 1,815 

3º Ciclo do ensino básico 385 4,25 1,719 

Ensino secundário 270 4,67 1,603 

Total 847 4,31 1,727 

Adequação: Equipamentos 
(aparelhos de medição, 
instrumentos de manipulação 
de materiais, ...) 

2º Ciclo do ensino básico 190 4,22 1,555 

3º Ciclo do ensino básico 385 4,29 1,401 

Ensino secundário 266 4,64 1,398 

Total 841 4,39 1,445 

Adequação: Consumíveis de 
laboratório 

2º Ciclo do ensino básico 189 4,23 1,563 

3º Ciclo do ensino básico 384 4,71 1,467 

Ensino secundário 269 5,06 1,362 

Total 842 4,71 1,486 

 

A.2.3.4.4. Competências auto-reportadas dos professores  

 

O perfil de competências dos docentes é outro elemento necessário à compreensão dos 

modos de apropriação tanto do tempo lectivo como das possibilidades criadas pelo 

trabalho com um número mais reduzido de alunos. No que respeita ao corrente 

inquérito, a reconstrução destes perfis assentou na auto-avaliação pelos docentes quanto 

ao grau de à-vontade que sentiam na execução de tarefas-tipo.   
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Quadro A.2.29. Competências auto-reportadas – médias de concordância 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Sinto-me à vontade na exposição da matéria na sala de aula 834 6,70 0,579 

Sinto-me à vontade a expor conceitos teóricos da disciplina 825 6,68 0,577 

Sinto-me à vontade para pesquisar informação que considero 
relevante para a disciplina 837 6,64 0,663 

Sinto-me à vontade a responder a questões colocadas pelos 
alunos durante as aulas 825 6,58 0,604 

Sinto-me à vontade a orientar o trabalho prático dos alunos 827 6,45 0,866 

Sinto-me à vontade a elaborar instrumentos de avaliação das 
competências teóricas dos meus alunos 

814 6,40 0,816 

Sinto-me à vontade a moderar debates entre os alunos 830 6,36 0,886 

Sinto-me à vontade para discutir com os alunos resultados 
espúrios e anomalias nas experiências 833 6,20 1,027 

Sinto-me à vontade a manusear equipamentos no laboratório 839 6,16 1,012 

Sinto-me à vontade para manusear materiais (reagentes, 
corantes, etc.) 834 6,10 1,086 

Sinto-me à vontade a manusear equipamentos de mediação no 
laboratório 836 6,03 1,090 

Sinto-me à vontade a elaborar instrumentos de avaliação das 
competências práticas dos meus alunos 823 6,00 1,088 

Sinto-me à vontade a orientar os alunos num trabalho de tipo 
investigativo 827 5,93 1,128 

Sinto-me à vontade na organização de saídas da escola para 
trabalho de campo / visitas de estudo 810 5,83 1,304 

Sinto-me à vontade a consultar materiais e documentos em 
língua inglesa 825 4,97 1,689 

Sinto-me à vontade a consultar materiais e documentos em 
língua francesa 832 3,83 1,876 

Escala: 1 - “Discordo totalmente” a 7 - “Concordo totalmente” 

 

Como é possível verificar, a concordância face às afirmações colocadas é extremamente 

elevada. De um total de 16 afirmações, apenas em 4 casos as médias amostrais são 

inferiores a 6. Apesar desta tendência geral, é possível identificar algumas diferenças de 

comportamento entre as variáveis que importa explorar e interpretar. 

 

Em primeiro lugar, as duas frases com um valor médio de concordância mais elevado - 

“sinto-me à vontade na exposição da matéria na sala de aula” (6,70) e “sinto-me à 

vontade a expor conceitos teóricos da disciplina” (6,68) - referem-se a competências de 

exposição. O facto de serem também as variáveis que apresentam maior homogeneidade 

nas respostas dos inquiridos – são as que apresentam um desvio padrão mais reduzido, 

respectivamente 0,577 e 0,579 – indicam que a posse destas competências é 
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generalizada na amostra, algo que é compreensível se tivermos em conta o seu papel 

preponderante no modelo de ensino tradicional.  

 

Correspondentemente, é que das frases que recebem um valor médio de concordância 

mais baixo (ainda que bastante elevado) sejam “sinto-me à vontade na organização de 

saídas da escola para trabalho de campo” (5,83) e “sinto-me à vontade a orientar os 

alunos num tipo de trabalho investigativo” (5,93). São duas tarefas que remetem tanto 

para uma localização fora das fronteiras tradicionais da actividade docente - a sala de 

aula - como para uma relação que envolve maior reciprocidade e cedência de autonomia 

dos alunos.  

 

Também deve ser salientado o valor médio relativamente baixo da concordância face às 

frases “sinto-me à vontade a manusear equipamentos de mediação no laboratório” 

(6,03) e (6,13) face a questões como “sinto-me à vontade a elaborar instrumentos de 

avaliação das competências práticas dos meus alunos”, duas competências com impacto 

directo na proficiência do ensino experimental. 

 

Finalmente, deve referir-se a situação das frases referentes ao domínio da língua inglesa 

e da língua francesa como aquelas que suscitaram uma concordância consideravelmente 

mais baixa (médias de 4,97 e 3,83 respectivamente), embora a heterogeneidade 

indiciada pelo elevado valor do desvio-padrão (1,689 no primeiro caso e 1,876) indicie 

a convivência de situações bastante distintas a este respeito e que serão exploradas 

adiante. Note-se que as competências linguísticas, embora não sendo directamente 

tematizadas nas disciplinas de ciências experimentais, podem todavia influenciar 

fortemente através da limitação ou expansão da sua pool potencial de recursos 

(documentos, artigos de revistas, sítios de internet) passíveis de serem activados tanto 

na preparação como no decurso das aulas. 

 

A passagem desta bateria de variáveis para perfis de competências implicava a 

identificação das competências latentes que estavam a ser estavam a ser aferidas pelo 

questionário. Para este efeito, foi realizada uma análise de componentes principais 

(ACP). Esta análise sugeriu a existência quatro variáveis latentes, que podemos associar 

a quatro dimensões de competências distintas: 
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- Uma primeira dimensão de competências de ensino experimental, associada à 

capacidade de manuseamento de equipamentos no espaço laboratorial e englobando a 

capacidade de integração das anomalias de resultados inerentes à actividade 

experimental28. 

 

- Uma segunda dimensão de competências teóricas, associadas ao trabalho mais 

expositivo, à interacção padronizada com os alunos (modelo de resposta a dúvidas dos 

alunos sobre a matéria leccionada) e à pesquisa de documentos29. 

 

- Uma terceira dimensão de competências relacionais, relacionada com a capacidade de 

desenvolver modelos de interacção menos rígidas e/ou em cenários informais com os 

alunos (e.g. moderação de debates e organização de visitas de campo)30. 

 

- Uma quarta dimensão de competências linguísticas, associada ao domínio das línguas 

inglesa e francesa31. 

 

A utilização dos scores (i.e. das localizações relativas) dos casos face a cada uma destas 

variáveis latentes permite explorar um pouco mais os seus factores de variação. Dado 

que, como vimos, as questões relacionadas com as competências teóricas não só 

apresentam na amostra os valores de concordância mais elevados como de menor 

variabilidade, concentrar-nos-emos na exploração das restantes três – até pela sua 

relação com o objecto do inquérito. 

 

                                                 
28 Cronbach α = 0,91. A fiabilidade desta variável latente é ainda confirmada pela existência de uma 
correlação negativa significativa com a variável “Sinto necessidade de complementar as minhas 
competências na componente experimental” (R = -0,238, p < 0,01)  
29 Cronbach α = 0,84 
30 Cronbach α = 0,75  
31 Cronbach α = 0,43. Note-se no entanto, que as características das duas variáveis manifestas 
relacionadas com esta variável latente ajudam a compreender o baixo valor assumido por esta medida de 
fiabilidade neste caso.  
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A.2.3.4.5. Competências de ensino experimental  

 

Sendo o ensino experimental o objecto principal do corrente inquérito, importa explorar 

competências auto-reportadas. Na nossa análise, considerámos três factores que 

potencialmente influenciariam a distribuição destas competências: 

   

• O ciclo de ensino onde o professor lecciona, cujo indicador é dado pela 

disciplina de referência para o preenchimento do questionário. 

• A experiência profissional, que terá como indicador o número de anos de serviço 

• A intensidade do investimento em formação ao longo da vida, aferida pelo 

indicador de diversidade de tipos de formação.  

 

Um primeiro elemento que importa destacar é o facto de as competências de ensino 

experimental auto-reportadas serem significativamente inferiores entre os professores 

que leccionavam uma disciplina do 2º ciclo em relação aos restantes32, como se pode 

também verificar pelo quadro seguinte:  

 
Quadro A.2.30. Competências de ensino experimental: média de concordância por ciclo de ensino 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Sinto-me à vontade a manusear 
equipamentos no laboratório 

2º Ciclo do Básico 189 5,80 1,271 

3º Ciclo do Básico 385 6,32 0,859 

Secundário 265 6,17 0,950 

Total 839 6,16 1,012 

Sinto-me à vontade a manusear 
equipamentos de mediação no 
laboratório 

2º Ciclo do Básico 189 5,68 1,311 

3º Ciclo do Básico 383 6,18 0,958 

Secundário 264 6,06 1,041 

Total 836 6,03 1,090 

Sinto-me à vontade para 
manusear materiais (reagentes, 
corantes, etc.) 

2º Ciclo do Básico 188 5,55 1,365 

3º Ciclo do Básico 384 6,33 0,920 

Secundário 262 6,17 0,941 

Total 834 6,10 1,086 

Sinto-me à vontade para discutir 
com os alunos resultados 
espúrios e anomalias nas 
experiências 

2º Ciclo do Básico 188 5,80 1,303 

3º Ciclo do Básico 382 6,33 0,935 

Secundário 263 6,28 0,850 

Total 833 6,20 1,027 

 

                                                 
32 F(2,844) = 23,752, p < 0,01. Este teste de inferência estatística e os seguintes são feitos com recurso aos 
valores das respectivas variáveis latentes. 
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Estabelecemos três hipóteses para justificar este facto. A primeira relacionaria com as 

características da formação inicial dos professores, o que implicaria uma menor . A 

segunda hipótese relacionaria o desenvolvimento de competências com a qualidade dos 

recursos e espaços disponíveis. Como vimos, os professores do 2º ciclo tendem a 

trabalhar mais frequentemente com espaços e recursos de menor qualidade, o que se 

pode constituir como um factor inibidor da aplicação/desenvolvimento das 

competências de ensino experimental. Ambas estas hipóteses necessitariam de 

exploração adicional que está fora do âmbito deste questionário.  

Uma terceira hipótese remete para a influência dos documentos orientadores da 

actividade dos docentes. Como se verificou durante a análise formal dos programas das 

disciplinas de ciências experimentais, o programa de Ciências da Natureza do 2º ciclo 

apresentava vários traços – como a ausência de explicitação sistemática das 

competências práticas a desenvolver pelos alunos, a ausência de sugestões 

metodológicas na apresentação do programa ou a grande heterogeneidade no grau de 

especificação das actividades experimentais – que podem ajudar a explicar alguma 

subalternização da componente experimental e, logo, das competências nesta área. No 

entanto, a aferição desta hipótese deverá considerar o impacto efectivo do programa da 

disciplina nas práticas docentes, que é avaliado mais adiante. 

 

Um segundo elemento que importa destacar é a ausência de relação directa entre a 

experiência profissional e o desenvolvimento de competências de ensino experimental. 

Com efeito, a correlação entre as competências práticas e os anos de profissão não é 

significativa33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 (R = 0,010; p = 0,766) 
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Quadro A.2.31. Competências experimentais: média de concordância por escalão etário 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Sinto-me à vontade a manusear 
equipamentos no laboratório 

Até 5 anos 55 6,29 00,875 

De 5 a 14 anos 276 6,08 1,060 

De 15 a 24 anos 357 6,18 0,942 

Mais de 24 anos 138 6,18 1,115 

Total 826 6,16 1,009 

Sinto-me à vontade a manusear 
equipamentos de mediação no 
laboratório 

Até 5 anos 54 6,17 0,986 

De 5 a 14 anos 274 5,97 1,132 

De 15 a 24 anos 357 6,05 1,022 

Mais de 24 anos 138 6,05 1,142 

Total 823 6,03 1,077 

Sinto-me à vontade para manusear 
materiais (reagentes, corantes, etc.) 

Até 5 anos 54 6,07 1,025 

De 5 a 14 anos 276 6,00 1,158 

De 15 a 24 anos 354 6,18 0,990 

Mais de 24 anos 137 6,14 1,158 

Total 821 6,10 1,081 

Sinto-me à vontade para discutir 
com os alunos resultados espúrios 
e anomalias nas experiências 

Até 5 anos 55 6,20 0,911 

De 5 a 14 anos 275 6,19 1,070 

De 15 a 24 anos 357 6,24 0,937 

Mais de 24 anos 134 6,12 1,170 

Total 821 6,20 1,021 

 

Como podemos verificar também a partir da leitura do quadro A.2.31, os valores das 

respostas encontram-se bastante próximos nos vários escalões, o que parece confirmar a 

hipótese de que, por si só e sem a interferência de outros factores, a acumulação de 

experiência profissional não conduz necessariamente a um desenvolvimento das 

competências de ensino experimental. 

 

Esta última conclusão reforçou a importância de explorar a importância a formação ao 

longo da vida enquanto factor contributivo para o desenvolvimento das competências de 

ensino experimental. Foi assim identificada uma correlação significativa entre a 

intensidade da formação e as competências de ensino experimental auto-reportadas34. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 (ρ = 0,138; p < 0,01) 
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Quadro A.2.32. Competências de ensino experimental por diversidade de tipos de formação 

 n Médio 
Desvio 
padrão 

Sinto-me à vontade a 
manusear equipamentos no 
laboratório 

Até 1 tipo de formação 466 6,03 1,126 

Mais do que 1 tipo de formação 373 6,32 0,821 

Total 839 6,16 1,012 

Sinto-me à vontade a 
manusear equipamentos de 
mediação no laboratório 

Até 1 tipo de formação 463 5,90 1,206 

Mais do que 1 tipo de formação 373 6,19 0,902 

Total 836 6,03 1,090 

Sinto-me à vontade para 
manusear materiais 
(reagentes, corantes, etc.) 

Até 1 tipo de formação 463 5,93 1,213 

Mais do que 1 tipo de formação 371 6,32 0,856 

Total 834 6,10 1,086 

Sinto-me à vontade para 
discutir com os alunos 
resultados espúrios e 
anomalias nas experiências 

Até 1 tipo de formação 462 6,06 1,163 

Mais do que 1 tipo de formação 371 6,36 0,798 

Total 833 6,20 1,027 

 

Também através da leitura do quadro A.2.32 podemos verificar que a concordância com 

as frases apresentadas é sistematicamente mais elevada entre os respondentes que 

frequentaram mais do que um tipo de formação do que entre os restantes. Estes 

resultados sugerem assim a relevância da formação ao longo da vida enquanto elemento 

potenciador do desenvolvimento de competências de ensino experimental. 

 

A.2.3.4.6. Competências relacionais 
 
Competências como a moderação de discussões entre alunos, a orientação destes em 

trabalhos de investigação ou a capacidade de organização de uma actividade fora do 

espaço da escola não são específicas do ensino experimental das ciências, mas também 

não são reduzíveis às competências expositivas e teóricas prevalecentes nos modelos 

tradicionais de ensino. No entanto, por permitirem e colocar os alunos perante desafios 

podem tornar-se potenciadoras de qualquer uma delas. Por outro lado, serem 

significativamente mais baixas do que quer as competências   
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Ao contrário do que sucede com as competências de ensino experimental, as 

competências relacionais não apresentam diferenças significativas entre os docentes dos 

diferentes níveis de ensino35.  

 

Não existe igualmente correlação significativa entre o número de anos de serviço e o 

auto-reportar de competências relacionais36, o que parece indicar que, à semelhança do 

que sucede com as competências experimentais, o simples acumular de experiência 

profissional acarreta só por si o desenvolvimento destas competências. 

 

Novamente, é a intensidade da formação que surge como factor influenciador sobre as 

competências relacionais auto-reportadas – ainda que de forma menos acentuada do que 

no caso das competências de ensino experimental. Com efeito, encontramos uma 

correlação significativa entre a diversidade de tipos de formação frequentada e os scores 

na variável latente37. 

 

Quadro A.2.33. Competências relacionais por diversidade de tipos de formação 

  
 

n Média 
Desvio 
padrão 

Sinto-me à vontade a moderar 
debates entre os alunos 

Até um tipo de formação 462 6,31 0,940 

Mais do que um tipo de formação 368 6,42 0,811 

Sinto-me à vontade na 
organização de saídas da 
escola para trabalho de campo 
/ visitas de estudo 

Até um tipo de formação 451 5,71 1,362 

Mais do que um tipo de formação 359 5,98 1,212 

Sinto-me à vontade a orientar 
os alunos num trabalho de tipo 
investigativo 

Até um tipo de formação 459 5,78 1,180 

Mais do que um tipo de formação 368 6,11 1,033 

Sinto-me à vontade a elaborar 
instrumentos de avaliação das 
competências práticas dos 
meus alunos 

Até um tipo de formação 460 5,95 1,169 

Mais do que um tipo de formação 363 6,06 0,974 

 

Como podemos verificar também, o valor médio da concordância em todas as perguntas 

é superior entre os inquiridos que frequentaram mais do que um tipo de formação nos 

últimos dois anos, ainda que esta diferença apenas seja estatisticamente significativa 

para as questões “Sinto-me à vontade na organização de saídas da escola para trabalho 

                                                 
35 F(2,844) = 2,776, p = 0,063 
36 R = 0,032 ; p =0,358  
37 ρ = 0,111, p < 0,01 
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de campo / visitas de estudo”38  e “Sinto-me à vonta a orientar os alunos num trabalho 

de tipo investigativo”39 

 

A.2.3.4.7. Competências linguísticas 
 

A importância das competências linguísticas no ensino experimental das ciências 

prende-se, entre outros aspectos, com a capacidade de alargamento da materiais 

pedagógicos de preparação e/ou utilização na sala de aula. Como vimos, esta variável 

latente apresenta um valor de Alfa de Cronbach baixo. No entanto, esta incongruência 

se tivermos em conta que ela incluía a referência a duas línguas com trajectos inversos 

no sistema de ensino português. Com efeito, a actual hegemonia cultural da língua 

inglesa e o seu consequente crescimento nas últimas duas décadas, contrasta fortemente 

com o declínio acentuado da língua francesa, anteriormente predominante até aos anos 

70. 

 

Esta tese é confirmada ao encontramos um correlação negativa significativa entre a 

idade e o domínio da língua francesa40 , implicando que ele é mais frequente entre os 

docentes mais velhos. Já no que respeita à língua inglesa, a situação inverte-se, sendo 

entre os mais novos que o seu domínio é superior41.  

 

Quadro A.2.34. Competências linguísticas 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Sinto-me à vontade a consultar materiais e 
documentos em língua inglesa 

< 35 230 5,24 1,651 
35 - 44 315 5,03 1,614 
45 - 54 238 4,69 1,801 
> 54 39 4,67 1,475 
Total 822 4,97 1,686 

Sinto-me à vontade a consultar materiais e 
documentos em língua francesa 

< 35 232 3,1 1,757 
35 - 44 315 3,86 1,839 
45 - 54 241 4,43 1,829 
> 54 41 4,24 1,758 
Total 829 3,83 1,877 

 
                                                 
38 t(798,067) = -2,985, p < 0,01 
39 t(818,571) = -4,297, p < 0,01 
40 ρ = -0,117; p < 0,01 
41 ρ = 0,277; p < 0,01 
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Independentemente destas especificidades, é de assinalar que as competências 

linguísticas apresentam um valor médio consideravelmente mais baixo do que as 

restantes aferidas por este inquérito. 

 

A.2.3.4.8. Utilização do tempo 
 

O tempo dedicado pelos professores ao ensino experimental das ciências era um 

indicador da importância da componente experimental no ensino das ciências nas suas 

práticas. O inquérito abordou esta questão de duas formas: 

 

• Através de uma questão em que se solicitava ao número de horas leccionadas em 

laboratório na semana de referência para o preenchimento do questionário 

• Através de uma bateria de questões sobre os usos do tempo por parte dos 

professores. 

 
Tempo dispendido em laboratório 
 

Na análise das respostas a esta questão é necessário ter em conta as diferenças de carga 

horária semanal entre as disciplinas de ciências experimentais do 2º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário – que prefazem 3,5 tempos lectivos de 90 minutos 

correspondentes a 5 horas e 15 minutos/semana – e a carga horária das disciplinas do 3º 

ciclo do ensino básico – oscilando entre os 2 tempos lectivos de 90 minutos 

correspondentes a 3 horas/semana para o 7º e 8º anos e os 2,5 tempos lectivos 

correspondendo a 3 horas e 45 minutos/semana para o 9º Ano.42 

 

Um primeiro dado, relevante é a existência de diferenças significativas na proporção de 

tempo lectivo leccionado em laboratório entre os docentes dos três níveis de ensino43. 

Como podemos verificar no quadro A.2.35, esta percentagem média tende a aumentar à 

medida que se avança no ciclo de ensino, partindo de 26,7% no 2º ciclo e chegando a 

53,5 % no ensino secundário. 

 

                                                 
42 Cf. http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Organizacao_Curricular.aspx 
43 F(44,099) = 4,854, p < 0,01 
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Quadro A.2.35. Percentagem de tempo lectivo disponível leccionado em laboratório na semana 

anterior ao preenchimento do questionário por ciclo de ensino (média) 

 n Média 

2º Ciclo do Básico 184 26,7% 

3º Ciclo do Básico 355 44,7% 

Secundário 249 53,5% 

Total 788 43,3% 

 

Um dos factores óbvios que condicionam a proporção do tempo dispendido em 

laboratório é a qualidade do próprio espaço laboratorial. Com efeito, existe uma 

correlação significativa entre a qualidade auto-percepcionada dos recursos laboratórios 

e a proporção do tempo lectivo leccionado nos laboratórios.44  Mesmo excluindo os 

docentes do 2º ciclo do ensino básico que, como vimos, dispunham em média de 

recursos laboratoriais menos satisfatórios, esta correlação mantém-se.45 Como podemos 

verificar no quadro A.2.36, quanto a proporção de tempo lectivo dispendido em 

laboratório é tanto maior quanto maior é a média dos valores de adequação atribuídos 

aos vários recursos laboratoriais. 

 

Quadro A.2.36. Média de adequação de recursos laboratoriais por proporção de tempo dispendido 

em laboratório 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Adequação: Laboratórios 

Até 10% 129 3,42 1,907 

De 10% a 25% 57 4,04 1,732 

De 25% a 50% 305 4,29 1,645 

Mais de 50% 297 4,72 1,587 

Total 788 4,29 1,731 

Adequação: Equipamentos (aparelhos 
de medição, instrumentos de 
manipulação de materiais, ...) 

Até 10% 129 3,75 1,474 

De 10% a 25% 57 4,25 1,467 

De 25% a 50% 303 4,38 1,439 

Mais de 50% 295 4,68 1,356 

Total 784 4,38 1,448 

Adequação: Consumíveis de 
laboratório 

Até 10% 127 3,98 1,450 

De 10% a 25% 57 4,33 1,618 

De 25% a 50% 303 4,83 1,429 

Mais de 50% 296 4,99 1,419 

Total 783 4,72 1,486 

 

                                                 
44 R = 0,215; p < 0,01 
45 R = 0,186; p < 0,01 
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Outro factor relevante na explicação das variações no tempo dispendido em laboratório 

é as competências de ensino experimental dos inquiridos. Com efeito, encontramos 

novamente uma correlação significativa entre estas competências e a proporção de 

tempo lectivo dispendido em laboratório46.  

 

Quadro A.2.37. Concordância média face a competências de ensino experimental por proporção de 

tempo dispendido em laboratório 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Sinto-me à vontade a manusear 
equipamentos no laboratório 

Até 10% 127 5,83 1,271 

De 10% a 25% 56 5,86 1,227 

De 25% a 50% 303 6,18 0,968 

Mais de 50% 295 6,34 0,821 

Total 781 6,16 1,010 

Sinto-me à vontade a manusear 
equipamentos de mediação no 
laboratório 

Até 10% 126 5,73 1,176 

De 10% a 25% 56 5,70 1,174 

De 25% a 50% 303 6,05 1,126 

Mais de 50% 293 6,22 0,921 

Total 778 6,04 1,080 

Sinto-me à vontade para manusear 
materiais (reagentes, corantes, etc.) 

Até 10% 127 5,80 1,305 

De 10% a 25% 56 5,50 1,362 

De 25% a 50% 302 6,18 1,000 

Mais de 50% 291 6,26 0,926 

Total 776 6,10 1,083 

Sinto-me à vontade para discutir 
com os alunos resultados espúrios 
e anomalias nas experiências 

Até 10% 125 5,92 1,305 

De 10% a 25% 55 5,87 1,139 

De 25% a 50% 302 6,24 0,951 

Mais de 50% 293 6,33 0,904 

Total 775 6,19 1,025 

 

Como podemos verificar a partir do quadro A.2.37, a concordância média com as 

questões relativas às competências de ensino experimental é sempre superior entre os 

respondentes que dispendem mais de 25% do seu tempo lectivo no laboratório 

relativamente aos restantes. A tendência mantém-se mesmo quando elevamos a 

proporção de referência para a comparação para os 50%.  

 

Refira-se ainda que a experiência profissional, desligada da formação (e dos restantes 

factores analisados) não surge por si só como um factor que influencie o recurso ao 

laboratório como espaço de trabalho com os alunos. Com efeito, não existe uma 

                                                 
46 R = 0,170; p < 0,01 
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correlação significativa entre o número de anos de serviço e a proporção de tempo 

dispendido em laboratório 47. 

 
Usos do tempo 
 

A questão relativa à proporção de tempo dispendido em laboratório apenas indicava o 

espaço onde as actividades lectivas tinham decorrido e não a sua natureza. Ou seja, 

através dela era possível aferir o tempo que os docentes e os alunos estiveram no 

laboratório, o que não significava necessariamente que estivessem a dedicar-se a 

actividades laboratoriais. Nesse sentido, o questionário incluía uma segunda questão, 

onde se solicitava aos inquiridos que indicassem qual a proporção do tempo lectivo (em 

percentagem) que alocavam a actividades-tipo durante a semana anterior ao 

preenchimento do questionário48. A média dos tempos alocados a cada uma destas 

actividades pelos respondentes encontra-se patentes no quadro A.2.38. 

 

Quadro A.2.38. Distribuição das utilizações do tempo 

 n Média 
Desvio 
Padrão 

Demonstrações realizadas pelo professor na sala 
de aula 642 12,58 12,714 

Demonstrações realizadas pelo professor no 
laboratório 637 8,72 10,643 

Demonstrações realizadas pelos alunos 656 11,91 13,264 

Realização de exercícios teóricos 762 18,20 13,846 

Realização de exercícios em laboratório 664 12,08 14,182 
Resolução de problemas através de trabalho 
experimental em laboratório 660 11,23 12,283 

Exposição de matéria 774 22,89 14,671 
Debates/discussões com os alunos sobre 
resultados de experiências 729 11,56 9,845 

Debates/discussões sobre outros assuntos 674 11,87 12,401 

 
Como se pode ver, a exposição de matéria é a actividade que, em média, mais ocupou 

do tempo lectivo dos docentes na semana anterior ao preenchimento do questionário 

(22,9%) seguida da realização de exercícios teóricos (18,2%) e das demonstrações 

realizadas pelo professor na sala de aula (12,6%). Por comparação, a realização de 

                                                 
47 R = 0,014; p = 0,690. 
48 Para efeitos de controlo, o software de aplicação do questionário apenas aceitava como válidas 
respostas que totalizavam 100. 
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exercícios em laboratório surge apenas em quarto lugar nesta alocação média de tempo 

(12,1%).49 

 

Excluindo os debates/discussões de outros temas – uma vez que não estão directamente 

relacionados com a disciplina - é possível agrupar estas actividades em três grupos50: 

 

- Actividades experimentais, agrupando a realização de exercícios em laboratório, a 

resolução de problemas através do trabalho experimental em laboratório e os debates 

- Actividades de demonstração e realização de exercícios teóricos, englobando as 

demonstrações realizadas pelo professor e pelos alunos e a realização de exercícios 

teóricos 

- Actividades de exposição, composta apenas pela variável de exposição da matéria 

 

O gráfico A.2.12, elaborado a partir de uma conversão linear dos valores médios de 

tempo dedicado às actividades de cada um destes grupos, permite ter uma noção da 

distribuição das utilizações tempo para o conjunto da amostra51.  

 

Gráfico A.2.12. Alocação média de tempo por actividade 

42%
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exercícios teóricos
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49 Note-se que, pela própria forma como as médias são calculadas, o seu total não pode ser 100%. 
50 Estes três grupos foram constituídos a partir das dimensões sugeridas por uma análise de componentes 
principais. Dada a métrica destas variáveis – percentagem de tempo – optámos pela utilização directa dos 
seus valores em vez dos scores dos casos nas três dimensões. 
51 Para efeitos ilustrativos, este e os restantes gráficos não utilizam os valores médios das proporções de 
tempo alocadas às diferentes actividades mas antes os resultantes da conversão linear daqueles valores 
para uma escala de 0 a 100. 
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Como podemos ver, as actividades laboratoriais correspondem em média a menos de 

um terço do tempo lectivo. Todavia, a leitura destes valores deve ser feita com cuidado, 

dado o elevado valor do desvio-padrão – superior a 10% em quase todas as variáveis – 

destas respostas. Este facto indicia mais uma vez uma situação de grande 

heterogeneidade na alocação de tempo por parte dos respondentes ao inquérito. A 

exploração desta heterogeneidade ocupa as páginas seguintes. 

 

Ao contrário do que sucede relativamente ao número de horas dispendidas no espaço 

laboratorial, não encontramos uma relação estatisticamente significativa entre o ciclo de 

ensino e o tempo alocado pelo docente às actividades experimentais52. Com efeito, o 

tempo passado em laboratório não é significativamente diferente entre os três ciclos de 

ensino, como podemos verificar no quadro A.2.39. 

 

Quadro A.2.39. Proporção do tempo alocado a actividades experimentais 

 n Média 

2º Ciclo do Básico 135 33,0444 

3º Ciclo do Básico 272 27,5882 

Ensino Secundário 193 32,0984 

Total 600 30,2667 

 

Esta aparente contradição vem frisar a importância de se distinguir a natureza das 

actividades formativas do espaço onde elas decorrem. Ou seja, o facto de uma aula 

decorrer num espaço laboratorial não implica necessariamente que as actividades aí 

realizadas sejam de cariz experimental. 

 

A situação é diferente no que respeita aos recursos laboratoriais. Com efeito, 

encontramos uma correlação significativa entre a adequação dos recursos laboratoriais e 

o tempo alocado à realização de actividades experimentais53.  

 

 

 

 
                                                 
52 F(2,597) = 3,097, p = 0,046 
53 R = 0,229, p < 0,01 
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Gráfico A.2.13. Alocação média do tempo por adequação dos recursos da escola 
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O gráfico A.2.13 permite-nos não apenas dar conta da diferença substância da alocação 

do tempo a actividades experimentais é superior nas escolas que oferecem condições 

acima da média ao nível dos recursos laboratoriais e as restantes (31,4% do tempo 

alocado nas primeiras contra apenas 23,7% nas segundas) mas também que esta 

diferença se faz precisamente à custa da redução das actividades expositivas (9,9% entre 

os docentes de escolas com adequação auto-reportada de recursos acima da média 

contra 12,1% nos restantes casos) e sobretudo das actividades expositivas (que 

representam apenas 18,6% entre os docentes de escolas com adequação recursos acima 

da média, contra 23,5% entre os restantes). Ou seja, confirma-se que a qualidade dos 

recursos laboratoriais disponíveis nas escolas é um elemento de grande relevância para a 

promoção das actividades experimentais 

 

Um outro aspecto que se confirma é a importância das competências de ensino 

experimental. Com efeito, encontramos uma correlação significativa entre estas 

competências – ainda que menos intensa do que no caso dos recursos - e a tendência 

para a alocação de mais tempo lectivo a actividades experimentais54.   

 

O gráfico A.2.14 dá-nos conta da diferença na alocação de tempo entre dois grupos de 

respondentes: um composto por casos com valores iguais ou inferiores à média na 

                                                 
54 R = 0,134, p < 0,01 
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variável competências de ensino experimental; e um segundo com valores superiores a 

essa média. 

 

Gráfico A.2.14. Alocação média do tempo lectivo por nível de competências de ensino experimental 
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Como podemos verificar, os docentes com maiores competências de ensino 

experimental tendem em média a alocar uma maior proporção do tempo lectivo a 

actividades experimentais (30,1% contra 24,0%). Em contraste, tendem a atribuir uma 

menor proporção de tempo à exposição de matéria (19,1% contra 23,4%) e à 

discussão/debate de outros assuntos (9,9% contra 12,2%). 

 

Uma hipótese que justifica este comportamento é que a detenção de menores 

competências no que respeita ao ensino experimental pode levar a uma retracção no que 

respeita à realização deste tipo de actividades e o refúgio em actividades expositivas, 

nas quais se sente mais à vontade. 

 

Também a influência das competências relacionais sobre a alocação de tempo a 

actividades experimentais deve ser tida em conta. Com efeito, verifica-se uma 

correlação significativa entre a posse destas competências e a proporção de tempo 

atribuído a este tipo de actividades.55  

 

                                                 
55 R = 0,144, p < 0,01 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
208 

O gráfico A.2.15 dá-nos conta das diferenças na alocação da proporção de tempo lectivo 

às várias actividades entre dois grupos definidos pela maior ou menor posse auto-

reportada de competências relacionais. O cut point utilizado é o valor da média da 

variável latente destas competências.  

 

Gráfico A.2.15. Alocação de tempo média por nível de competências relacionais 
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Como podemos verificar, os docentes com maiores competências relacionais tendem em 

média a alocar uma maior proporção do tempo lectivo a actividades experimentais 

(29,4% contra 25,0%). Em contraste, tendem a atribuir uma menor proporção de tempo 

à exposição de matéria (19,2% contra 23,5%).  

 

Estas disparidades podem ser explicadas pela especificidade que o trabalho 

experimental apresenta do ponto de vista da estruturação da interacção e dos papéis 

atribuídos a docente e aluno. A actividade expositiva representa um cenário de 

interacção muito estruturado, com uma distribuição muito segmentada de papéis - - pelo 

menos em termos de expectativa – entre um docente activo e os alunos que se 

encontram numa posição mais ou menos passiva e atomizada. Já o trabalho de 

laboratório, implicando uma disposição diferente dos alunos – tanto no espaço como na 

constituição de equipas – e o seu envolvimento activo no desenrolar das actividades, 

coloca um desafio diferente ao professor, com dispersão de focos de atenção e a 

necessidade de coordenação de trabalho. A menor posse de competências e técnicas 
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nesta área pode também implicar a inibição e retracção do docente face a perspectiva de 

realização de trabalho experimental. 

 

Finalmente, importa sublinhar a ausência de uma correlação estatisticamente 

significativa entre o número de anos de serviço e a estrutura de alocação do tempo56. 

Este facto indicia que o acumular de experiência profissional ou a maior proximidade da 

formação inicial não são, por si só, factores relevantes na determinação do tempo 

alocado às actividades experimentais. 

 

A.2.3.4.9. Impactos das alterações curriculares e administrativas 
 

Outro objectivo do questionário era recolher informação sobre os efeitos de duas 

medidas que entraram em vigor no ano lectivo de 2007/08 com o objectivo explícito de 

promover e reforçar o ensino experimental das ciências: 

 

• O aumento da carga horária em 45 minutos semanais – ou seja em 27 horas 

anuais - nas disciplinas de ciências experimentais do ensino secundário.57 

• A possibilidade de desdobramento das turmas com mais de 15 alunos para as 

disciplinas de ciências experimentais no segundo e terceiro ciclos do ensino 

básico e no ensino secundário”.58  

 

Para aferir o impacto destas medidas, o questionário compreendia duas baterias de 

questões, destinadas apenas aos docentes que tivessem uma experiência de leccionação 

disciplinas do ensino secundário anterior a 2007/08 – que assim pudessem ter sentido as 

diferenças resultantes estas alterações legislativas. Nestas questões, era solicitada aos 

respondentes que, tendo em atenção a sua experiência pessoal, indicassem numa escala 

de Likert de sete pontos – em que 1 representava discordância total e 7 concordância 

total - a sua concordância relativamente a um conjunto de frases que representavam 

utilizações possíveis do tempo adicional e características do  trabalho com menos 

alunos na sala da aula. 

                                                 
56 R = 0,066, p =0,110 
57 Decreto-Lei nº 272/2007 de 26 de Julho 
58 Despacho nº 14026/2007 de 3 de Julho. 
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Aumento da carga horária 
 
O quadro A.2.40 apresenta-nos os valores médios de concordância para as questões 

referentes ao aumento da carga horária. 

 

Quadro A.2.40. Utilizações do tempo adicional – médias de concordância 

 n Média 
Desvio 
padrão 

O aumento da carga horária permitiu-me efectuar um 
acompanhamento mais próximo dos meus alunos 256 6,38 1,159 

O aumento da carga horária permitiu-me cumprir mais 
facilmente o programa 256 6,35 1,114 

O aumento da carga horária permitiu-me realizar um maior 
número de actividades experimentais 249 6,33 1,290 

O aumento da carga horária permitiu-me realizar um maior 
número de exercícios de manipulação, observação e medição 
com os alunos 

250 6,30 1,189 

O aumento da carga horária permitiu-me prepar melhor os 
alunos para os exames nacionais 

251 6,28 1,170 

O aumento da carga horária permitiu-me realizar um maior 
número de exercícios teóricos com os alunos 244 5,93 1,430 

O aumento da carga horária permitiu-me realizar um maior 
número de demonstrações de factos, leis e princípios com os 
meus alunos 

252 5,79 1,500 

O aumento da carga horária permitiu-me realizar um maior 
número de trabalhos de trabalhos de campo 245 5,07 1,790 

O aumento da carga horária permitiu-me atribuir um maior 
número de trabalhos de pesquisa bibliográfica aos meus 
alunos 

246 4,97 1,803 

 

Uma primeira leitura deste quadro indica que o objectivo de reforçar a componente 

experimental do ensino das ciências parece ter sido alcançado. Com efeito, as questões 

relativas à realização de maior número de actividades experimentais e de exercícios de 

manipulação, observação e medição com os alunos são caracterizadas por valores de 

concordância médios significativamente mais elevados do que as referentes à realização 

de mais exercícios teóricos e de mais demonstrações.59 

 

No entanto, estes resultados não são inequívocos. Com efeito, encontramos questões 

menos directamente relacionados com a componente experimental como a melhor 

preparação para os exames nacionais – uma prova escrita – a assumirem valores médios 

de concordância elevados e não significativamente diferentes das actividades 

                                                 
59  Dado a subamostra de inquiridos que respondeu às relativas às alterações na carga horária ter 
dimensões relativamente reduzida (n = 256), optámos por utilizar neste caso um nível de confiança de 
95% para o cálculo dos intervalos de confiança das médias e um nível de significância (α) de 0,05 para os 
testes de inferência estatística. 
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experimentais. Ao mesmo tempo, a realização de actividades de pesquisa realizadas fora 

do espaço laboratorial – como os trabalhos de campo ou de pesquisa bibliográfica - 

encontram valores médios de concordância consideravelmente mais baixos. Em 

conjunto com valores relativamente altos para os desvios padrão em várias questões, 

estas constatações convidam a uma exploração mais profunda destes dados. 

Em primeiro lugar, importa destacar a existência de uma correlação significativa entre 

as competências de ensino experimental e a concordância com as afirmações referentes 

utilização do tempo adicional à realização de mais actividades experimentais60 e de 

exercícios de manipulação e medição61.  

 

Quadro A.2.41. Actividades experimentais por nível de competência 

    n Média 
Desvio 
padrão 

O aumento da carga horária 
permitiu-me realizar um maior 
número de actividades 
experimentais 

Competências de ensino 
experimental abaixo da 
média 

105 6,18 1,378 

Competências de ensino 
experimental acima da 
média 

175 6,43 1,234 

O aumento da carga horária 
permitiu-me realizar um maior 
número de exercícios de 
manipulação, observação e 
medição com os alunos 

Competências de ensino 
experimental abaixo da 
média 

105 6,18 1,406 

Competências de ensino 
experimental acima da 
média 

175 6,42 0,979 

 

Como é visível no quadro A.2.41, a média de concordância é superior entre os 

inquiridos com competências de ensino experimental superiores à média face aos 

restantes nas duas questões. 

 

Este facto sugere que a apropriação do tempo adicional não é uniforme e é influenciada 

pelas competências do inquirido.  

 

Esta hipótese é reforçada pela correlação positiva entre as competências relacionais e a 

utilização do tempo adicional para a realização de maior número de trabalhos de 

                                                 
60 ρ = 0,135, p < 0,05 
61 ρ = 0,121, p < 0,05 
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campo62 e de trabalhos de pesquisa bibliográfica63. Como podemos verificar através da 

leitura do quadro A.2.42, a concordância com as afirmações de que o tempo é sempre 

superior entre os inquiridos com competências relacionais acima da média. 

 

Quadro A.2.42. Actividades experimentais por nível de competências relacionais 

    n Média 
Desvio 
padrão 

O aumento da carga horária permitiu-me 
realizar um maior número de actividades 
experimentais 

Competências relacionais 
abaixo da média 

132 6,13 1,427 

Competências relacionais 
acima da média 

148 6,53 1,134 

O aumento da carga horária permitiu-me 
realizar um maior número de exercícios 
de manipulação, observação e medição 
com os alunos 

Competências relacionais 
abaixo da média 

131 6,15 1,206 

Competências relacionais 
acima da média 

149 6,49 1,100 

 

Em suma, existem indícios fortes de que a utilização do tempo adicional para a 

realização de actividades experimentais é predominante entre quem, à partida, já 

dispunha de competências para o ensino experimental e relacionais mais desenvolvidas. 

Ou seja, por si só, apesar de ser reconhecido em geral que a atribuição de meio tempo 

lectivo semanal adicional resultou na realização de mais actividades experimentais, esse 

aumento não ocorre da mesma forma para todos os alunos – dependendo muito das 

competências do docente na área. 

 

Importa também referir a influência da qualidade dos recursos da escola na apropriação. 

Esta influência confirma-se apenas em parte. Não existindo qualquer correlação 

estatisticamente significativa entre a qualidade estrita da realização de actividades 

experimentais64, passa a sê-lo quando consideramos a questão relativa aos exercícios de 

medição. Como podemos ver no quadro A.2.43, a média de concordância é idêntica 

entre os dois grupos para a questão relativa ao aumento de actividades experimentais, 

mas é superior para a questão relativa ao aumento de actividades de manipulação, 

observação e medição entre os docentes de escolas que reportam melhor adequação dos 

equipamentos e espaços laboratoriais. 

 

                                                 
62 ρ = 0,412, p < 0,05 
63 ρ = 0,291, p < 0,05 
64 ρ = 0,061, p = 0,325 
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Quadro A.2.43. Actividades experimentais por qualidade de recursos 

  
 

n Média 
Desvio 
padrão 

O aumento da carga horária permitiu-me 
realizar um maior número de actividades 
experimentais 

Recursos abaixo da média 101 6,39 1,157 

Recusos acima da média 161 6,39 1,231 

O aumento da carga horária permitiu-me 
realizar um maior número de exercícios 
de manipulação, observação e medição 
com os alunos 

Recursos abaixo da média 100 6,22 1,252 

Recursos acima da média 163 6,42 1,035 

 

Finalmente, importa referir a correlação negativa entre o tempo de serviço e quase todas 

as utilizações do tempo propostas no questionário65. Ou seja, quanto mais velhos os 

respondentes, menos alterações reconhecem nas suas práticas como resultando do 

aumento da carga horária. Este facto pode ser indicador de uma tendência para a 

cristalização das práticas dos docentes à medida que avançam na carreira. 

 

Possibilidade de desdobramento de turmas 
 

O quadro A.2.44 apresenta os valores médios de concordância para as questões relativas 

à facilitação do desdobramento de turmas. 

 

É de salientar que duas das três frases que obtêm valores médios de concordância mais 

elevados – e com diferenças estatisticamente significativas paras os restantes – referem-

se precisamente a actividades experimentais e exercícios de manipulação e observação, 

o que constitui uma indicação de que a facilitação do desdobramento de turmas 

contribuiu efectivamente para o reforço da componente experimental no ensino das 

ciências. No entanto, e tal como sucedeu relativamente às consequências da concessão 

de 45 minutos adicionais às disciplinas do ensino secundário, importa explorar algumas 

matizes nestes resultados.  

 

 

 

 

 

                                                 
65 E.g. ρ = - 0,164, p < 0,05 para a realização de maior número de actividades experimentais; ρ = - 0,139, 
p < 0,05 para a realização de exercícios teóricos. 
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Quadro A.2.44. Consequências do desdobramento de turmas – médias de concordância 

 n Média 
Desvio 
padrão 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
fazer um acompanhamento mais próximo 

674 6,88 0,424 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
efectuar um maior número de actividades experimentais 666 6,63 0,840 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
realizar um maior número de exercícios de manipulação, 
observação e medição 

646 6,55 0,857 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
realizar um maior número de trabalhos experimentais de 
tipo investigativo 

667 6,28 1,194 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
cumprir mais facilmente o programa 674 6,25 1,155 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
preparar melhor os alunos para os exames nacionais 606 6,19 1,297 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
realizar um maior número de trabalhos de grupo 662 5,92 1,425 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
realizar um maior número de demonstrações de princípios 
e/ou leis  

652 5,91 1,467 

Trabalhar com turmas de menor dimensão organizar mais 
trabalhos de campo 633 5,30 1,700 

Trabalhar com turmas de menor dimensão permitiu-me 
atribuir um maior número de trabalhos de pesquisa 
bibliográfica 

654 4,96 1,771 

 

A este respeito, é de salientar a importância das competências relacionais no acentuar 

destas tendências. Com efeito, encontramos correlações lineares significativas entre a 

detenção destas competências e o reconhecimento de que o desdobramento de turmas 

permitiu efectuar um maior número de actividades experimentais66 e de exercícios de 

manipulação e observação com os alunos67. Mas mais relevante ainda, encontramos 

correlações significativas entre este tipo de competências e aproveitamento do 

desdobramento de turmas para actividades especificamente relacionadas com elas, como 

a realização de maior número de trabalhos de pesquisa bibliográfica68 ou a realização de 

trabalhos de tipo investigativo69.   

 

 

 

 

                                                 
66 ρ = - 0,133, p < 0,01 
67 ρ = - 0,174, p < 0,01 
68 ρ = - 0,246, p < 0,01 
69 ρ = - 0,283, p < 0,01 
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Quadro A.2.45. Consequências do desdobramento de turmas por competências relacionais 

  
 

n Média 
Desvio 
padrão 

Trabalhar com turmas de menor 
dimensão permitiu-me efectuar um 
maior número de actividades 
experimentais 

Competências relacionais 
abaixo da média 

273 6,50 0,955 

Competências relacionais 
acima da média 

393 6,72 0,737 

Trabalhar com turmas de menor 
dimensão permitiu-me preparar melhor 
os alunos para os exames nacionais 

Competências relacionais 
abaixo da média 

247 5,94 1,458 

Competências relacionais 
acima da média 

359 6,37 1,143 

Trabalhar com turmas de menor 
dimensão permitiu-me atribuir um 
maior número de trabalhos de pesquisa 
bibliográfica 

Competências relacionais 
abaixo da média 

268 4,53 1,659 

Competências relacionais 
acima da média 

386 5,26 1,786 

Trabalhar com turmas de menor 
dimensão permitiu-me realizar um 
maior número de exercícios de 
manipulação, observação e medição 

Competências relacionais 
abaixo da média 

268 6,38 0,992 

Competências relacionais 
acima da média 

378 6,68 0,722 

 

Como podemos verificar no quadro A.2.45, a concordância média face às frases que 

referem actividades de cariz experimental e investigativo é sempre superior entre os 

docentes que detêm competências relacionais acima da média. 

Também importa realçar a influência das competências de ensino experimental no 

aproveitamento das potencialidades do trabalho, embora o seu impacto seja 

consideravelmente menor do que sucede com as competências relacionais. Encontramos 

assim uma correlação significativa entre o maior desenvolvimento deste tipo de 

competências e a realização de exercícios de manipulação e observação70, mas não para 

a realização de actividades experimentais71. 

 

De salientar a ausência de correlação, não existem correlações significativas entre a 

qualidade dos recursos laboratoriais e a utilização do desdobramento de turmas para 

realização de mais actividades experimentais72 ou de exercícios de manipulação, 

observação e medição73. Este facto sugere assim que a qualidade dos equipamentos 

laboratoriais à disposição não é um factor primordial na exploração do potencial para o 

reforço da componente experimental do ensino das ciências.   

 

                                                 
70 ρ = - 0,138, p < 0,01 
71 ρ = - 0,090, p = 0,02 
72 ρ = 0,090, p = 0,02 
73 ρ = 0,097, p = 0,02 
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Um último dado que importa reter é novamente a correlação negativa entre o número de 

anos de serviço e a realização de exercícios de manipulação, observação e medição74. 

Este vem reforçar a hipótese de existência de uma tendência para a cristalização das 

práticas dos docentes à medida que avançam na carreira. 

 

A.2.3.5. Conclusões e recomendações 
 

A análise de conteúdo realizada aos programas das disciplinas de Ciências 

Experimentais e a uma amostra de manuais escolares permitiu delinear um conjunto de 

factores contextuais que foram tidos em conta na concepção e aplicação do questionário 

do inquérito às práticas e representações sobre o ensino experimental das ciências nos 2º 

e 3º ciclos e ensino secundário. 

 

Em primeiro lugar, é de salientar a grande heterogeneidade dos vários programas quer 

quanto à forma, quer quanto ao conteúdo. Esta, particularmente no que respeita às 

competências, faz duvidar de uma concepção transversal de objectivos e competências 

para cada ciclo no âmbito das Ciências Experimentais, constituindo-se assim como 

grande obstáculo a qualquer esforço de transdisciplinaridade que se pretenda levar a 

cabo. 

 

A heterogeneidade não é apenas uma característica visível na comparação entre 

programas; vários programas são caracterizados por uma falta de consistência interna, 

sendo observáveis oscilações consideráveis entre registos de maior e menor 

especificação e explicitação no que respeita a actividades práticas e objectivos de 

ensino-aprendizagem. Todavia, a vertente em que esta falta de consistência é mais 

notória é na definição de recursos. São diversos os casos em que os recursos pertinentes 

para o ensino experimental surgem enquanto componente autónoma nos programas, 

sem qualquer ligação específica com as actividades em que são pertinentes. É duvidoso 

que listas com estas características se constituam como instrumentos de trabalho úteis. 

 

 

                                                 
74 ρ = - 0,164, p < 0,01 
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Também fundamental do ponto de vista da análise revelou-se o contraste na 

especificação das actividades laboratoriais entre os programas e os manuais – com os 

segundos a apresentarem indicações muito mais detalhadas a este respeito. Este facto 

parece ir ao encontro da ideia que os manuais se constituem como instrumentos de 

trabalho muito mais próximos da realidade quotidiana dos professores do que os 

programas – o que nos leva a construir a hipótese de que os manuais actuam em muitos 

casos como instâncias de “tradução” dos documentos oficiais. 

 

Finalmente, importa referir a escassez das indicações sobre metodologias de avaliação 

da componente prática nos programas. É aliás sintomático a este respeito que quase 

todos os programas definam as competências a desenvolver pelos alunos de uma forma 

genérica – e não fornecendo critérios de especificação dessas competências, como as 

tarefas que o aluno deve ser capaz de realizar. 

 

Isto é tanto mais relevante quanto o ensino experimental das ciências enfrenta ainda 

alguns factores contextuais de subalternização face às aprendizagens teóricas. Entre 

estes factores encontram-se como uma estrutura de avaliação externa – os exames 

nacionais – que privilegia as aprendizagens teóricas ou os já referidos contactos 

diferenciados dos docentes com a experiência da dicotomização entre ensino teórico e 

prático vigente no ensino secundário durante a década de 1990 e o início da década de 

2000 com as disciplinas de Técnicas Laboratoriais. A escassez de indicações referentes 

à avaliação do desenvolvimento das competências práticas dos alunos pode assim 

acabar contribuir para a subsistência desta subalternização. 

 

 
Recomenda-se assim que, no próximo momento de revisão dos programas dos ensinos 

básico e secundário, se proceda a um esforço integrado não só de definição de 

parâmetros de especificação comuns aos vários programas no que respeita às 

actividades experimentais e às competências a desenvolver com os alunos, como de 

definição de competências transversais face às quais os diferentes programas de cada 

ciclo se devem situar e integrar. A este respeito, a nossa análise permitiu identificar o 

programa de Física e Química A (10º e 11º anos) como aquele que se encontra mais 
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próximo de responder a este tipo de preocupações e que, por essa via, se pode constituir 

como um primeiro modelo para trabalhos futuros. 

 

 

Por sua vez, o inquérito às Práticas e Representações sobre o Ensino Experimental das 

Ciências no 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário permitiu a retirada de 

conclusões substantivas sobre três temas: 

 

• Práticas e atitudes face à formação ao longo da vida dos docentes de disciplinas 

do ensino experimental 

• Importância conferida ao ensino experimental nas práticas lectivas quotidianas 

dos docentes.  

• Apropriação das medidas de promoção do ensino experimental, em particular o 

reforço da carga horária do ensino secundário e a facilitação do desdobramento 

de turmas de ciências experimentais em todos os ciclos de ensino 

 

No que respeita à formação ao longo da vida, o inquérito permitiu captar um contraste 

entre a predisposição razoável para a frequência de formação e a uma reduzida oferta de 

formação geograficamente acessível. Estes resultados são tanto mais relevantes quanto 

os resultados do inquérito confirmaram a importância da formação ao longo da vida 

para o desenvolvimento de competências directa ou indirectamente ligadas ao ensino 

experimental das ciências e como factor inibidor da cristalização de práticas por parte 

dos docentes. 

 

Quanto às práticas lectivas dos docentes, ficaram patentes vários fenómenos. Desde 

logo, a manutenção do predomínio das actividades relacionadas com um modelo de 

ensino mais teórico e tradicional (como a realização exercícios teóricos e demonstrações 

efectuadas pelo docente) a um peso ainda secundário – embora de forma alguma 

irrelevante – da componente experimental no ensino das ciências. No entanto, esta 

situação não é todo uniforme na população estudada.  
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Dois factores revelaram-se de grande importância na determinação do peso da 

componente experimental na prática docente. Por um lado, a qualidade dos recursos 

laboratoriais existentes na escola. Por outro lado, as competências de ensino 

experimental das ciências e as competências relacionais e organizativas detidas pelos 

docentes. Em geral, quanto melhores os recursos e quanto mais desenvolvidas as 

competências dos docentes nestas áreas, maior o espaço atribuído ao ensino 

experimental na sua prática lectiva. 

 

Finalmente, o inquérito desmente que aquisição destas competências resulte 

simplesmente do acumular de experiência profissional por parte do docente. Pelo 

contrário, sem a intervenção de outros factores – em particular da formação em longo da 

vida – o que se verifica em muitos casos é a tendência para a cristalização de práticas 

tradicionais de ensino.  

 

 
Neste sentido, e também de forma a potenciar a plena exploração dos recursos materiais 

com que as escolas estão a ser capacitadas no âmbito do Programa de Modernização das 

Escolas Secundárias, a equipa recomenda a criação de um programa nacional de 

formação para o ensino experimental das ciências, que abranja progressivamente todos 

o 2º e 3º ciclos do ensino básico e finalmente o ensino secundário. 

A formação a desenvolver no âmbito deste programa deverá estar fortemente orientada 

para a realidade quotidiana dos docentes e para a reflexão e transformação das suas 

práticas concretas. Para tal, o envolvimento dos formadores na sala de aula – de forma 

não só a recolher materiais e informação para reflexão conjunta com os formandos, mas 

também para demonstrar as potencialidades de práticas inovadoras e a conferir ao 

formando confiança para a sua implementação – afigura-se fundamental.   

A este respeito, a experiência do programa de formação contínua em matemática para os 

professores do 1º e 2º ciclo do ensino básico pode constituir-se como um ponto de 

partida relevante para a concepção deste programa.  

 

 

No que respeita aos efeitos das alterações legislativas – aumento da carga horária das 

disciplinas de ciências experimentais do ensino secundário e facilitação do 
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desdobramento de turmas em todos os ciclos de ensino - nas práticas docentes, o 

inquérito permitiu detectar um reforço efectivo do número de actividades de cariz 

experimental. No entanto, e mais uma vez, as competências dos docentes são um factor 

diferenciador de peso no aproveitamento que estes fazem dos recursos adicionais que 

foram postos à sua disposição. Ou seja, a plena exploração das possibilidades abertas 

pelo reforço da carga horária e pelo desdobramento de turmas para os fins a que estas 

medidas foram destinados – o reforço do ensino experimental - é tanto mais provável 

quanto mais competências práticas e, sobretudo, relacionais o docente detenha. 

 

 
A equipa de avaliação recomenda assim a manutenção tanto da carga horária como da 

facilitação do desdobramento de turmas, ressalvando-se que a sua plena apropriação 

pelos docentes estará dependente da evolução da situação no campo da formação 

contínua. 
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B. CRIAÇÃO DE VIAS DE ENSINO E FORMAÇÃO PARA 
CONCLUSÃO DO ENSINO BÁSICO 
 

 

A elevação das qualificações da população portuguesa tem sido um processo lento que 

releva de um atraso histórico em relação aos nossos espaços de referência no contexto 

internacional e que tem tido amplas implicações para o nosso país nos planos social, 

político e económico1. O último aumento da escolaridade obrigatória – tanto pela sua 

intenção como pela demora dos seus impactos – é um testemunho deste esforço mas 

também das dificuldades e incapacidades sentidas na sua implementação. 

 

Quadro B.1. Aumentos da duração da escolaridade obrigatória em Portugal ao nível do ensino 

básico 

 
Ano de aprovação legal 

do diploma 

Taxa de escolarização para 
a idade máxima abrangida 
no momento da aprovação 

do diploma* 

Primeiro ano lectivo de 
cobertura total** das 
idades abrangidas 

6 anos 
1964 (estendido às então 
“províncias ultramarinas” 

em 1967) 
54,5% 1989/90 

9 anos 1986 57,2% 2007/08 

* 12 anos de idade para a escolaridade obrigatória de 6 anos e 15 anos de idade para a escolaridade 
obrigatória de 9 anos. 
** Atestada por taxa de escolarização de 100,0% em todas as idades abrangidas. 
Fontes: GIASE-ME; GEPE-ME 
 

Se escolarização total da população abrangida pela escolaridade obrigatória esteve longe 

de ser um efeito imediato da sua aprovação legal – tendo demorado, nos dois casos 

anteriores, mais de vinte anos – não é menos verdade que essa aprovação parece ter 

introduzido, de alguma forma, uma aceleração na situação. Por exemplo, a taxa de 

escolarização aos 15 anos cresceu nada menos do que 25 pontos percentuais nos seis 

anos lectivos seguintes à aprovação da escolaridade obrigatória de nove anos2. Porém, 

levaram-se nada menos do que 20 anos para abranger todas as crianças e jovens até aos 

14 anos e só a partir do ano de 2006/07 o mesmo aconteceu, na prática, aos 15 anos. 

 

                                                           
1 Cf. capítulo C para uma discussão mais ampla dos impactos do crescimento da escolarização. 
2 GIASE-ME (2006). Séries Cronológicas: Alunos – 1985-2005. Lisboa: Gabinete de Informação e 
Avaliação do Sistema Educativo do Ministério da Educação. 
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Quadro B.2. Taxa de escolarização entre os 11 e os 15 anos de idade (%) 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

11 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

13 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15 anos 93,0 92,9 95,4 92,3 91,7 90,8 99,9 100,0 

Fontes: GIASE-ME 

 

Perante este cenário, não é surpreendente que a estrutura de qualificações da população 

portuguesa continuasse a ser dominada em 2001 – data do último recenseamento geral 

da população - por níveis de escolaridade inferiores ao 3º ciclo do ensino básico. Nada 

menos que 62,3% da população residente encontrava-se nestas condições, sendo que em 

três quartos destes casos, a qualificação formal se resumia o 1º ciclo ou era mesmo de 

todo inexistente. 

 

Quadro B.3. População residente, entre os 25 e os 64 anos, segundo a qualificação académica (%) 

 1991 2001 

Sem qualificação 22,4 11,3 

1º ciclo do ensino básico 44,4 35,9 

2º ciclo do ensino básico 10,8 15,1 

3º ciclo do ensino básico 7,4 13,4 

Ensino secundário 8,4 13,0 

Ensino superior 6,7 11,4 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001. 
 

É certo que se registava uma melhoria em relação à situação registada uma década antes 

– quando esta proporção correspondia a 76,6%. Além disso, é importante sublinhar que 

a proporção de indivíduos com qualificações inferiores ao 3º ciclo cair para 38,4% no 

escalão etário 25-29 anos, que já tinha beneficiado do processo de democratização do 

acesso ao ensino que se viveu após a Revolução de 25 de Abril de 1974. Este valor 

continuava, ainda assim, a ser um valor extremamente elevado e um indicador de 

deficiências consideráveis na capacidade de cobertura do sistema de educação-

formação.  
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Parte da justificação para tal encontrava-se na incapacidade que caracterizava 

tradicionalmente o sistema para, para além de um patamar de grande expansão inicial, 

promover o sucesso escolar e impedir o abandono escolar precoce. Dois indicadores são 

ilustrativos a este respeito: a proporção, em cada geração, dos alunos inscritos com 

idades significativamente superiores à idade típica para a frequência de cada ano de 

escolaridade; e as taxas de retenção e desistência por cada ano de escolaridade. 

 

O primeiro indicador constitui uma aproximação ao número de alunos que incorrem em 

situações de insucesso sistemático, sendo composto pelo número de alunos que têm dois 

ou mais anos do que a idade típica para a frequência de cada dado ano de escolaridade3. 

 

Quadro B.4. Alunos com idades pelo menos dois anos superiores à idade típica para o ano em que 

estão matriculados, 2007/08 

 Número de alunos %* 

10 anos 4.076 3,7 

11 anos 6.680 6,3 

12 anos 10.974 10,5 

13 anos 15.662 14,9 

14 anos 25.055 22,7 

15 anos 30.564 28,1 

16 anos 30.670 29,8 

17 anos 29.431 32,4 

18 anos 24398 33,8 

19 anos ou mais 36380 14,4* 

* Percentagens calculadas apenas em relação aos alunos que frequentam o sistema de ensino, o que, a 
partir dos 16 anos, deixa de poder ser comparável com as idades mais jovens, dado que uma parte dos 
indivíduos já se encontra fora do sistema e não é contabilizada no denominador.  
Fonte: GEPE-ME 
 

Como se constata na leitura do quadro B.4, a ideia de senso comum de que em Portugal 

“não se chumba” surge desmentida. Na realidade, quase um terço dos alunos com 

idades de 15 e 16 anos está matriculado num ano de escolaridade cuja idade típica é dois 

anos inferior à sua. Nas gerações mais novas a dimensão do problema é, naturalmente, 

menor, mas não deixa de ser relevante. Para além de ilustrarem a dimensão do insucesso 

                                                           
3 A escolha dos dois anos como limiar para este indicador pretende anular o efeito da entrada mais tardia 
na escola e/ou da retenção de apenas um ano 
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escolar, os números vêem chamar para o seu carácter tendencialmente cumulativo4. 

Como de resto se encontra documentado em diversos estudos, a probabilidade de um 

aluno retido uma vez experimentar outras retenções ao longo do seu percurso escolar é 

bastante elevada. 

 

Um segundo indicador do desempenho do sistema educativo no plano do sucesso 

escolar é a taxa de retenção por cada ano de escolaridade, que, além de facultar uma 

aproximação mais detalhada à evolução do sucesso escolar, permite identificar os 

pontos críticos dos trajectos escolares dos alunos. O quadro B.5 dá conta da evolução 

destas taxas desde 2000/01 para cada um dos ciclos de escolaridade e dos anos que 

compõem o ensino básico. 

 

Quadro B.5. Taxa de retenção e desistência, segundo o ano lectivo, por ano de escolaridade (%) 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

1º ano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2º ano 14,7 15,1 13,8 12,2 11,4 9,6 8,2 7,4 7,4 

3º ano 8,6 8,2 7,2 5,4 4,4 3,6 3,4 3,2 3,1 

4º ano 10,2 10,1 8,5 7,6 6,0 5,2 4,8 4,3 3,8 

1º ciclo  8,7 8,7 7,6 6,5 5,6 4,7 4,2 3,8 3,6 

5º ano 12,9 15,3 15,3 14,4 13,7 11,8 10,9 8,5 7,9 

6º ano 13,1 16,6 14,9 14,2 13,0 11,1 11,4 8,4 7,8 

2º ciclo 13,0 15,9 15,1 14,3 13,4 11,4 11,2 8,4 7,9 

7º ano 22,0 23,2 25,2 23,7 23,4 22,7 22,3 17,9 17,3 

8º ano 17,0 18,6 17,6 17,1 17,0 16,1 15,3 11,6 11,1 

9º ano 16,0 17,2 15,3 13,3 21,2 22,5 21,8 14,2 13,2 

3º ciclo 18,7 19,8 19,6 18,5 20,6 20,5 19,9 14,7 13,9 

Ensino 

Básico 
13,0 14,0 13,2 12,2 12,2 11,4 10,8 8,3 7,7 

Nota: Dados para Portugal Continental e para o ensino público 
Fontes: GEPE-ME e MISI 
 

Estes dados confirmam uma redução acentuada das taxas de retenção no primeiro ciclo5. 

Neste ciclo, registou-se entre 2000/01 e 2008/09 uma redução para menos de metade 

                                                           
4 Estes dados são um bom indicador do insucesso, mas devem ser lidos tendo em conta que, por um lado, 
incluem alunos que regressaram à escola depois de um período de abandono – o que constitui em si uma 
situação desejável – e, por outro lado, alunos que requerem aprendizagens por vezes mais prolongadas 
como os que apresentam necessidades educativas especiais – ainda que, mesmo neste caso, nunca se deva 
aceitar desfasamentos demasiado acentuados.  
5 Em rigor, apenas se pode falar de desistência a partir dos 16 anos, dado que a taxa de escolarização é de 
100% para idades inferiores.  
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nos valores médios destas taxas, situando-se actualmente nos 3,6% – ou seja, num 

patamar já praticamente residual. 

 

No segundo ciclo regista-se um aumento de 2000/2001 para o ano lectivo seguinte de 

cerca de 3 pontos percentuais. A partir daí, verificamos um decréscimo ininterrupto e 

que se acentua especialmente a partir de 2005/06, situando-se em 2008/2009 nos 7,9% – 

cerca de metade dos valores do início da década. 

 

No terceiro ciclo as taxas são bastantes mais elevadas, situando-se em 17,9% no início 

do período considerado. O padrão da evolução neste ciclo foi, no seu conjunto, análogo 

à do 2º ciclo – “pico” registado em 2001/02 e decréscimo posterior, mais acentuado a 

partir de 2005/06. No entanto, a dimensão deste decréscimo foi inferior ao registado nos 

dois ciclos precedentes (apenas menos 4,8 pontos percentuais face a 2000/01), fixando-

se nos 13,9% em 2008/2009. No conjunto do ensino básico, a taxa de retenção e 

desistência caiu de 13,0% em 2000/01 para 7,7% em 2008/09. 

 

Releva-se ainda o facto de existirem anos de escolaridade que se apresentam como os 

mais problemáticos em cada ciclo, distinguindo-se dos outros pela maior taxa de 

retenção e desistência. Trata-se do 2º ano de escolaridade no 1º ciclo e, principalmente, 

do 7º ano no terceiro ciclo. 

 

Ou seja, ainda em meados da década de 2000, o sistema de educação-formação estava 

perante o desafio de aumentar as qualificações de uma população activa onde ainda 

predominavam níveis de escolaridade inferiores ao 3º ciclo e de melhorar a capacidade 

de combate ao abandono escolar e de promoção do sucesso escolar entre uma parte 

ainda muito significativa da população jovem. 

 

Este capítulo pretende assim dar conta da evolução da oferta e da capacidade de 

certificação do sistema de educação-formação português ao nível do ensino básico nos 

últimos anos, debruçando-se em seguida sobre duas medidas de combate ao abandono e 

ao insucesso escolar entre os jovens conduzidas pelo XVII e XVIII Governos 
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Constitucionais: o projecto Escola Móvel; e o II programa de Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP2). 
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B.1. Caracterização da evolução da procura e do 
sucesso das aprendizagens nas diferentes 
modalidades da oferta disponibilizadas pelo sistema 
 

B.1.1. Jovens 
 

A evolução das matrículas nas diferentes modalidades disponibilizadas pelos sistema de 

educação – formação aos jovens encontra-se espelhada no quadro B.1.1. 

 

Quadro B.1.1. Matriculas no 3º ciclo do ensino básico por modalidade - Jovens 

 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
n % n % n % n % 

Ensino regular 301453 96,0 298792 93,6 283478 88,1 277292 88,6 

Ensino artístico 
especializado (regular) 176 0,1 165 0,1 175 0,1 256 0,1 

Cursos profissionais 1134 0,4 294 0,1 255 0,1 10 0,0 

Cursos de aprendizagem  0,0 
 

0,0 
 

0,0 996 0,3 

Cursos CEF (tipo 2 e 3) 11088 3,5 20129 6,3 37980 11,8 34487 11,0 

Total 313851 100,0 319380 100,0 321888 100,0 313041 100,0 

Fonte: GEPE-ME 
 

Quadro B.1.2. Crescimento do número de jovens inscritos no 3º ciclo do ensino básico por 

modalidade, entre 2005/06 e 2009/10 (excepto cursos de aprendizagem) 

 

Diferença 
2005-2008 

Taxa de crescimento 
2005-2008 

Ensino regular -24161 -8,0% 

Ensino artístico especializado 
(regular) 80 45,5% 

Cursos profissionais -1124 -99,1% 

Cursos CEF 23399 211,0% 

Total -1806 -0,3% 

Dados: GEPE-ME 
 

Como podemos ver, o sistema registou um crescimento no número de alunos entre 

2005/06 e 2007/08, com um ganho de cerca de 8.000 alunos. Deve ser sublinhado que 

este ganho se faz exclusivamente à custa dos cursos CEF, de tipo 2 e 3 que são, por 

definição, destinados a jovens com idade igual ou superior a 15 anos em risco de 
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abandono ou que já tinham abandonado previamente o sistema de educação formação6. 

Este facto sugere que o sistema manifestou uma melhoria na capacidade de impedir a 

saída precoce de jovens e de fomentar o reingresso daqueles que já tinham abandonado - 

algo que, de resto, se reflecte na evolução das taxas de escolarização acima apresentada. 

Note-se que os dados referentes a 2008/09 indicam um retorno ao número de inscritos 

de 2005/06. Embora sejam necessário esperar pelos dados relativos aos anos posteriores 

para verificar se se trata de uma tendência ou de um acontecimento esporádico, é de 

assinalar que a proporção de jovens em cursos CEF parece ter estabilizado, indicando 

não só que o acréscimo de capacidade de combate ao abandono se mantém como de 

parcimónia pelo sistema no recurso a uma via conclusão do ensino básico que se quer 

excepcional. 

 

No que respeita à evolução da capacidade de certificação, verificamos uma evolução 

análoga, conforme é possível verificar através da leitura dos quadros B.1.3 e B.1.4. 

 

Quadro B.1.3. Conclusões no 3º ciclo do ensino básico por modalidade - Jovens 

 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

n % n % n % n % 

Regular 83952 92,9 85644 80,8 87583 69,9 84242 71,8 
Artístico 
Especializado 67 0,1 55 0,1 65 0,1 98 0,1 

Cursos Profissionais 429 0,5 204 0,2 311 0,2 85 0,1 

CEF2 3570 4,0 14784 13,9 28764 23,0 27450 23,4 

CEF3 2326 2,6 5292 5,0 8560 6,8 5300 4,5 
Cursos de 
Aprendizagem 

 0,0 
 

0,0 
 

0,0 185 0,2 

Total 90344 100,0 105979 100,0 125283 100,0 117360 100,0 

Fonte: GEPE-ME 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cf. http://www.min-edu.pt/index.php?s=white&pid=277 
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Quadro B.1.4. Crescimento do número de conclusões do ensino básico por modalidade (excepto 

cursos de aprendizagem) 

 
Diferença 
2005-2008 

Taxa de crescimento 
2005-2008 

Regular 290 0,3% 

Artístico Especializado 31 46,3% 

Cursos Profissionais -344 -80,2% 

CEF 26854 455,5% 

Total 26831 29,7% 

Fonte: GEPE-ME 
 

Com efeito, registou-se um crescimento no número de conclusões nos quatro anos 

lectivos considerados e que é especialmente acentuado até 2007/08. Mesmo uma 

pequena quebra para 2008/09 não impede o sistema de ter certificado mais 26831 

jovens com o ensino básico do que em 2005/06, correspondendo a um acréscimo de 

29,7%. Tal como sucede com as matrículas, nota-se que este crescimento é quase 

integralmente assegurado pelos cursos CEF, o que parece indicar que corresponde a 

jovens que anteriormente teriam abandonado o sistema sem obtenção deste nível de 

escolaridade. Também de assinalar é o facto de as certificações CEF terem estabilizado 

próximo dos 23,0% nos dois últimos anos lectivos para os quais existem dados 

disponíveis, o que parece indicar que o sistema consegue manter esta sem tornar 

hegemónica uma via por definição excepcional.  
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B.1.2. Adultos 
 

O desafio de elevação das qualificações teve tradução num conjunto de metas de oferta 

e de certificação estabelecido pela Iniciativa Novas Oportunidades para os níveis básico 

e secundário para a população adulta. No que respeita ao ensino básico, estas metas 

eram7: 

• Um crescimento no número anual de certificações de nível básico – tanto por 

via EFA como de RVCC - que deveria atingir os 75.000 em 2010.  

•  O crescimento da oferta de cursos EFA de nível básico, que deveria atingir as 

42.000 inscrições em 2010. 

 

No que respeita aos cursos EFA, a evolução do número de inscritos encontra-se 

retratada no quadro B1.5. 

 

Quadro B.1.5. Inscrições em cursos EFA de nível básico, segundo ano de início 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Inscrições 
EFA 11389 23468 17218 20304 18296 

Metas INO 17250 18250 32000 36000 42000 

Fonte: GEPE-ME e SIGO 
 

Como podemos verificar, após um crescimento acentuado em 2007 - ano em que 

inclusivamente foram superadas as metas parciais da INO – o número anual de inscritos 

parece ter estabilizado em torno dos 19.000. Quanto às conclusões de cursos EFA, 

encontram-se expressas no gráfico B.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/18 
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Gráfico B.1.1. Conclusões totais em Cursos EFA de nível básico, segundo ano de certificação  

  
Fonte: IEFP e SIGO 

 

Assim, o sucesso do sistema na conferência parece estar sobretudo associado ao sistema 

RVCC, como podemos verificar no gráfico B.1.2. 

 

Gráfico B.1.2. Certificações totais de nível básico nos Centros @ovas Oportunidades, segundo ano 

de certificação 

 
Fonte: SIGO 

 

Como podemos verificar, as certificações nos CNO cresceram acentuadamente entre 

2006 e 2009, atingindo os 73.531 diplomas neste último ano. Note-se no entanto, a 

quebra em 2010 para 61783 diplomados – embora estes valores ainda sejam provisórios 

e seja necessário conhecer o desempenho dos CNO em 2011 para verificar se se trata de 

uma nova tendência ou apenas de um acontecimento esporádico. Em suma, as metas 

propostas pela INO quanto à qualificação da população adulta parecem ter sido 

atingidas – e, no caso, do triénio 2007-2009, mesmo largamente superadas. 
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É de notar que estes resultados são tributários de um esforço de mobilização da 

população que é atestado pelo evolução volume de inscrições nos CNO para obtenção 

de diplomas de ensino básico. Esta evolução encontra-se retratada no gráfico B.1.3. 

 

Gráfico B.1.3. Inscrições nos C@O para obtenção de certificação de ensino básico, por ano de 

inscrição 

 

Fonte: SIGO 
 

Como podemos verificar, o número de inscritos atingiu rapidamente valores na ordem 

dos 130.000 – 140.000 inscritos anuais, uma grandeza compatível com a ambição da 

Iniciativa Novas Oportunidades. Apenas em 2010 se regista uma ligeira quebra para 

fora deste intervalo. Novamente, importa seguir este evolução nos próximos anos para 

se perceber se esta quebra é esporádica ou indicia uma nova tendência. 

 

Em suma, o sistema de educação formação português registou melhorias significativas 

nos últimos cinco anos no que respeita à capacidade de certificação ao nível do ensino 

básico. Ao nível dos jovens, os dados indiciam que esta melhoria está a ser conseguida 

através da certificação de indivíduos que anteriormente o sistema não era capaz de 

manter no seu interior ou de, uma vez consumado o abandono precoce, os atrair de 

volta. Ao nível dos adultos, o cumprimento das metas de certificação da Iniciativa 

Novas Oportunidades, resultado para o qual o sistema de RVCC se está a revelar uma 

peça-chave.  
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B.2. Avaliação do Projecto “Escola Móvel” 
 
 

O corrente capítulo encontra-se dividido em quatro partes. A primeira parte pretende 

constituir-se como um panorama das práticas e medidas políticas no território da União 

Europeia no campo da educação. A partir da análise de um conjunto de documentos 

oficiais e de estudos sobre a temática, pretende-se explicitar alguns dos conceitos 

utilizados ao longo do resto do capítulo, e elencar as respostas desenvolvidas pelos 

diferentes Estados-membros. 

 

A segunda parte é dedicada especificamente ao projecto Escola Móvel (EM). Este 

capítulo começa por apresentar um breve histórico do projecto, da sua origem como 

projecto-piloto até ao momento da sua extinção. Segue-se a apresentação e discussão 

dos dados referentes à abrangência da EM e ao sucesso escolar dos alunos nela 

inseridos. São ainda discutidos os trajectos geográficos destes alunos ao longo do ano e 

elencadas as escolas com maior intensidade de contacto com eles.   

 

A terceira parte corresponde à análise dos resultados do inquérito de caracterização 

social e à satisfação dos alunos da Escola Móvel, realizado em Junho de 2010, 

destacando-se a comparação entre os níveis de certificação escolar já obtidos pelos 

alunos e os detidos pelos membros dos seus agregados familiares de origem (tanto 

ascendentes como colaterais), a satisfação com os professores e a relação com as escolas 

de acolhimento. 

 

O capítulo conclui-se com a apresentação das conclusões e recomendações decorrentes 

da avaliação da EM. 

 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
234 

B.2.1. A Educação dos Filhos de Profissionais Itinerantes na 
União Europeia 

 

B.2.1.1. Definições e problemática 

 

Para efeito do presente estudo, consideram-se profissionais itinerantes aqueles cujas 

actividades (como acontece trabalhadores de circo ou feirantes) e/ou práticas culturais 

(como sucede com as populações nómadas) implicam frequentes mudanças de 

residência efectiva em períodos de tempo curtos. O acesso à escola por parte dos 

membros mais jovens dos agregados familiares destes profissionais surge assim 

perturbado por factores como a fragmentação dos seus percursos escolares, a falta de 

continuidade no seu acompanhamento pedagógico pelos professores e outros técnicos 

da escola, o fraco capital escolar dos pais ou a impossibilidade de estabelecimento de 

relações duradouras com os seus pares que facilitem a integração no meio escolar.  

 

Ao mesmo tempo, estas crianças e jovens são muitas vezes confrontados com a 

inadequação e falta de flexibilidade das formas e mecanismos de organização 

tradicionais da escola e pelos preconceitos dos docentes e restantes profissionais da 

escola face aos grupos profissionais ou étnicos de onde são originários. 

 

Estes factores repercutem-se nos resultados escolares, sendo estas crianças e jovens 

especialmente vulneráveis aos fenómenos interligados do insucesso e abandono precoce 

do sistema de educação-formação, contribuindo para a reprodução social de um 

panorama familiar típico de reduzidas qualificações formais. 

 

A elevada mobilidade geográfica destas populações tem dificultado o seu estudo por via 

censitária. Consequentemente, tem sido especialmente difícil construir bases fidedignas 

para o cálculo de estimativas da dimensão, composição socioprofissional e trajectos 

típicos das populações itinerantes. Ainda assim, estudos parciais desenvolvidos ou 

patrocinados por organismos da União Europeia têm permitido a recolha de informação 
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passível de sustentar a concepção, implementação e monitorização de medidas 

destinadas a responder às necessidades destas populações no plano educativo.1 

 

Baseando-se nas actividades profissionais e na origem étnica, estes estudos apresentam 

uma tipologia de seis grupos ou populações itinerantes principais: 

 

• “Bargees”, cuja actividade profissional está ligada ao transporte de mercadorias 

através das redes de canais e rios das Ilhas Britânicas e dos Países Baixos ou dos 

grandes rios do centro da Europa, como o Reno ou o Danúbio. Este grupo 

encontra-se, sobretudo, na Bélgica, França, Alemanha, Hungria, Holanda, 

Polónia, Roménia e Reino Unido.  

 

• Circenses, englobando trabalhadores, artistas e empresários ligados ao circo. As 

digressões dos circos combinam um tempo prolongado de deslocação pontuado 

por estadias curtas em diferentes localidades com uma relativa imprevisibilidade 

dos seus trajectos. Estes trajectos alteram-se de ano para ano - e por vezes já 

com as digressões em curso – respondendo a condicionantes e oportunidades 

económicas diversas. 

 

• Feirantes, englobando trabalhadores por conta própria ou por outrem nos 

mercados temporários. Ao contrário do circo, o trajecto dos feirantes é, em 

regra, cíclico e com poucas alterações de ano para ano. Existe uma temporada de 

feiras, que obedece a um calendário fixo – facto que dá origem a trajectos 

facilmente previsíveis no espaço e no tempo. 

 

• Trabalhadores sazonais e migrantes temporários, trabalhadores cujos trajectos 

são geograficamente irregulares, mas acompanhando picos de actividade em 

sectores como a agricultura – durante a época das colheitas – e o turismo – 

                                                 
1 Cf. ECOTEC (2008). The school education of children of occupational travellers in the European 
Union, Birmingham: ECOTEC; Comissão das Comunidades Europeias (2008). Comissão das 
Comunidades Europeias. (2008). Livro Verde Migração e mobilidade: desafios e oportunidades para os 
sistemas educativos da UE. Bruxelas: CCE. 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
236 

durante a época alta. Em geral, ocupam postos de trabalho mal remunerados, 

pouco qualificados – quando não ilegais. 

 

• Ciganos itinerantes, encontram-se comunidades ciganas em quase todos os 

países da União Europeia, ainda que a itinerância seja especialmente acentuada 

nos países do Sul, como Portugal, Espanha, França (Provença) e Itália e ligada a 

actividades comerciais - tanto formais (em feiras) como informais (venda 

ambulante nas cidades). 

 

• Saami, povos indígenas da Lapónia, que viajam sobretudo pela Península 

Escandinávia, realizando trajectos que abarcam o norte da Suécia, da Noruega e 

da Finlândia, bem como a república da Carélia e o oblast2 de Murmansk, na 

Rússia. Tradicionalmente nómadas e praticando actividades como criação de 

renas, a caça, a pesca e a agricultura, têm vindo nas últimas décadas a adoptar 

crescentemente um estilo de vida sedentário. 

 

B.2.1.2. Intervenções de instituições europeias 

 

O tema da educação-formação dos trabalhadores itinerantes e dos seus filhos apenas 

surgiu na agenda das instituições europeias na segunda metade da década de 1970. Com 

a publicação da Directiva 77/486/CEE, de 25 de Julho de 1977, foram elaboradas um 

conjunto de recomendações conducentes a uma maior e melhor integração destas 

populações nos sistemas educativos dos diferentes Estados-membros. Em particular, 

recomendava-se que estes: 

 

• Assegurassem, no seu território, um ensino gratuito e adaptado às necessidades 

específicas dessas crianças que inclua o ensino da língua oficial ou de uma das 

línguas oficinais do estado de acolhimento; 

 

                                                 
2 O oblast é uma unidade administrativa da Federação Russa dotada de autonomia administrativa inferior 
à de uma república. 
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• Promovessem, em cooperação com os estados membros de origem e em 

coordenação com o ensino regular, o ensino da língua materna e da cultura do 

país de origem. 

 

Em 1986, a Comissão Europeia apresentou um relatório intitulado “School Provisions 

for Gypsy and Traveller Children: A Synthesis Report”. Neste relatório foram 

apresentadas as principais lacunas e dificuldades que os alunos itinerantes apresentavam 

a nível educativo, bem como dados que as ilustravam estas lacunas de forma aguda: 

mais de metade das crianças filhas de profissionais itinerantes nunca tinha frequentado a 

escola, e, de entre as que o tinham feito, apenas uma percentagem extremamente 

reduzida alcançava o ensino secundário. 

 

Em resposta a este e outros estudos foi criada, em 1988 uma plataforma europeia 

denominada a European platform for Occupational Travellers (EFECOT). Esta 

plataforma tinha o objectivo de optimizar a formação de profissionais itinerantes na 

Europa, através da criação e promoção de ensino e formação adaptados às suas 

necessidades específicas. Simultaneamente, procedeu-se a uma redefinição do âmbito 

da noção de profissional itinerante como sendo englobando todos os indivíduos cuja 

profissão implique deslocações muito frequentes e que, em consequência, não têm uma 

residência fixa – como as comunidades bargee, os trabalhadores circenses, os feirantes 

os trabalhadores sazonais. A EFECOT coordenou diversos projectos de âmbito europeu 

centrados nos itinerantes até à sua dissolução em 2003.  

 

Em Março de 2002 a Comissão da Cultura, Juventude e Educação do Parlamento 

Europeu solicitou à Direcção-Geral de Investigação um relatório sobre a situação do 

circo e artistas de circo nos Estados-membros. Para além de se debruçar sobre questões 

laborais e económicas ligadas à actividade circense, este relatório explorou igualmente a 

questão da escolarização das crianças das comunidades itinerantes, constatando a 

escassez de respostas adequadas para os filhos dos trabalhadores circenses e o 

consequente comprometimento do princípio de igualdade de oportunidades no acesso à 

educação.  
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Em 2004 foi publicado o Livro Verde “Migração e Mobilidade: desafios e 

oportunidades para os sistemas educativos da EU”, que salientava diversos factores 

sistémicos de inibição do acesso à educação por parte dos filhos de profissionais 

itinerantes. Entre estes factores contavam-se (a) a falta de visibilidade e de 

representação dos interesses destas populações junto dos centros de decisão política; (b) 

os preconceitos existentes em torno tanto das actividades profissionais destas 

populações como dos grupos ou etnias percebidos como estando fortemente associados 

a elas (como os ciganos); (c) a incapacidade dos sistemas de educação-formação 

acompanharem alunos com trajectos que implicam uma mudança frequente de escola; e 

(d) os fracos capitais escolares e a desvalorização da educação formal nos agregados de 

origem destas crianças. 

 

Além deste diagnóstico, o Livro Verde pretendia contribuir para o debate sobre a forma 

como as políticas educativas poderão responder aos desafios inerentes da Educação de 

filhos de profissionais migrantes. 

• Evitar a criação de contextos escolares segregados; 

• Melhorar a igualdade no acesso à educação; 

• Responder à diversidade crescente, no plano cultural e linguístico, no interior 

dos sistemas de educação-formação nacionais; 

• Desenvolver competências interculturais nas escolas e integrar as comunidades e 

as famílias migrantes. 

 

B.2.1.3. Medidas nacionais para alunos itinerantes no espaço da 
União Europeia 

 

As respostas destinadas pelos sistemas de educação-formação dos diferentes dos países 

da União Europeia às crianças e jovens oriundos de agregados familiares de 

profissionais itinerantes variam consideravelmente entre si em profundidade. Há três 

tipos de resposta que se encontram presentes em todo o território da União: 
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• A integração da criança ou jovem na escola em regime de internato. A criança 

ou jovem permanece assim durante a totalidade do ano lectivo num 

estabelecimento de ensino com oferta de alojamento e alimentação; 

 

• A inscrição da criança num estabelecimento de ensino em regime de externato. 

Esta resposta compreende, na prática, duas modalidades: 

o A frequência do mesmo estabelecimento de ensino ao longo do ano 

lectivo, implicando, a residência da crianças ou jovem com familiares ou 

com uma família de acolhimento durante esse período; 

o A assistência a aulas em estabelecimentos de ensino próximos dos locais 

que compõem os trajectos geográficos inerentes à actividade profissional 

dos pais. 

 

Desprovidas de um enquadramento especificamente dirigido a esta população, estas 

respostas apresentam inconvenientes consideráveis. As duas primeiras implicam a 

imposição de uma separação física entre as crianças e os pais; a terceira permite evitar 

essa separação, mas acarreta descontinuidades no seu percurso escolar, no 

acompanhamento pedagógico e na integração com os seus pares etários – com as 

consequências já referidas ao nível do insucesso e do abandono precoce.  

 

Todavia, em 14 dos 27 países da União – incluindo a totalidade dos países do Leste 

europeu que aderiram à União a partir de 2004 – estas são as únicas respostas 

disponíveis para esta população (ECOTEC, 2008). É certo que alguns destes países – 

como Malta, Chipre ou o Luxemburgo – não compreendem nem um território 

suficientemente grande nem uma população nacional significativa de profissionais 

itinerantes. Por outro lado, as características climáticas de alguns países podem levar a 

ciclos de itinerância mais curtos e coincidentes com o Verão e, logo, com as férias 

escolares – como sucede com as populações itinerantes na Suécia e na Finlândia. Isto 

não implica que não se verifiquem problemas insucesso ou de abandono precoce do 

sistema de educação-formação entre os filhos de profissionais itinerantes – que 

subsistem entre as populações saami e cigana destes países – apenas que não decorrem 

especificamente dessa itinerância.  



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
240 

No entanto, vários dos países em questão compreendem um território e populações 

itinerantes de importantes dimensões3. Além disso, o facto de as migrações temporárias 

se caracterizarem muitas vezes por trajectos transnacionais torna necessárias abordagens 

que contemplem a cooperação entre diversos países – mesmo aqueles que não dispõem 

de uma população nacional itinerante significativa.  

 

Desta forma, para além de Portugal, apenas sete outros países da União Europeia 

dispõem de medidas de âmbito nacional tendo os profissionais itinerantes como 

público-alvo: a Bélgica; a Holanda; a França; a Alemanha; a Irlanda; o Reino Unido; e a 

Espanha. Estas medidas podem ser tipificadas em três categorias. 

 

A primeira é a constituição de “escolas móveis”4 ou seja de conjuntos de docentes com 

formação específica (ou de um docente nos níveis de ensino caracterizados pela 

monodocência) que acompanham o trajecto geográfico dos filhos de profissionais 

itinerantes. Estas “escolas móveis” operam numa base presencial, recorrendo a 

instalações já disponíveis como escolas ou outros edifícios públicos e privados com 

condições adequadas para o efeito. O serviço mais antigo e consolidado deste tipo é o da 

Stichting Rijdende School (SRS), criado em 1955 na Holanda e que compreende 21 

unidades deste tipo. Também em França, existem, desde a década de 80, cerca de 40 

Antennes Scolaires Mobiles com estas características. Na Alemanha, pelo menos quatro 

länder (Nordrhein-Vestfália, Saxónia-Anhalt, Saxónia e Turíngia) dispõem de sistemas 

móveis de ensino-formação. Também a Espanha disponibiliza um serviço de escola 

móvel para os filhos de trabalhadores migrantes nos sectores agrícola e turístico.  

 

Apenas dois países dispõem de sistemas móveis de educação pré-escolar: a Holanda, 

com oferta destinada aos filhos de “bargees”; e a Comunidade Flamenga da Bélgica, 

                                                 
3 O caso italiano é talvez o mais desconcertante. Apesar de se situar numa importante rota migratória 
internacional – ligando os Balcãs e a Europa Ocidental - e de deter uma longa tradição de migrações 
internas associadas ao trabalho agrícola, as respostas específicas para filhos de profissionais itinerantes 
em Itália estavam em 2008 reduzidas a um projecto-piloto na região da Toscânia. 
4 Este tipo de “escola móvel” não deve ser confundida com o objecto de avaliação do corrente estudo. Na 
verdade, a designação “Escola Móvel” para o caso português é um pouco enganadora, uma vez que (à 
excepção das semanas presenciais que decorrem na Amadora quatro vezes por ano) os professores se 
encontram permanentemente sedeados nas instalações da DGIDC, em Lisboa. 
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onde em 2008 se encontrava em curso que um projecto-piloto que tinha como público-

alvo os filhos de profissionais do espectáculo.  

 

O segundo tipo de medida é a capacitação das escolas públicas com competências para 

lidar com as especificidades dos alunos itinerantes. Esta capacitação concretiza-se de 

através da formação e sensibilização de professores e outros funcionários das escolas 

e/ou da integração de profissionais especializados nos seus quadros. Em França, 

Espanha, Alemanha e no Reino Unido, existe por norma um − e em alguns casos mais 

do que um − professor designado para receber e acompanhar os alunos itinerantes em 

cada escola. A Irlanda apresenta uma variante mais sofisticada desta abordagem: a 

figura do Visiting Teacher for Travellers, um professor que não pertence aos quadros de 

nenhuma escola mas que se desloca a várias e além do acompanhamento aos alunos 

itinerantes, desenvolve actividades de aconselhamento aos pais e de sensibilização dos 

restantes actores da comunidade educativa para esta temática. Uma figura análoga a esta 

existe também em alguns länder alemães. 

 

A capacitação das escolas concretiza-se também pela sua integração em instâncias de 

networking ou pela sua ligação a centros de recursos. Um exemplo do primeiro caso é o 

Centre de Liaison et d’Information Voyage-École, uma plataforma de reflexão e 

mainstreaming de boas práticas de acompanhamento de alunos itinerantes que reúne 

diversas escolas francesas. 

 

Mais comuns são os centros de recursos. Ainda em França, encontram-se o Centre pour 

la Scolarisation des 8oveaux Arrivants et des enfants du Voyage. Numa lógica mais 

descentralizada, encontram-se os Landelijk Informatie-en steunpunt Specifieke 

Doelgrupen holandeses – que têm como missão a sensibilização das escolas para a 

temática e o desenvolvimento de materiais para alunos itinerantes e refugiados – e os 

Traveller Education Support Services britânicos - disponíveis em mais de 100 counties 

no Reino Unido e que, além de disponibilizarem materiais e formação aos professores, 

são responsáveis pela coordenação do trabalho dos professores especializados em cada 

escola. 
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Finalmente, o terceiro tipo de medida é o ensino à distância. Este tipo compreende 

desde formas parciais como a disponibilização online de materiais pedagógicos e de 

informação a formas completas que envolvem de uma relação permanente aluno-

docente com recurso a plataformas informáticas especializadas. Esta é uma resposta 

mais recente e menos consolidada do que as duas anteriores. Para além do caso da 

Escola Móvel portuguesa, em 2008 só se encontravam experiências de ensino à 

distância consolidadas em três länder alemães (Nordrhein-Vestfália, Saxónia-Anhalt e 

Turíngia), em França e na Holanda – sendo que no caso francês se encontrava 

restringida aos filhos dos trabalhadores do circo e, no caso holandês, fosse 

complementada com aulas presenciais semanais. Na Comunidade Valã da Bélgica, no 

Reino Unido e na Irlanda, ensino à distância surge apenas de uma forma parcial, 

concretizando-se como apoio online à auto-aprendizagem e à aprendizagem tutorada 

pelos pais – e.g. através do esclarecimento de dúvidas ou da correcção de exercícios.  
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B.2.2. A Escola Móvel 

 

B.2.2.1. Origem, enquadramento institucional e extinção da Escola 
Móvel 

 
A Escola Móvel constituiu-se inicialmente como um projecto-piloto de ensino a 

distância, tendo sido lançado pelo Ministério da Educação, sob a coordenação da 

DGIDC no ano lectivo de 2005/06. À época restringida ao 3º ciclo do ensino básico, a 

oferta da escola móvel passou a compreender o 2º ciclo e o ensino secundário a partir do 

ano lectivo de 2007/08. 

 

O trabalho da Escola Móvel assentava em quatro vertentes principais: (1) o trabalho de 

um grupo de docentes específico para o projecto, sedeado nas instalações da DGIDC; 

(2) a manutenção de uma plataforma tecnológica e a cedência de equipamentos aos 

alunos que lhes permitam contactar e trabalhar de forma regular com aquele grupo de 

docentes a partir de qualquer ponto do território nacional via Internet; (3) a 

implementação de um Percurso Curricular Alternativo (PCA) para os alunos de 2º e 3º 

ciclos do ensino básico, onde se destaca um reforço da componente artística; (4) a 

produção e utilização de materiais pedagógicos – bem como a elaboração e 

desenvolvimento de trabalhos por parte dos alunos – adequados a um ambiente virtual e 

fazendo uso das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. 

 

Em complemento, o projecto “Escola Móvel” compreendia ainda quatro períodos 

intensivos de actividades presencias por ano lectivo. Estes períodos tinham a duração de 

uma semana, realizando-se na região de Lisboa e ficando a sua organização – bem como 

o alojamento e alimentação dos alunos – a cargo da DGIDC e dos seus parceiros. 

    

Ao nível de entidades parceiras, o projecto “Escola Móvel”, contava com as seguintes 

instituições: 

 

• Fundação Vodafone Portugal – disponibiliza aos alunos e professores da Escola 

Móvel acesso à Internet móvel; 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
244 

• Escola Secundária José Gomes Ferreira – disponibiliza as suas instalações para a 

realização das actividades durante as semanas presenciais com os alunos 

itinerantes do 3.º ciclo e para a realização de exames nacionais. Faz parte da rede 

de escolas da Escola Móvel onde decorre um projecto de ensino a distância que 

visa possibilitar a conclusão da escolaridade obrigatória a alunos com 15 anos ou 

mais; 

 

• Agrupamento de Jardins-de-infância e Escolas Professor Galopim de Carvalho – 

disponibiliza gratuitamente as suas instalações para a realização das actividades 

durante as semanas presenciais com os alunos itinerantes do 2.º ciclo e para a 

realização de provas de aferição (2.º ciclo) e exames nacionais (3.º ciclo). Faz 

parte da rede de escolas da Escola Móvel onde decorre um projecto de ensino a 

distância que visa possibilitar a conclusão da escolaridade obrigatória a alunos 

com 15 anos ou mais; 

 

• Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Matias Aires – faz parte da 

rede de escolas da Escola Móvel onde decorre um projecto de ensino a distância 

que visa possibilitar a conclusão da escolaridade obrigatória a alunos com 15 

anos ou mais; 

 

• Ajuda de Mãe – parceria que visa possibilitar a adolescentes da instituição a 

conclusão da escolaridade obrigatória; 

  

• Conselharia de Educação da Embaixada de Espanha em Portugal – parceria no 

âmbito do ensino da língua espanhola como segunda língua estrangeira; 

  

• Plano Nacional de Leitura – contribui com um fundo documental em livros para 

cumprimento dos projectos individuais de leitura dos alunos da Escola Móvel; 

  

• Ciência Viva, Agencia Nacional para a Cultura Cientifica e Tecnológica – 

realização de actividades experimentais com os alunos itinerantes em diversos 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
245 

centros de Ciência Viva no país. Disponibiliza actividades no Pavilhão do 

Conhecimento para os alunos da Escola Móvel; 

 

• Ministério da Defesa Nacional – disponibiliza alojamento e refeições aos alunos 

itinerantes durante as semanas presenciais. 

 

Em 2009, a Escola Móvel foi enquadrada legalmente enquanto modalidade permanente 

de educação-formação, através da publicação da portaria n.º 835/2009, de 31 de Julho, 

encontrando-se se em regime de instalação até ao final do ano lectivo de 2010. 

 

Segundo o Artigo 4º da mesma portaria os objectivos da Escola Móvel passavam por 

assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à educação, e o cumprimento da 

escolaridade obrigatória. Para o cumprimento destes objectivos pretende-se constituir 

um conjunto de estratégias flexíveis e diversificadas, promover projectos educativos 

partilhados com outras escolas ao público-alvo e trazer estabilidade e regularidade dos 

percursos educativos. 

  

Esta portaria criou uma comissão instaladora constituída por três elementos, sendo dado 

o prazo máximo de seis meses para efectuar a construção de uma proposta de 

regulamento interno que defina a estrutura orgânica e o funcionamento interno da 

Escola Móvel. 

 

No que se refere aos professores, a mesma portaria, indicava que, no decorrer do 

período de instalação, haveria um regime transitório de afectação de docentes durante o 

qual poderão ser afectos à Escola Móvel professores de quadro de escola, de 

agrupamento de escolas ou do quadro de zona pedagógica e, ainda, professores a 

contratar que colmatassem as necessidades temporárias de serviço docente, através de 

concursos de contratação local/oferta de escola. 

 

Pouco mais de um ano depois, o Ministério da Educação decretava a extinção da Escola 

Móvel, através da portaria nº 812/2010, de 26 de Agosto. Esta portaria assegurava a 

manutenção de uma “oferta formativa de ensino à distância”, sob responsabilidade da 
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DGIDC e assente na matriz curricular e nos materiais pedagógicos desenvolvidos no 

âmbito da EM. No entanto, e ainda de acordo com a mesma portaria, o regime de 

mobilidade dos docentes afectos à Escola Móvel terminaria seis dias depois da 

publicação da portaria implicando o seu regresso às escolas de origem ou cessação dos 

respectivos contratos, consoante o vínculo laboral. Por seu turno, os alunos deveriam 

transitar para escolas públicas à sua escolha, sendo este processo de transição 

acompanhado por uma equipa a constituir no seio da DGIDC.  

 

B.2.2.2. Abrangência do projecto 

 

O público-alvo inicial da Escola Móvel era constituído por crianças e jovens cujos 

encarregados de educação exercessem profissões itinerantes – em especial feirantes e 

circenses. O objectivo do projecto passava por fornecer ferramentas para um 

acompanhamento adequado de trajectos até então marcados por processos de 

aprendizagem fragmentados – associados à frequência de múltiplas escolas ao longo do 

ano lectivo – e comportando assim um risco elevado de distanciamento e abandono 

precoce do sistema de educação e formação. 

  

Desde 2007/08, o público-alvo da Escola Móvel foi alargado de forma a abranger outros 

grupos vulneráveis ao insucesso e ao abandono: jovens com mais de 15 anos que, por 

motivos diversos, não concluíram a escolaridade obrigatória e mães adolescentes 

(inseridas na instituição Ajuda de Mãe, uma das parceiras do projecto). Ao mesmo 

tempo, a “Escola Móvel” passou também a oferecer o 2º ciclo do ensino básico e ensino 

de nível secundário. O quadro seguinte dá conta da evolução do número de alunos 

integrados na Escola Móvel, sendo notório o seu crescimento e diversificação após 

2007. 
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Quadro B.2.1. úmero de alunos abrangidos pela Escola Móvel 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Alunos Itinerantes 13 15 42 58 84 

Ajuda de mãe ―― ―― 20 21 16 

15 + ―― ―― 11 10 3 

Total 13 15 73 89 103 

Fonte: DGIDC-ME 

 

Infelizmente, a indisponibilidade de uma base de estimativa fiável para o número de 

filhos de profissionais itinerantes em idade escolar em Portugal e a ausência de metas 

quantitativas nos documentos orientadores do projecto impedem-nos de avaliar a 

qualidade da cobertura da população-alvo da Escola Móvel. No entanto, não deixa de 

ser constatável o crescimento significativo registado entre 2006/07 e 2007/08, altura em 

que o número de alunos quase quintuplicou, fruto principalmente da introdução da 

oferta de 2º ciclo do ensino básico e da expansão do público-alvo para passar a incluir 

os alunos 15 + e da Ajuda de Mãe. A tendência de crescimento manteve-se entre os 

alunos itinerantes para os anos lectivos de 2008/09 e de 2009/10, embora um pouco 

mais matizada. 

 

B.2.2.3. Sucesso escolar 

 

Entre os elementos fundamentais de avaliação da eficácia Escola Móvel enquanto 

instrumento de promoção do sucesso escolar são os resultados obtidos pelos seus 

alunos. Em primeiro lugar, importa considerar os níveis de transição de ano curricular 

dos seus alunos. O quadro B.2.2 resume a situação dos alunos do ensino básico 

inseridos na Escola Móvel no que se refere à aprovação, retenção e desistência. 
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Quadro B.2.2. Resultados escolares dos alunos da Escola Móvel por ano curricular – Ensino Básico 

 

2006/07 2007/08 2008/09 

Total Apr Ret Des Total Apr Ret Des Total Apr Ret Des 

5º Ano     17 17 0 0 15 15 0 0 

6º Ano     10 10 0 0 25 23 2 0 

7º Ano 7 5 2 0 19 13 2 4 13 12 1 0 

8º Ano 4 4 0 0 12 11 0 1 12 10 2 0 

9º Ano 4 4 0 0 8 7 1 0 17 16 1 0 

Total 15    66    82    

Fonte: DGIDC-ME 
 

Para obter um panorama mais matizado do sucesso escolar, a equipa de avaliação 

recolheu também as classificações dos alunos da EM nos exames nacionais de 9º ano 

nos anos lectivos de 2007/08, 2008/09 e 2009/10, já que estes exames constituem um 

indicador das competências das competências dos alunos à saída do ensino básico ao 

nível da língua portuguesa e da matemática. 

 

Gráfico B.2.1. Classificações nos exames nacionais de língua portuguesa por ano lectivo 

 
Fonte: DGIDC 

 

No que respeita aos exames nacionais de língua portuguesa, podemos verificar no 

gráfico B.2.1. a persistência de um conjunto muito significativo de classificações 

negativas. Sublinhe-se, no entanto, que esse facto não encontra tradução nas 

classificações finais5 na disciplina, pois apenas uma das 11 classificações negativas em 

exame resultou uma classificação final negativa.      

 

                                                 
5 Recorde-se que as classificações finais do 9º ano correspondem à média entre a classificação interna e a 
classificação em exame, arredondada por excesso.  
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Gráfico B.2.2. Classificação final dos alunos da EM na disciplina de língua portuguesa por ano 

lectivo 

 
Fonte: DGIDC 

 

A situação relativamente aos exames nacionais de Matemática é consideravelmente 

mais preocupante, com um predomínio claro de resultados negativos, conforme é 

possível verificar no gráfico B.2.3. 

 

Gráfico B.2.3. Classificações dos alunos da EM no exame nacional de matemática por ano lectivo 

 
Fonte: DGIDC 

 

Neste caso, encontra-se uma relação mais visível entre as classificações em exames. 

Como é possível verificar através da leitura do gráfico B.2.4, 12 das 26 classificações 

negativas em exame resultaram numa classificação final negativa na disciplina de 

matemática. 
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Gráfico B.2.4. Classificações finais dos alunos da EM na disciplina de matemática por ano lectivo 

 
Fonte DGIDC 

 

Seria redutor considerar os exames que tendem a privilegiar sobretudo o pensamento 

abstracto e teórico - que constituem apenas uma parte das aprendizagens pretendidas – 

como indicadores exclusivos do desempenho dos alunos e da sua evolução ao longo do 

ano lectivo. Da mesma forma, consistiria um retrocesso lamentável que se assumisse a 

retenção como indicadores da “exigência” ou de “qualidade” da EM. No entanto, não 

deve ser ignorado que o desempenho em exames constituem também uma medida de 

qualidade das aprendizagens que não deve ser negligenciada, pelo que devem constituir 

matéria de reflexão por parte da coordenação da EM. 

 

Finalmente, importava considerar a capacidade da EM de contrariar o abandono escolar 

precoce. Utilizando como referência os anos lectivos de 2007/08 e 2008/09 – aqueles 

em que o número de alunos da escola móvel já permite uma comparação significativa − 

é possível estabelecer uma comparação entre as taxas de retenção e desistência entre os 

alunos da escola móvel e as mesmas taxas para o conjunto do território nacional.  

 

Quadro B.2.3. Taxas de retenção e desistência nacionais e na Escola Móvel (%) 

 

2007/08 2008/09 

Escola Móvel Nacional Escola Móvel Nacional 

5º 0,0 8,5 0,0 7,9 

6º 0,0 8,4 8,0 7,8 

7º 31,6 17,9 7,7 17,3 

8º 8,3 11,6 16,7 11,1 

9º 12,5 14,2 5,9 13,2 

Fontes: DGIDC-ME e GEPE-ME 
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Ainda que a série seja demasiado curta para a detecção de tendências e os números 

relativamente reduzidos de alunos da Escola Móvel em cada ano curricular (oscilando 

entre os 8 e os 25) obriguem a alguma cautela na interpretação dos dados, impõem-se 

algumas constatações. Por um lado, os resultados do 2º ciclo são encorajadores, com 

taxas nulas em 2007/08 e no 5º ano em 2008/09. Por outro, os resultados para o 3º ciclo 

não se afastam da média nacional – tendo sido inclusivamente bastante mais elevados 

para o 7º ano em 2007/08 − o que não deixa de suscitar alguma apreensão dado o 

acompanhamento muito próximo por parte dos docentes de que estes alunos são alvo.  

 

B.2.2.4. Trajectos dos alunos no território 

 

Um dos objectivos do corrente estudo passava por reconstruir os trajectos típicos dos 

alunos itinerantes no território nacional. No entanto, a consulta de documentação e as 

entrevistas exploratórias realizadas durante a semana presencial6 de Setembro 

permitiram-nos tomar conhecimento que de que não só os profissionais do circo – cujos 

filhos constituíam mais de metade dos alunos itinerantes inscritos na escola móvel em 

2009/10 − se caracterizam por relações laborais mais ou menos precárias como o 

planeamento dos próprios itinerários dos circos raramente ultrapassa o horizonte 

temporal de 2-3 meses, respondendo antes a constrangimentos e oportunidades de curto 

prazo. 

 

Estes factos fizeram-nos duvidar da estabilidade dos itinerários de ano para ano para a 

maior parte dos alunos da Escola Móvel7. Além disso, do ponto de vista estatístico, a 

distribuição dos alunos itinerantes pelo território nacional ao longo do ano escolar tem 

características que acarretam dificuldades consideráveis à reconstituição destes 

                                                 
6 Durante a semana presencial que decorreu entre 21 e 25 de Setembro de 2009, a equipa do estudo 
realizou cinco entrevistas exploratórias com alunos da Escola Móvel, distribuídas da seguinte forma: dois 
alunos do 2º ciclo do ensino básico (um de cada sexo), dois alunos do 3º ciclo do ensino básico (um de 
cada sexo) e uma aluna do ensino secundário. Foi ainda entrevistado o familiar que acompanhava cada 
um destes alunos (a mãe em quatro casos e o avô num deles). As entrevistas versaram fundamentalmente 
sobre três temas: a forma de tomada de conhecimento da existência da Escola Móvel; os trajectos dos 
familiares ao longo do ano; e a recepção pelos alunos vivida nas escolas de acolhimento. 
7 Ainda que esteja previsto o teste desta hipótese através da análise da base referente ao ano lectivo de 
2009/10, a realizar após a conclusão do ano lectivo. 
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trajectos. Por um lado, o número de alunos itinerantes é residual no conjunto da 

população escolar, resultando em frequências muito baixas por escola. Por outro lado, 

não são raros os casos de irmãos ou primos inscritos na Escola Móvel, sendo possível 

que uma escola receber 3 ou 4 alunos itinerantes por uma semana e mais nenhum 

durante um ano lectivo. Ambos estes factos desaconselhavam um cálculo baseado no 

número de alunos itinerantes por escola. 

 

Desta forma, o nosso foco de atenção deslocou-se dos trajectos para a intensidade de 

contacto das escolas e para a qualidade do apoio e condições oferecidas por estas aos 

alunos itinerantes. Importava assim, em primeiro lugar, localizar as escolas que 

receberam alunos itinerantes ao longo do ano lectivo de 2008/09 e 2009/10.  

 

No início do ano lectivo, é atribuído aos alunos da Escola Móvel um horário para as 

várias disciplinas em que estão inscritos. Durante este horário, os alunos devem, sempre 

que possível, estar fisicamente presentes nas instalações de uma escola pública próxima 

do local onde os pais estão instalados. A chegada e a partida de cada aluno itinerante – 

esteja ou não integrado na Escola Móvel - é comunicada pela escola em questão à 

DGIDC, mantendo este organismo uma base de dados onde esta informação é registada.  

 

A análise desta base de dados permitiu assim identificar um conjunto de escolas com 

maior contacto com alunos itinerantes, medida pelo número de semanas do ano lectivo 

em que registaram a presença de pelo menos um destes alunos8. Estas escolas 

encontram-se elencadas no quadro B.2.4. 

                                                 
8 Devido a enviesamentos já referidos, optámos pela consideração da presença de alunos itinerantes em 
cada semana como indicador de intensidade de contacto, sendo a quarta-feira de cada semana considerada 
o dia de referência. Considerámos para este efeito as escolas que receberam alunos itinerantes em pelo 
menos 9 semanas – ou seja, um quarto do ano lectivo – durante um dos anos lectivos em consideração. 
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B.2.2.5. Caracterização sociográfica e satisfação dos alunos da EM 

 

Um dos objectivos explícitos do corrente estudo era efectuar uma caracterização 

sociográfica dos alunos da Escola Móvel. Inicialmente, a equipa de avaliação ponderou 

efectuar esta caracterização a partir dos dados disponíveis nos processos dos alunos. 

Infelizmente, a informação disponível estes processos é bastante pobre, em particular no 

que respeita aos dados de caracterização dos agregados familiares. 

 

Uma vez que alguns dos dados cuja recolha não é efectuada - como a escolaridade dos 

pais ou sua situação na profissão – eram fundamentais do ponto de vista da avaliação, 

optou-se pela construção de um questionário de caracterização sociográfica a aplicar aos 

alunos da Escola Móvel. Este instrumento – designado Inquérito de Caracterização 

Social dos Alunos da Escola Móvel - foi também utilizado para recolher as opiniões 

sobre a vivência da Escola Móvel e as expectativas dos alunos para o seu percurso 

académico e profissional futuro. 

 

B.2.2.5.1. Objectivos e caracterização da amostra 

 

O questionário do Inquérito de Caracterização Social dos Alunos da Escola Móvel 

compreendia seis módulos. O primeiro módulo tinha como objectivo a caracterização do 

agregado familiar dos alunos, em particular no que respeita à sua posição na estrutura de 

classes sociais e ao capital escolar detido por estas famílias. Além da componente 

descritiva, pretendia-se, avaliar até que ponto a situação actual e projectada dos alunos 

representa um aumento efectivo da escolaridade face à geração imediatamente 

precedente. 

 

O segundo módulo tinha como objectivo reconstruir as expectativas e projectos de vida 

dos alunos. Aqui, dado a dimensão reduzida do universo a inquirir, optou-se por uma 

pequena tarefa, propondo aos inquiridos a elaboração de um pequeno texto sobre tema. 

Estes textos foram posteriormente objecto de análise de conteúdo. Importa neste caso 

identificar não apenas uma ferramenta para detectar eventuais desajustamentos no plano 
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curricular e da orientação vocacional destes alunos mas também sinalizar a operação de 

mecanismos de reprodução social que podem obstar o sucesso destes alunos. 

 

O terceiro módulo e quarto módulos eram dedicados à recolha de elementos sobre a 

acção dos tutores e o decurso das semanas presenciais. No primeiro caso, procurava-se 

recolher informação sobre a dinâmica de relacionamento entre o tutor e o tutorando. No 

segundo caso, o objectivo era avaliar a satisfação dos alunos face ao alojamento, 

alimentação e actividades da escola, bem como captar a sua percepção subjectiva sobre 

os aspectos mais relevantes destes eventos. 

 

Os dois últimos módulos do questionário eram dedicados a duas infra-estruturas de 

grande relevância no quotidiano dos alunos da Escola Móvel – uma tecnológica e outra 

física. No que respeita ao quinto módulo, pretende-se recolher alguns dados sobre a 

utilização e eventuais problemas da plataforma informática da Escola Móvel do ponto 

de vista do utilizador bem como avaliar a eficácia do circuito de assistência técnica aos 

materiais informáticos cedidos pelo Ministério. O último módulo de questões pretendia 

levantar informação sobre a qualidade do acolhimento oferecido aos alunos da Escola 

Móvel nas escolas por onde passam ao longo do ano – tanto ao nível dos espaços que 

lhes são disponibilizados como do apoio prestado por professores e funcionários da 

escola. 

 

O questionário foi aplicado aos alunos da Escola Móvel no Aquartelamento da 

Academia Militar da Amadora nos dias 16 e 17 de Junho de 2010, aproveitando a 

semana presencial do final do terceiro período do ano lectivo9. Foram obtidos 73 

questionários válidos num universo de 103 alunos inscritos na Escola Móvel, 

respondidos por 28 alunos do sexo masculino e 45 do sexo feminino. Estes alunos 

encontravam-se distribuídos pelos anos curriculares da forma que se encontra patente no 

quadro B.2.5.  

 

                                                 
9 O calendário da Escola Móvel incluía quatro semanas presenciais por ano, realizadas em Setembro, 
Janeiro, Março e Junho, correspondendo, respectivamente ao princípio do ano lectivo, início do segundo 
período, início do terceiro período e final do ano lectivo. A semana presencial compreendia, para além do 
alojamento e alimentação dos alunos durante o seu curso, a realização de aulas presenciais, visitas de 
estudo e actividades artísticas e desportivas. 
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Quadro B.2.5. Ano curricular em frequência 

 n % 

5º Ano 15 21,1 

6º Ano 13 18,3 

7º Ano 24 33,8 

8º Ano 14 19,7 

9º Ano 3 4,2 

10º Ano 1 1,4 

11º Ano 1 1,4 

Total 71 100,0 

 

B.2.2.5.2 Caracterização do agregado familiar de origem dos alunos da 
escola móvel 

 

Escolaridade 

 

O projecto Escola Móvel pretendia inverter o quadro do elevado insucesso e abandono 

escolares que historicamente afectava os filhos de profissionais itinerantes - o público-

alvo original do projecto no seu arranque em 2006/07. 10 Estes fenómenos encontravam-

se associados a um conjunto de factores11, entre os quais se contavam: 

• A fragmentação dos seus percursos escolares e consequente a falta de 

continuidade no seu acompanhamento pedagógico pelos professores e outros 

técnicos da escola; 

• A impossibilidade de estabelecimento de relações duradouras com os seus pares 

que facilitem a integração no meio escolar;  

• Falta de flexibilidade das formas e mecanismos de organização tradicionais da 

escola; 

• Preconceitos dos docentes e restantes profissionais da escola face aos grupos 

profissionais ou étnicos de onde estes alunos são originários.  

                                                 
10 Recorde-se que os alunos itinerantes constituíam ainda a grande maioria dos alunos da Escola Móvel 
em 2009/10 (84 alunos num total de 103), embora esta abrangesse, no mesmo ano lectivo, 16 alunas 
inseridas na Ajuda de Mãe (uma IPSS parceira da Escola Móvel que tem como público-alvo mães 
adolescentes) e 3 alunos não-itinerantes com percursos de escolaridade de repetido insucesso. No âmbito 
do corrente inquérito, foram obtidos 8 questionários válidos de alunas da Ajuda de Mãe.  
11 Cf. ISCTE-IUL (2010). Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário – 
Relatório Intermédio; ECOTEC (2008). The school education of children of occupational travellers in the 
European Union, Birmingham: ECOTEC; Comissão das Comunidades Europeias (2008). Comissão das 
Comunidades Europeias. (2008). Livro Verde Migração e mobilidade: desafios e oportunidades para os 
sistemas educativos da UE. Bruxelas: CCE. 
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A conjugação destes factores é assim altamente favorável à reprodução intergeracional 

das baixas qualificações escolares.  

 

O panorama de fraca escolarização dos pais dos alunos da Escola Móvel é amplamente 

confirmado pelo corrente inquérito. Como é possível verificar a partir da leitura dos 

quadros B.2.5 e B.2.6, mais de dois terços das mães e de quatro quintos dos pais dos 

inquiridos são detentores de qualificações escolares formais iguais ou inferiores ao 6º 

ano de escolaridade.  

 

Quadro B.2.6. Escolaridade da mãe 

 n % 

Sem grau 10 14,1 

1º Ciclo do Básico completo 28 39,4 

2º Ciclo do Básico completo 13 18,3 

3º Ciclo do Básico completo 14 19,7 

Secundário completo 5 7,0 

Mestrado/Doutoramento 1 1,4 

Total 71 100,0 

 

Quadro B.2.7. Escolaridade do pai 

 n % 

Sem grau 7 10,0 

1º Ciclo do Básico completo 45 64,3 

2º Ciclo do Básico completo 4 5,7 

3º Ciclo do Básico completo 9 12,9 

Secundário completo 4 5,7 

Mestrado/Doutoramento 1 1,4 

Total 70 100,0 

 

Este cenário de prevalência de situações de baixa escolaridade entre os pais é 

corroborado quando se utiliza como termo de referência os níveis de escolaridade da 

faixa etária da população activa entre os 35 e os 44 anos – onde é expectável que se 

situe a maior parte dos pais destes alunos. 
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Quadro B.2.8. Comparação entre nível de escolaridade das mães e o da população activa (%) 

 Mães alunos/as da 
escola Móvel* 

População Activa 35-44 
anos (Mulheres)

12 

Sem grau 14,1 1,2 

1º Ciclo do Básico completo 39,4 15,7 

2º Ciclo do Básico completo 18,3 22,6 

3º Ciclo do Básico completo 19,7 18,9 

Secundário completo 7,0 19,4 

Superior Completo 1,4 22,3 

Total 100,0 100,0 

*N= 70 

 

Quadro B.2.9. íveis de escolaridade entre pais dos alunos da Escola Móvel e população activa (%) 

 Pais alunos/as da 
escola Móvel* 

População Activa 35-44 
anos (Homens)

13  

Sem grau 10,0 1,1 

1º Ciclo do Básico completo 64,3 6,4 

2º Ciclo do Básico completo 5,7 18,9 

3º Ciclo do Básico completo 12,9 28,4 

Secundário completo 5,7 26,7 

Superior Completo 1,4 18,5 

Total 100,0 100,0 

*N= 70 
 

Apenas 8% das mães de alunos da Escola Móvel são detentoras de um diploma do 

ensino secundário ou do ensino superior, contra cerca de 41% no conjunto da população 

considerada. O caso dos pais é ainda mais enfático: 74% não atingiu sequer o 2º ciclo 

do ensino básico – correspondente à escolaridade obrigatória para a faixa etária em 

causa14 - algo que, na população de referência apenas se verifica em 7,5% dos 

indivíduos. 

  

Conforme foi referido, um dos grandes desafios a uma intervenção sobre este público 

era a quebra deste ciclo de reprodução social dos baixos níveis de escolarização. De 

resto, “assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e permitir o 

prosseguimento dos estudos combatendo deste modo a exclusão social e melhorando os 

                                                 
12 Fonte: INE – Inquérito ao Emprego, dados para o 2º Trimestre de 2010. De acordo com os dados do 
INE referentes a 2009, a taxa de actividade para esta faixa etária era de 89,7%.  
13 Idem  
14 O aumento da escolaridade obrigatória para 9 anos apenas sucede em 1986 e aplicando-se apenas aos 
indivíduos nascidos a partir de 1982 (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro). 
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níveis de formação e qualificação”, é precisamente um dos objectivos atribuídos à 

Escola Móvel na portaria que a instituiu.15 

 

No entanto, é também necessário ter em conta as melhorias significativas nos níveis de 

cobertura e da eficácia do sistema de educação-formação português ocorridas nas 

últimas duas décadas. Com efeito, desde o início da década de 90 que se assiste a uma 

quebra das taxas de retenção e desistência nos ensinos básico e secundário e à subida 

das taxas de escolarização aos 14, 15, 16 e 17 anos. Após um período de estagnação na 

primeira metade da década de 2000, esta quebra sofreu uma forte aceleração a partir de 

2005/0616. É assim expectável que a geração a que os inquiridos pertencem apresente já 

um perfil de escolarização diferente da dos seus pais, mesmo sem qualquer intervenção 

da Escola Móvel.  

 

Todavia, a questão que se coloca é a da capacidade do sistema de educação-formação 

em contrariar processos de reprodução social dos baixos níveis de escolarização 

especialmente fortes como os que ocorrem com as famílias de profissionais itinerantes. 

Para aferir esta capacidade, considerámos o grau de escolaridade atingido pelo mais 

velho dos irmãos do inquirido com idade igual ou superior a 18 anos – a idade de 

referência para a conclusão do ensino secundário17 - e estabelecemos a comparação com 

a população activa na faixa etária 25-34 anos18.  

 

 

 

                                                 
15 Portaria nº 835/2009 de 31 de Julho, art. 4º, alínea c). 
16 cf. Capucha, Luís, José Luís Albuquerque, Nuno Rodrigues e Pedro Estêvão (2009). Mais 
escolaridade, realidade e ambição: estudo preparatório do alargamento da escolaridade obrigatória. 
Lisboa: Agência Nacional para a Qualificação.  
17 Escolhemos esta idade como limiar de relevância também por ser 3 anos superior à idade de referência 
conclusão do 3º ciclo do ensino básico – o limiar da escolaridade obrigatória para os irmãos mais velhos 
dos inquiridos com idades iguais ou inferiores a 28 anos à data do preenchimento do questionário. Sendo 
naturalmente possível que estes irmãos mais velhos se encontram actualmente a frequentar acções de 
educação e formação de adultos, a existência que casos de não conclusão do 9º ano indicam situações de 
abandono escolar ou, no mínimo, de insucesso repetido.   
18 O facto de 19 dos 28 irmãos mais velhos considerados tenham idade igual ou inferior a 24 anos levaria, 
intuitivamente, a que se considerasse a faixa etária 15-24 como referência. No entanto o valor da taxa de 
actividade para esta faixa etária é de apenas 39,2%. Tal é inteiramente expectável face ao prolongamento 
do percurso de formação inicial dos jovens, mas torna os dados do Inquérito ao Emprego pouco fiáveis 
enquanto retrato do perfil de escolarização do conjunto da população nesta faixa etária. Logo, optámos 
pela geração temporalmente mais próxima como termo de comparação.  
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Quadro B.2.10. íveis de escolaridade do mais velho dos irmãos e da população activa (%) 

 Mais velho da(o)s irmã(o)s dos  
alunos/as da escola Móvel 

(idade ≥≥≥≥ 18 anos)*  

População Activa 25-34 
anos (Homens e 

Mulheres)
19  

Sem grau 0,0 0,7 

1º Ciclo do Básico completo 24,1 4,8 

2º Ciclo do Básico completo 13,8 16,0 

3º Ciclo do Básico completo 44,8 25,3 

Secundário completo 10,3 27,2 

Superior Completo 6,9 26,0 

Total 100,0 100,0 

*N = 28 

 

A leitura do quadro B.2.10 sugere duas conclusões. Por um lado, regista-se uma 

melhoria significativa face à escolarização tanto dos pais como das mães. Desde logo, e 

ao contrário do que sucedia tanto com os pais como com as mães, não há nenhum caso 

de irmãos sem grau de escolaridade. Além disso, cerca de dois terços concluiu o 3º ciclo 

do ensino básico – o grau de escolaridade de referência para a escolaridade obrigatória 

na sua geração - contra menos de um terço entre as mães e cerca de um quinto entre os 

pais nas mesmas condições.  

 

Só que esta melhoria surge fortemente mitigada quando comparada com a escolarização 

da geração coeva. Mais de um terço dos mais velhos dos irmãos com idade superior a 

18 anos não concluiu o 3º ciclo do ensino básico, algo que sucede com apenas um 

quinto dos indivíduos na geração de referência. Mais ainda, tendo em atenção o 

estabelecimento do ensino secundário como grau de escolaridade mínimo de referência 

para a população portuguesa - não apenas para os jovens nascidos a partir de 1991 e 

portanto abrangidos pelo alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos 

estabelecido em 200920, como também para os adultos21 - verifica-se que menos de um 

quinto dos mais velhos dos irmãos dos alunos inquiridos tinham atingido este grau de 

escolaridade, contra mais de metade dos indivíduos activos na geração de referência. 

 

                                                 
19 Fonte: INE – Inquérito ao Emprego, dados para o 2º Trimestre de 2010. De acordo com os dados do 
INE referentes a 2009, a taxa de actividade para a faixa etária 25-34 é 89,8%.  
20 Lei nº 85/2009 
21 cf. ANQ (2009). Briefing Iniciativa 8ovas Oportunidades – Eixo Adultos. Disponível em 
http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=39&fileName=Balanc
o_INO_Adultos_Julho_2009.pdf 
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Ou seja, as melhorias de desempenho do sistema de educação-formação fizeram-se 

sentir de forma desigual. Se é certo que os filhos de profissionais itinerantes nascidos 

durante a década de 80 registaram um acréscimo de qualificações escolares face à 

geração dos seus pais, esse acréscimo surge como insuficiente face à evolução da 

escolaridade obrigatória e fortemente mitigado quando comparado com o resto da 

população portuguesa. 

 

Profissão de pais e mais velho dos irmãos 

 

A reprodução do capital escolar detido pelas gerações anteriores é apenas um dos 

aspectos dos processos de reprodução social. Na verdade, a influência da família e das 

redes de sociabilidade na formação do campo de possibilidades destes alunos faz-se 

tanto ao nível escolar como dos seus projectos de vida pessoal e profissional.  

Neste sentido, e de forma análoga à realizada para às qualificações escolares é 

importante efectuar a caracterização da profissão dos pais dos alunos da Escola Móvel, 

verificar a homogeneidade a este respeito no interior dos agregados familiares e tentar 

aferir a intensidade da reprodução social através da caracterização profissional dos mais 

velhos dos irmãos – os elementos da geração coeva dos inquiridos que não foram 

objecto de intervenção pela Escola Móvel. 

 
Quadro B.2.11. Meio profissional da mãe 

 n % 

Artista de Circo / Trabalhador Circense 40 57,1 

Feirante 20 28,6 

Outros 10 14,3 

Total 70 100,0 

 
Quadro B.2.12. Meio profissional do pai 

 n % 

Artista de Circo / Trabalhador Circense 42 62,7 

Feirante 19 28,4 

Outros 6 9,0 

Total 67 100,0 

 
Como podemos verificar pela leitura dos quadros B.2.11 e B.2.12, não há diferenças 

significativas entre a distribuição de profissões entre pais e mães dos alunos, com um 
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pouco menos de dois terços dos alunos tendo progenitores com actividades ligadas ao 

circo e cerca de um quarto relacionada com as feiras. Este quadro sugere uma 

homogamia profissional forte, que é amplamente confirmada quando consideramos o 

quadro B.2.13.  

 
Quadro B.2.13. Homogamia profissional dos pais 

 n % 

Trabalham no mesmo meio profissional 59 88,1 

Trabalham em meios profissionais diferentes 8 11,9 

Total 67 100,0 

 

Com efeito, em quatro quintos dos casos, ambos os pais dos alunos da Escola Móvel 

trabalham no mesmo meio profissional. Esta situação de forte homogamia profissional 

não pode deixar de ter um impacto no que respeita tanto às aspirações subjectivas dos 

alunos da Escola Móvel como às condicionantes objectivas da formação de um projecto 

de vida pessoal e profissional. Neste contexto, não é surpreendente que a continuação da 

profissão dos pais se assuma como um horizonte provável para a geração seguinte. Isto 

é desde logo constatável entre os mais velhos dos irmãos com idade igual superior a 18 

anos que exercem uma profissão. Destes, dois terços prosseguem uma actividade no 

meio profissional dos pais. 

 

Quadro B.2.14. Irmão trabalha em negócio / profissão de um dos pais 

 n % 

Sim 14 66,7 

Não 7 33,3 

Total 21 100,0 

 

Em conclusão, encontramo-nos perante um quadro de baixas qualificações escolares dos 

pais dos alunos da Escola Móvel e a capacidade apenas parcial do sistema de educação 

e formação em quebrar o ciclo de reprodução social dos baixos níveis de escolarização 

entre este público antes da criação do projecto. Ao mesmo tempo, confirmam a 

homogeneidade do meio profissional dos pais e a sua prevalência na definição dos 

trajectos profissionais entre os filhos. É à luz destes factores que deveremos considerar 

os resultados do projecto Escola Móvel, tanto ao nível da conferência de qualificações 
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como do fomento das perspectivas de prolongamento do trajecto escolar e de 

formulação dos projectos de vida dos alunos integrados no projecto.  

 

B.2.2.5.3 Qualificações escolares e expectativas de prolongamento do 
percurso escolar 

 

Dados os objectivos do projecto e as características do seu público-alvo expostas acima, 

um elemento crucial na avaliação da eficácia da Escola Móvel é a sua capacidade de 

elevar os níveis de escolaridade e de prolongar os percursos escolares por comparação 

com os pais e também com os irmãos mais velhos que não foram abrangidos pelo 

projecto. 

 

Conferência de qualificações escolares 

 

De forma a considerar a capacidade do projecto Escola Móvel na elevação dos níveis de 

escolaridade do público-alvo, torna-se pertinente efectuar dois tipos de comparação. Em 

primeiro lugar, a comparação intergeracional de níveis de escolaridade – ou seja, a 

comparação entre o nível de escolaridade detido por estes alunos no momento de 

aplicação do questionário e aquele detido pelos seus pais. Este indicador é naturalmente 

grosseiro, dado que as crianças e jovens inquiridos se encontram ainda no decurso do 

seu trajecto de formação inicial. No entanto, é assinalável que, à data da aplicação do 

questionário, metade dos alunos inscritos no 3º ciclo e no secundário dispusessem já de 

um grau de escolaridade superior a ambos os seus progenitores22. 

 

Quadro B.2.15. Comparação com a escolaridade dos pais 

 n % 

Escolaridade completa igual ou inferior a ambos os pais 8 19,0 

Escolaridade completa superior a um dos pais 13 31,0 

Escolaridade completa superior a ambos os pais 21 50,0 

Total 42 100,0 

 

                                                 
22 Optámos por excluir os alunos inscritos no 2º ciclo desta comparação, pois a conclusão do 1º ciclo do 
ensino básico não é da responsabilidade directa da Escola Móvel. 
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No entanto, como vimos acima, as melhorias gerais no desempenho do sistema de 

educação a que aludimos no capítulo anterior e generalizada das qualificações da 

população portuguesa que não pode ser directamente atribuído à Escola Móvel. Assim, 

é mais relevante do ponto de vista dos impactos do projecto considerar a comparação 

intrageracional de níveis de escolaridade. Neste caso, compara-se o nível de 

escolaridade entre os alunos da Escola Móvel e o mais velho dos seus irmãos ou irmãs 

com idade igual ou superior a 18 anos que não foram abrangidos pelo projecto.  

 
Quadro B.2.16. Comparação com a escolaridade do mais velho dos irmãos 

 n % 

Escolaridade inferior à do mais velho dos irmãos 17 60,7 

Escolaridade igual à do mais velho dos irmãos 7 25,0 

Escolaridade superior à do mais velho dos irmãos 4 14,3 

Total 28 100,0 

 
Como se constata da leitura do quadro B.2.16., cerca de um terço dos alunos com um 

irmão mais velho com escolaridade igual ou superior a 18 anos era detentor de um nível 

de escolaridade igual ou superior à desse irmão. Este dado torna-se ainda mais enfático 

se considerarmos que a quase totalidade dos inquiridos se encontram a frequentar entre 

o 5º e o 9º ano de escolaridade – ou seja, de ainda não serem detentores do 3º Ciclo do 

Ensino Básico.  

 

Especialmente interessante neste contexto é a comparação entre os irmãos mais velhos 

com idade igual ou superior a 18 anos que frequentaram a Escola Móvel e aqueles que 

não foram abrangidos pelo projecto.  
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Quadro B.2.17. Efeito da integração da escola móvel na escolaridade do mais velho dos irmãos 

 
Irmã(o) integrado(a) 

na Escola Móvel 

Total Sim Não 

Escolaridade 
da(o) irmã(o) 

1º Ciclo do Básico completo 
N 0 7 7 

% 0,0 33,3 24,1 

2º Ciclo do Básico completo 
N 1 3 4 

% 12,5 14,3 13,8 

3º Ciclo do Básico completo 
N 5 8 13 

% 62,5 38,1 44,8 

Secundário completo 
N 2 1 3 

% 25,0 4,8 10,3 

Bacharelato/Licenciatura 
N 0 2 2 

% 0,0 9,5 6,9 

Total 
N 8 21 29 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Como se verifica através da leitura do quadro B.2.17, quase metade dos irmãos de 

alunos com mais de 18 anos não abrangidos pelo projecto não completou o 3º ciclo do 

ensino básico, situação que sucede apenas num dos casos entre os que estiveram 

integrados na Escola Móvel.   

 

Em suma, estes dados sugerem que a Escola Móvel está a conseguir não só contrariar 

um quadro original de baixo capital escolar – que a baixa escolaridade dos pais - como 

se apresenta inclusivament+e como um factor de diferenciação face ao trajecto dos 

irmãos mais velhos. 

 

Prolongamento do percurso escolar e projectos de vida 

 

De forma a captar as perspectivas de prolongamento do percurso escolar e os projectos 

de vida dos alunos, o questionário solicitava aos inquiridos que escrevessem um 

parágrafo descrevendo como se imaginavam profissional e pessoalmente dentro de 20 

anos. Através da análise das respostas e adaptando a tipologia proposta por Sandra 

Mateus23, foi possível reconstruir quatro tipos de projectos de vida: 

 

                                                 
23 Mateus, Sandra (2002). “Futuros prováveis: um olhar sociológico sobre os projectos de futuro no 9º 
Ano.”. Sociologia: Problemas & Práticas, 39: 117-149.  



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
266 

- Projecto estacionário: em que o aluno prevê prosseguir a profissão ou o negócio de 

um dos pais (ou de ambos) ou uma actividade que lhes seja próxima 

 

- Projecto dinâmico qualificado: em que o aluno prevê prosseguir uma profissão ou 

actividade diferente da dos pais que implique uma saída qualificada para o mercado de 

trabalho – e.g. um curso profissional ou um curso superior. 

 

- Projecto dinâmico não qualificado - Projecto em que o aluno prevê prosseguir uma 

actividade diferente da dos pais, com horizonte de integração no mercado de trabalho 

desligado da certificação escolar. 

 

- Projecto disperso: em que aluno ou não tem ainda uma ideia definida sobre o seu 

futuro profissional ou descreve-o tendo como referência profissões características de um 

sistema de “celebridades” promovido pelos media (e.g. futebolista, modelo, 

actor/actriz). 

 

Quadro B.2.18. Projectos de vida dos alunos 

 
Idade 

Total <= 13 anos > 13 anos 

Projecto de 
vida 

profissional 

Projecto estacionário 
N 15 17 32 

% 44,1 50,0 47,1 

Projecto dinâmico qualificado 
N 4 11 15 

% 11,8 32,4 22,1 

Projecto dinâmico não qualificado 
N 1 0 1 

% 2,9 ,0 1,5 

Projecto disperso 
N 14 6 20 

% 41,2 17,6 29,4 

Total 
N 34 34 68 

% 100,0 100, 100,0 

 

A informação constante no quadro B.2.18 sugere três tendências relevantes do ponto de 

vista do trabalho da Escola Móvel. Desde logo, confirma-se a forte influência da família 

e das vivências associados ao meio profissional de pais e irmãos no moldar dos 

projectos e expectativas profissionais próprios dos alunos. Com efeito, metade dos 

alunos inquiridos com idade superior a 13 anos imagina-se a prosseguir profissão dos 

pais.  
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O segundo elemento a realçar é a presença de um terço de alunos com mais de 13 anos 

alimentando um projecto dinâmico qualificado. A par com a inexistência de projectos 

dinâmicos não qualificados neste grupo, este facto indica que o envolvimento na Escola 

Móvel poderá estar a ter um efeito significativo da promoção de um horizonte de 

prolongamento de estudos para lá do 3º ciclo do ensino básico entre estes alunos. Isto 

mesmo parece ser sugerido também pela comparação entre os projectos destes alunos, 

mais velhos, e os alunos mais novos (com idades inferiores a 13).  

 

É expectável que, à medida que crescem, se a uma assista a uma definição mais precisa 

de projectos de vida até aí dispersos – seja por via do contacto com diferentes realidades 

profissionais, de maior maturidade física e psicológica e/ou do encerramento do seu 

espaço de possibilidades. Isso mesmo é confirmado pelo facto de a proporção de alunos 

com projectos de vida dispersos ser consideravelmente menor entre os mais velhos – 

inferior a um quinto - do que entre os mais novos – onde é superior a um terço. Mas 

mais relevante ainda nesta comparação é esta definição mais clara de projectos de vida 

parecer fazer-se sobretudo no sentido de projectos dinâmicos qualificados - e não tanto 

de projectos estacionários. Com efeito, quando passamos do grupo de alunos mais 

novos para o grupo de alunos mais velhos, verificamos que a proporção de projectos 

estacionários cresce 4,9 pontos percentuais (p.p.), enquanto que a de projectos 

dinâmicos qualificados cresce 20,6 p.p.. Estas tendências sugerem que a Escola Móvel, 

além de estar a obter resultados ao nível da conferência de qualificações, poderá 

também estar a conseguir reduzir, pelo menos parcialmente, um processo de reprodução 

profissional automática baseado mais no desconhecimento de alternativas ou na 

ausência ou fraco desenvolvimento de competências para que estas se tornem viáveis do 

que numa decisão informada em função da experiência de diferentes realidades 

profissionais. 

 

B.2.2.5.4. Equipamentos e plataforma informática 

 

A Escola Móvel, enquanto projecto de ensino à distância, assenta numa infra-estrutura 

composta por equipamentos, software específico e recursos humanos responsáveis pela 

sua manutenção. A importância desta infra-estrutura tecnológica para o normal 
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funcionamento do projecto não pode assim ser menorizada. Tanto a indisponibilidade 

de um computador como da ligação à internet – por avaria ou outro problema – 

impedem alunos e professores de acederem à plataforma informática e, dessa forma, às 

aulas em linha, chats e materiais e recursos pedagógicos. Por outro lado, eventuais 

insuficiências e limitações da plataforma informática da Escola Móvel, ao nível da 

navegação, disponibilidade e desempenho das funcionalidades, carregamento ou 

descarregamento de materiais podem comprometer seriamente o trabalho dos docentes e 

as aprendizagens dos alunos. 

 

Com vista a aferir este aspecto, o questionário compreendia um conjunto de questões 

sobre tempos de resposta a uma avaria no computador portátil cedido pela Escola Móvel 

e uma questão aberta sobre sugestões de melhoria da plataforma da Escola Móvel. 

 

Tempos de resposta em caso de avaria 

 

No início do ano lectivo, é disponibilizado a todos os alunos da Escola Móvel um 

computador portátil e equipamento de ligação à internet. Ambos são devolvidos no final 

do ano lectivo e, salvo avaria grave, são redistribuídos no ano lectivo seguinte. Este 

modelo de atribuição de equipamentos implica que, por um lado, o aluno não dispõe de 

computador durante o período das férias de Verão e que, por outro, o mesmo aluno não 

recebe necessariamente o mesmo computador que teve à sua disposição no ano lectivo 

anterior. 

 

Quadro B.2.19. Avarias com o computador da Escola Móvel 

 n % 

Sim 33 47,1 

Não 31 44,3 

Uso o meu próprio computador 6 8,6 

Total 70 100,0 

 
As avarias – de software ou hardware - no computador portátil ao longo do ano lectivo 

são bastante comuns. Conforme se verifica no quadro B.2.19, cerca de metade dos 

alunos reporta pelo menos uma avaria durante este período. Neste cenário, e dada a 

particular dependência da Escola Móvel face à sua infra-estrutura tecnológica, a rapidez 
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de resposta a estas situações torna-se fundamental para evitar interrupções e rupturas 

nos processos de aprendizagem dos alunos.  

 
Quadro B.2.20. Tempo de reparação da última avaria 

 n % 

Menos de uma semana 6 18,8 

Entre uma e duas semanas 11 34,4 

Cerca de um mês 2 6,3 

Mais de um mês 5 15,6 

Não foi arranjada 8 25,0 

Total 32 100,0 

 
Cerca de um terço das avarias que tinham sido reparadas à data do questionário 

implicaram um período de espera para os alunos superior a duas semanas, como resulta 

da leitura do quadro B.2.2024. Apesar de minoritárias, estas situações de demora na 

substituição de equipamentos têm, como vimos, um potencial altamente disruptivo para 

os processos de aprendizagem de alunos, pelo que a existência de mecanismos de 

compensação – como a entrega provisória de outro computador durante o tempo de 

reparação – são de extrema importância 

 

Plataforma informática 

 

As características e o funcionamento da plataforma informática utilizada pela Escola 

Móvel podem, como vimos, constituir-se como um factor relevante – inibidor ou 

fomentador – no trabalho dos professores e nos processos de aprendizagem dos alunos. 

O inquérito questionava os alunos sobre possíveis melhorias a introduzir na página de 

forma a melhorar a experiência da sua utilização. Esta questão foi formulada de forma 

aberta, decorrendo os resultados apresentados no quadro B.2.21 de uma codificação 

posterior das respostas dadas. 

 

 

 

                                                 
24 Optámos por não considerar nesta análise os casos em que o inquirido declarou que o computador “não 
foi arranjado”, dado que esta categoria inclui situações de avaria ocorridas muito próximo da data de 
aplicação do questionário e, logo, não constitui um indicador fiável da rapidez de resposta da DGIDC ao 
problema.  
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Quadro B.2.21. Melhorias desejadas na página da Escola Móvel 

 n % 

Nada 49 79,0 

Aspecto gráfico e opções de personalização 6 9,7 

Funcionalidades de divulgação da Escola Móvel 2 3,2 
Redução das restrições de acesso à consulta de 
outros sites 

2 3,2 

Navegação no interior da página 2 3,2 

Acesso a software 1 1,6 

Total 62 100,0 

 

É de salientar, logo à partida, quatro quintos dos inquiridos referiu explicitamente não 

haver nada a melhorar na página, o que indicia um elevado grau de satisfação com os 

seus funcionamento e aparência actuais. No entanto, apesar de estatisticamente pouco 

significativas, as respostas que identificam áreas passíveis de serem melhoradas podem 

ser úteis enquanto sugestões para a coordenação do projecto, caso esta decida intervir 

neste plano. Com esse intento, construímos uma tipologia destas respostas: 

 

• O primeiro grupo, mais numeroso, refere-se a respostas sobre melhorias no 

aspecto gráfico da página e opções de personalização de áreas pessoais. 

 

• O segundo grupo engloba respostas referentes a funcionalidades de divulgação 

da Escola Móvel. Estas respostas correspondem a uma abertura do sítio para o 

exterior. Foram referidos em particular a criação de uma rádio on-line e de uma 

página de divulgação de fotos e vídeos das semanas presenciais e outros eventos 

da Escola Móvel realizados pelos alunos. Também foi referido por um dos 

respondentes a possibilidade de acesso e divulgação de documentação (vídeos e 

textos) sobre os estilos de vida de feirantes e trabalhadores e artistas circenses. 

 

• O terceiro grupo engloba respostas que referem a possibilidade de acesso 

simultâneo, durante o horário das aulas, a outros sites que não o da Escola 

Móvel. Embora não seja estritamente uma limitação da plataforma da escola 

Móvel mas antes uma opção pedagógica, uma consideração das vantagens e 

desvantagens desta permissão de acesso – e.g. contrabalançando os ganhos da 
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possibilidade de documentação na hora face aos riscos de dispersão por parte do 

aluno – deverá ser feita. 

 

• Finalmente, um quarto grupo engloba questões de melhoria de navegação no 

sítio da Escola Móvel - em particular um acesso mais fácil a informação (notas e 

materiais) referente ao ano lectivo anterior por parte dos alunos.  

 

B.2.2.5.5. As escolas de acolhimento 

 

A pertinência do projecto Escola Móvel reside nas insuficiências do sistema de 

educação e formação e dos modos de ensino-aprendizagem nele predominantes no que 

respeita à promoção do sucesso escolar e ao combate ao abandono entre os alunos filhos 

de profissionais itinerantes. Como vimos, estas insuficiências são atribuíveis tanto às 

dificuldades das formas de organização tradicionais da escola responderem a um quadro 

de deslocação constante de um aluno no território – que torna pouco exequível um 

acompanhamento pedagógico coerente e bem sucedido assente exclusivamente no 

modelo presencial – ou às percepções e preconceitos mantidos por alunos e respectivas 

famílias sobre a escola e os seus profissionais e vice-versa. 

 

O documento legal de instituição da Escola Móvel define-a como uma “escola de 

âmbito nacional que trabalha em ligação com as escolas de acolhimento, localizadas em 

todo o país e que recebem temporariamente os alunos ao longo do ano lectivo”.25 Com 

efeito, e apesar de o modelo de ensino à distância oferecido pela Escola Móvel 

responder em larga medida às dificuldades no acompanhamento pedagógico destes 

alunos, as escolas de acolhimento deveriam continuar a ser um pilar nos trajectos 

educativos destes alunos em pelos menos três planos: (a) no acesso destes aos recursos 

físicos e materiais (como bibliotecas e equipamentos desportivos) e serviços (como os 

Serviços de Psicologia e Orientação) nela disponíveis; (b) no apoio prestado pelos 

profissionais da escola à utilização efectiva destes equipamentos e serviços; e (c) na sua 

constituição enquanto espaço de socialização destes alunos com os seus pares 

                                                 
25 Preâmbulo da Portaria nº 835/2009 de 31 de Julho. Note-se que a designação de “escola de 
acompanhamento” não deve ser confundida com qualquer categoria formal. Trata-se simplesmente de 
qualquer escola na qual um aluno itinerante dá entrada durante o ano lectivo.  
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geracionais. Além disso, afigura-se-nos legítimo esperar que a Escola Móvel - tanto por 

via da sua experiência com os alunos filhos de profissionais itinerantes como pelo seu 

trabalho de ligação com as escolas de acompanhamento - ofereça um contributo de 

transformação e desconstrução das percepções e preconceitos mantidos por 

profissionais da escola e famílias  

 

Presença auto-reportada nas escolas de acolhimento 

 

Com vista a aferir os impactos da Escola Móvel nestes planos, o inquérito contemplava 

um conjunto de questões sobre a relação entre os alunos e as escolas onde fisicamente 

se localizavam ao longo do ano e sobre a qualidade do acompanhamento que nelas é 

prestada.  

 

Duas de entre estas questões pretendiam aferir a frequência de assistência às aulas da 

Escola Móvel em escolas de acolhimento – que a coordenação da Escola Móvel 

pretendia que consistisse a situação padrão26.  

 

A primeira destas questões referia-se à presença numa escola de acolhimento num dia 

específico – no caso, a terça-feira anterior da semana anterior à realização do inquérito, 

dia 8 de Junho de 2010. Dada a aleatoriedade da escolha do dia em questão – feita 

durante o processo de elaboração do questionário – as respostas afirmativas constituíam 

um indicador das situações de maior assiduidade na presença em escolas de acolhimento 

entre o conjunto dos alunos da Escola Móvel27. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Informação obtida em entrevista realizada com a Dra. Luísa Ucha no dia 8 de Julho de 2010. 
27 As alunas da Ajuda de Mãe não são consideradas para este efeito, não apenas por não serem itinerantes, 
como pelo facto de um dos factores determinantes para a sua integração no projecto foi precisamente a 
dificuldade em assistir presencialmente a aulas durante os meses imediatamente seguintes ao nascimento 
dos seus filhos. 
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Quadro B.2.22. Local de assistência às aulas na terça-feira anterior ao dia do preenchimento 

 n % 

Em casa 41 65,1 

Numa escola 13 20,6 

No local de trabalho dos meus pais 4 6,3 

Noutro sítio 1 1,6 

Faltei às aulas 4 6,3 

Total 63 100,0 

 

Como podemos verificar, menos de um quinto dos alunos afirmou ter assistido às aulas 

da Escola Móvel nas instalações numa escola de acolhimento no dia 8 de Junho de 

2010. Este facto constitui um primeiro indício de que a presença nas escolas de 

acolhimento não constitui a situação mais comum no dia-a-dia dos alunos da Escola 

Móvel  
 

No entanto, é possível que ausências da escola em dias específicos se devessem a 

impedimentos pontuais – por exemplo, decorrentes de deslocações entre localidades ou 

de doença. Desse modo, a segunda questão, destinada apenas aos inquiridos que não 

tinham estado presentes numa escola de acolhimento no dia 8 de Junho de 2010, 

alargava o intervalo temporal em consideração. 

 

Quadro B.2.23. Assistência a pelo menos uma aula numa escola de acolhimento no último mês 

 n % 

Sim 14 29,2 

Não 34 70,8 

Total 48 100,0 

 

Como podemos verificar através do quadro B.2.23, apenas uma minoria (um quarto) dos 

alunos nestas condições afirmou ter estado presente numa escola de acolhimento pelo 

menos uma vez nos 30 dias anteriores à realização do inquérito. Este facto parece 

confirmar a hipótese - já sugerida pelas respostas à questão anterior - de que a presença 

numa escolha de acolhimento durante o tempo de aulas não constitui a situação mais 

frequente entre os alunos da Escola Móvel. O quadro B.2.24 resume as respostas dos 

inquiridos a este respeito. 
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Quadro B.2.24. Presença auto-reportada em escolas de acolhimento 

 n % 

Presença no dia 8 de Junho de 2010 13 21,3 

Ausência a 8 de Junho, mas pelo menos uma presença nos 30 
dias anteriores ao questionário 

14 23,0 

Nenhuma presença nos 30 dias anteriores ao questionário 34 55,7 

 

Qualidade do acolhimento 

 

O segundo grupo de questões respeitantes às escolas de acolhimento era dirigido à 

experiência dos alunos nas escolas de acolhimento. Em particular, procurou-se recolher 

a percepção dos inquiridos sobre a forma como foram recebidos pelo pessoal – docente 

e não docente – e pelos alunos das escolas de acolhimento, o tipo de apoio que lhes foi 

prestado pelos docentes e sobre a qualidade dos espaços e recursos colocados à 

disposição dos alunos da Escola Móvel.28 
 

A quase totalidade dos inquiridos afirmou concordar ou concordar totalmente com a 

afirmação de que foram bem recebidos pelos docentes da última escola de acolhimento 

em que estiveram.  

 

Quadro B.2.25. Percepção auto-reportada da qualidade da recepção na escola de acolhimento (%) 

Fui bem recebido 
pelosI da escola 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Total 

Professores 0,0 0,0 7,7 30,8 61,5 100,0 

Alunos 3,8 0,0 15,4 38,5 42,3 100,0 

Auxiliares 0,0 3,8 11,5 34,6 50,0 100,0 

N=26 
 

O panorama é bastante semelhante no que respeita aos auxiliares e aos restantes alunos 

das escolas de acolhimento. Quatro quintos dos inquiridos que estiveram numa escola 

de acolhimento pelo menos uma vez nos últimos 30 dias afirmam concordar ou 

concordar totalmente com a afirmação de que foram bem recebidos pelos alunos dessa 

escola. Esta proporção sobe inclusivamente para cinco sextos quando a afirmação se 

refere aos auxiliares de acção educativa.   

 

                                                 
28 Estas questões foram aplicadas apenas aos alunos que reportaram ter estado pelo menos uma vez nas 
escolas de acolhimento nos últimos 30 dias. 
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No que respeita ao apoio prestado pelos professores das escolas de acolhimento, 

consideraram-se três áreas: esclarecimento de dúvidas; sugestão de exercícios ou 

actividades; e conversas sobre cursos ou profissões a seguir. O objectivo destas questões 

era aferir a existência e a profundidade da relação estabelecida com estes alunos.  
 

Quadro B.2.26. Relação com os professores das escolas de acolhimento (%) 

Os professoresI 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Total 

Iesclareceram-me 
dúvidas sobre a matéria 

7,7 3,8 15,4 34,6 38,5 100,0 

I. sugeriram-me 
exercícios /actividades 

23,1 11,5 11,5 23,1 30,8 100,0 

I. falaram comigo sobre 
cursos ou profissões que 
eu podia seguir 

23,1 7,7 26,9 19,2 23,1 100,0 

N=26 
 

Como é possível verificar a partir da leitura do quadro B.2.26, as respostas dos 

inquiridos sugerem uma relação bastante satisfatória com as escolas de acolhimento. 

Três quartos dos inquiridos que estiveram em escolas de acolhimento obtiveram aí 

esclarecimentos de dúvidas relativamente a matérias em leccionação e metade concorda 

com a afirmação de que lhes foram sugeridos exercícios ou actividades pelos docentes – 

algo que envolve já um grau de envolvimento activo por parte destes.  

 

Particularmente relevante face às características da população-alvo da Escola Móvel é o 

facto de quase metade dos inquiridos que estiveram em escolas de acolhimento no mês 

anterior ter assinalado a existência de conversas com os docentes dessa escola sobre 

profissões ou cursos possíveis para o seu percurso futuro. Como vimos, os alunos da 

Escola Móvel são provenientes de agregados familiares profissionalmente homogéneos 

e com uma forte tendência para a transmissão intergeracional da profissão/negócio. 

Desta forma, o seu acesso a realidades profissionais diferentes surge, pelo menos ao 

nível das vivências quotidianas, necessariamente limitado. Neste quadro, torna-se ainda 

mais importante que a escola – tanto a Escola Móvel como as escolas de acolhimento – 

se constituam num espaço de acesso a essas realidades. As respostas dadas pelos 

inquiridos a esta questão sugerem que algum trabalho a este nível estará a ser feito nas 

escolas de acolhimento. 
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Finalmente, importava captar a percepção pelos alunos da Escola Móvel quanto à 

qualidade dos espaços físicos que lhes foram disponibilizados pelas escolas de 

acolhimento. Nesse sentido, foram questionados sobre cinco aspectos do local onde 

assistiram às aulas da Escola Móvel: conforto, ruído, iluminação, facilidade de acesso a 

material de estudo e facilidade impressão de materiais da Escola Móvel.  

 

Quadro B.2.27. Percepção da qualidade das instalações disponibilizadas (%) 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Total 

O espaço era confortável* 0,0 0,0 8,0 48,0 44,0 100,0 

O espaço era silencioso* 7,7 7,7 34,6 23,1 26,9 100,0 
O espaço era bem 
iluminado** 0,0 0,0 8,0 36,0 56,0 100,0 
Era fácil aceder a material 
de estudo** 0,0 0,0 8,0 44,0 48,0 100,0 
Era fácil imprimir 
materiais da Escola 
Móvel** 8,0 8,0 8,0 40,0 36,0 100,0 

*N=26 
** N=25 
 
A quase totalidade dos alunos avalia positivamente o conforto, a iluminação e o acesso 

a materiais e impressoras. A única excepção refere-se ao silêncio das salas, em que 

apenas metade concorda ou concorda totalmente com a afirmação de que as salas são 

silenciosas. Ou seja, de acordo dos resultados do questionário, os alunos da Escola 

Móvel que assistem a aulas em escolas de acolhimento percebem como elevada a 

qualidade dos espaços que aí lhes são disponibilizados. 

 

 

 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
277 

B.2.3. Conclusões e Recomendações 

 

As várias etapas da avaliação da Escola Móvel permitiram reconstruir algumas 

características do contexto de partida do projecto Escola Móvel. Desde logo, confirmou 

a predominância das baixas qualificações formais entre os pais dos alunos itinerantes. 

Por outro lado, e apesar das melhorias no desempenho do sistema de educação e 

formação nas últimas duas décadas, a sua capacidade para quebrar o ciclo de reprodução 

intergeracional do baixo capital escolar entre as populações de profissionais itinerantes 

continuava limitada. Finalmente, os resultados do inquérito permitem dar conta tanto da 

homogeneidade profissional dos agregados familiares dos alunos itinerantes como da 

influência dessa homogeneidade na definição dos projectos de vida das crianças e 

jovens que deles fazem parte. 

 

Estas características confirmam a pertinência do ensino à distância e da Escola Móvel 

em particular enquanto resposta especializada do sistema de educação-formação 

português. Neste sentido, a decisão de extinção da Escola Móvel tomada em Agosto de 

2010 pelo Ministério da Educação – ainda que mantendo uma oferta formativa de 

ensino à distância, de âmbito mais genérico, sob responsabilidade da DGIDC – não 

pode deixar de originar várias preocupações.  

 

Por um lado, o espaço de tempo que mediou entre o conhecimento da decisão de 

extinção da EM e o início do ano lectivo de 2010/11 foi extremamente curto. Levantam-

se assim dúvidas sobre a capacidade do Ministério da Educação, e em particular da 

DGIDC, de assegurar uma transição dos alunos da EM para as escolas públicas que os 

deverão receber sem consequências ao nível das suas aprendizagens ou mesmo de um 

eventual abandono – tanto mais quando os resultados do questionário apontam para um 

elevado número de alunos sem relação prévia com as escolas de acolhimento.  

 

Por outro lado, a decisão de terminar simultaneamente com a mobilização de todos os 

professores da Escola Móvel no final de Agosto de 2010 sem assegurar uma recolha de 

informação e uma reflexão sistematizada sobre o projecto em que estes participassem 

pode ter comprometido seriamente a capacidade da incorporação organizacional pela 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
278 

DGIDC da experiência da EM. Além disso, uma mudança completa de professores pode 

acarretar a perda de confiança e de conhecimento acumulados junto da população-alvo 

nos cinco anos de vigência do projecto, uma vez que a tutoria constituía a concretização 

da relação com a escola na figura de um tutor específico, num movimento que envolvia 

não apenas o aluno como a sua família. 

 

 
Nesse sentido, a equipa de avaliação recomenda que a nova oferta formativa de ensino à 

distância seja objecto de monitorização sistemática pela DGIDC. Sendo o ano de 

2010/11 especialmente crítico por corresponder à transição da EM para uma nova 

modalidade – para mais sem ter sido atempadamente preparada - deve haver o cuidado 

de um acompanhamento regular da situação de cada ex-aluno da EM, com especial 

enfoque em potenciais situações de abandono.  

 

Recomendamos também que, de forma a potenciar a incorporação organizacional da 

experiência dos seis anos de funcionamento da EM – em particular ao nível do 

conhecimento e relacionamento com a população itinerante - se envolvam os ex-

docentes e a ex-equipa de coordenação da EM na nova oferta formativa à distância em 

dois planos: a) num processo de balanço sobre o projecto, com vista à construção de 

uma memória reflexiva do projecto, identificando boas práticas e sistematizando 

conhecimento sobre o público-alvo passível de ser transmitida aos profissionais 

envolvidos na nova oferta de ensino de formação à distância da DGIDC; e b) 

procurando integrar directamente alguns dos docentes com experiência na EM na nova 

oferta de formação à distância a partir do ano lectivo de 2011/12. 

 

 

As características acima descritas da Escola Móvel sugerem três vectores sobre os quais 

os impactos do projecto devem ser avaliados. Estes vectores são: 

 

• A capacidade da Escola Móvel de promover o sucesso escolar e a conferência de 

qualificações entre os alunos itinerantes 

 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
279 

• A capacidade da Escola Móvel contribuir para a transformação das práticas 

organizacionais e representações e práticas dos seus profissionais face aos 

alunos itinerantes e suas famílias – e vice-versa. 

 

• A capacidade de oferecer, em conjunto com as escolas de acolhimento, uma 

orientação vocacional efectiva para os filhos de profissionais itinerantes 

 

No que respeita ao primeiro vector, os resultados da avaliação apontam para três factos 

relevantes. Por um lado, um aumento considerável no que respeito ao grau de 

escolaridade atingido por comparação com os pais – e isto apesar de estes alunos ainda 

estarem no seu percurso formativo inicial. Por outro, e talvez mais relevante ainda, uma 

diferença significativa, no que respeita a qualificações escolares detidas, entre os irmãos 

mais velhos que frequentaram a Escola Móvel e os que não o fizeram. Estes dois factos 

sugerem que a Escola Móvel está, de facto, a cumprir o seu objectivo de melhorar os 

níveis de formação e qualificação do seu público-alvo. Todavia, deve ser também 

salientado que a qualidade das aprendizagens dos alunos da EM, especialmente ao nível 

da matemática, surge ainda como e insuficiente. 

 

 
Recomenda-se assim que os resultados dos alunos da escola móvel nos exames 

nacionais nos últimos três anos lectivos sejam objecto de reflexão envolvendo a ex-

coordenação e os ex-docentes da Escola Móvel, os novos responsáveis pela oferta 

formativa e os novos docentes, no sentido de: 

 

•  Identificar os factores que estão na origem da disparidade considerável que existe 

entre as classificações de exame e das classificações internas, a disciplina de Língua 

Portuguesa e de se desenvolverem formas de os mitigar. 

 

•  Reforçar o investimento pedagógico na área da Matemática, recorrendo, por exemplo, 

aos recursos disponibilizados no âmbito do Plano de Acção da Matemática ou do Plano 

de Formação Contínua em Matemática (no caso do 2º ciclo). 
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Quanto ao segundo vector, os resultados da avaliação sugerem dois factos 

aparentemente contraditórios. Ao contrário do previsto pela coordenação do projecto, 

mais de metade dos alunos da Escola Móvel não tem contacto regular com nenhuma 

escola de acompanhamento – algo que, à partida, sugere uma fraca relação entre as 

escolas de acolhimento e a Escola Móvel e compromete o acesso dos alunos aos 

serviços e recursos relevantes para o seu trajecto de formação e que estão disponíveis 

nestas escolas. No entanto, entre os alunos que efectivamente assistem a aulas da Escola 

Móvel em escolas de acompanhamento, o nível de satisfação com a recepção e apoio 

disponibilizada pelos profissionais e com os espaços disponibilizados é elevado – o que 

sugere que as escolas estão a conseguir adaptar as práticas para dar resposta de forma 

satisfatória às necessidades dos alunos itinerantes.  

     

Esta convivência de tendências contraditórias tem de ser tida em conta também no que 

respeita ao terceiro vector de avaliação da Escola Móvel, a capacidade de oferta 

orientação vocacional efectiva. Deve ser desde logo esclarecido que o enfoque na 

orientação vocacional não procura menorizar as profissões associadas ao circo ou às 

feiras, mas antes garantir que o prosseguimento, pelos alunos itinerantes, das profissões 

dos pais resulte de uma decisão informada pelo contacto com diferentes realidades 

profissionais para além da dos pais – e muitas vezes irmãos - e não apenas de uma 

opção automática decorrente do desconhecimento de alternativas ou da sua percepção 

como não exequíveis.  

 

A orientação vocacional, nesta acepção, deverá estar presente nas actividades da Escola 

Móvel, seja na interacção quotidiana entre professores e alunos, seja durante as 

actividades das semanas presenciais. Embora esta componente não constituísse um 

objecto directo de questionamento, dados como o acréscimo de projectos de vida 

declarados implicando trajectos escolares mais prolongados e qualificados entre os 

alunos mais velhos são indícios de que a Escola Móvel está a registar algum impacto 

nesta área.  

 

Deve ser assinalado, no entanto, que a orientação vocacional concretiza-se também na 

relação dos alunos com as escolas de acolhimento – seja através da interacção com os 
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docentes destas escolas, do recurso aos seus Serviços de Psicologia e Orientação ou até 

no relacionamento com os seus pares etários. Apesar de o número de inquiridos que 

referiu a existência as conversas com os docentes destas sobre cursos e saídas 

profissionais não ser negligenciável, o facto de mais de metade dos alunos da Escola 

Móvel não visitar regularmente as escolas de acolhimento coloca grandes limitações à 

concretização desta vertente da orientação vocacional. 

 

 
A equipa de avaliação recomenda assim que se incrementem as instâncias de 

colaboração e coordenação entre a DGIDC e as escolas de acolhimento dos alunos 

itinerantes. Neste sentido, tanto a identificação e divulgação das experiências bem-

sucedidas dos alunos nas escolas de acolhimento durante a vigência da Escola Móvel 

durante como o desenvolvimento de iniciativas conjuntas entre a DGIDC e algumas das 

escolas com maior contacto com alunos itinerantes29  – e.g. acções de sensibilização, 

workshops ou actividades no âmbito das semanas presenciais – podem constituir formas 

de preencher esta lacuna. 

 

 

 

 

                                                 
29 Relembre-se que, apesar da grande variabilidade dos trajectos dos profissionais itinerantes no território 
nacional – em particular dos trabalhadores, artistas e proprietários circenses – a análise da base de dados 
de registo de entradas de alunos em escolas de acompanhamento permitiu identificar um conjunto restrito 
de escolas que consistentemente receberam alunos itinerantes ao longo dos anos lectivos de 2008/09 e 
2009/10.  
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B.3. Avaliação do II Programa Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária 

 

 

O presente capítulo é dedicado à análise dos resultados intermédios das escolas e 

agrupamentos que integram o II Programa Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP2). O enfoque no Programa TEIP2 enquadra-se no segundo domínio de 

avaliação estabelecido para o presente estudo, em que é estabelecido como prioridade 

evidenciar os impactos de medidas-chave no âmbito da prevenção e combate ao 

abandono e insucesso escolar, na perspectiva de que estas potenciam a promoção de 

condições objectivas e subjectivas para a conclusão generalizada da escolaridade 

obrigatória1.  

 

No âmbito dos objectivos definidos para o presente estudo, o exercício avaliativo do 

Programa TEIP2 centra-se em duas dimensões de avaliação principais: (1) o sucesso e 

combate ao abandono escolar precoce e (2) a violência e indisciplina em meio escolar. 

 

A primeira dimensão refere-se aos impactos do Programa TEIP2 no plano do sucesso e 

do combate ao abandono escolar precoce dos alunos das escolas ou agrupamentos que 

participam no Programa. Neste âmbito, foi sistematizada a informação existente para as 

escolas abrangidas pela fase I do Programa TEIP22, relativamente a: 

• Taxas de absentismo, retenção e abandono; 

• Classificações dos alunos nas provas de aferição do 4º e 6º anos e nos exames 

nacionais de 9º ano. 

 

                                                 
1 Note-se que aquando do período de elaboração do caderno de encargos que serve de referência aos 
trabalhos desta equipa de avaliação, a escolaridade obrigatória situava-se nos 9 anos de frequência, pelo 
que o domínio referido incide sobre o ensino básico, bem como a presente avaliação do Programa TEIP2.  
2 Os dados a utilizar são referentes aos anos lectivos 2006/07, 2007/08 e 2008/09 para as escolas 
abrangidas pela fase I do Programa TEIP2. 
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Por sua vez, a segunda dimensão remete para os impactos do Programa TEIP2 no plano 

da violência e indisciplina. Neste domínio foi sistematizada a informação existente para 

as escolas abrangidas pela fase I do Programa TEIP23, referente à evolução de: 

• Número de ocorrências reportadas em cada agrupamento ou escola não agrupada 

ao Gabinete Coordenador de Segurança Escolar do Ministério da Educação, bem 

como o número de alunos nelas envolvidos; 

• Número e tipo de medidas correctivas4 aplicadas em cada agrupamento ou 

escola não agrupada; 

• Número e tipo de medidas disciplinares sancionatórias5 atribuídas pelos 

agrupamentos ou escolas não agrupadas. 

 

A abordagem analítica centrou-se em dois tipos de fontes: (1) as fontes documentais e 

(2) os dados estatísticos. A perspectiva metodológica adoptada foi a de, num primeiro 

momento, focalizar a recolha de informação sobre a documentação existente – 

nomeadamente, legislação, relatórios de avaliação, etc. –, com o objectivo de captar o 

contexto e o enquadramento formal para a problemática em análise. Posteriormente, 

tendo o enquadramento formal consolidado, foi analisada a base de dados estatísticos 

construída pela equipa TEIP/DGIDC.  

 

Em articulação com as técnicas de investigação referidas, a equipa de avaliação 

manteve um conjunto de reuniões com a equipa TEIP/DGIDC, o que constituiu uma 

mais valia no enquadramento da estrutura conceptual e os objectivos previstos no 

Programa, bem como na disponibilização de informação para análise e correspondente 

assistência técnica.  

 

Como referimos, a base de dados estatísticos trabalhada com vista à elaboração deste 

relatório de avaliação foram disponibilizados pela equipa TEIP/DGIDC. O processo de 

recolha dos mesmos decorreu entre Setembro e Dezembro de 2009, no âmbito do 

                                                 
3 Os dados a utilizar são referentes aos anos lectivos 2006/07, 2007/08 e 2008/09 para as escolas 
abrangidas pela fase I do Programa TEIP2. 
4 De acordo com a lei 3/2008 de 18 de Janeiro, são consideradas medidas correctivas: a ordem de saída da 
sala de aula; as actividades de integração na escola; o condicionamento no acesso a espaços, materiais e 
equipamentos; e a mudança de turma. 
5 De acordo com a lei 3/2008 de 18 de Janeiro, são consideradas medidas disciplinares sancionatórias: a 
repreensão escrita; a suspensão da escola até 10 dias úteis; a transferência de escola. 
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processo de avaliação a ser realizado por todas as escolas ou agrupamentos que 

integraram a Fase I do Programa TEIP2. Esta avaliação visou a realização do balanço 

final do processo de implementação do Programa e assumiu a perspectiva da auto-

avaliação. As escolas ou agrupamentos foram questionados acerca dos problemas, 

objectivos, actividades e recursos mobilizados, bem como acerca dos resultados obtidos 

e das perspectivas de futuro. Esse exercício teve a supervisão técnica da equipa 

TEIP/DGIDC, designadamente através de materiais de apoio e da consultoria técnica 

para a elaboração do relatório, tendo os resultados sido posteriormente utilizados para a 

elaboração do Relatório de Execução do Programa TEIP2, de Fevereiro de 2010.  

 

Note-se que a auto-avaliação realizada pelas escolas ou agrupamentos incidiu sobre a 

globalidade da experiência de actividade da Fase I do Programa. Os dados utilizados 

provêem directamente das escolas, tendo sido recolhidos no âmbito do mesmo processo 

e no mesmo período temporal, e posteriormente validados pela equipa DGIDC/TEIP, o 

que garante maior segurança na comparação dos dados entre escolas ou agrupamentos. 

A não utilização de outro tipo de informação de caracterização das escolas ou 

agrupamentos, nomeadamente de cariz qualitativo, tem que ver precisamente com a 

menor acessibilidade da mesma, bem como a disparidade existente ao nível da 

qualidade entre aquela que se encontra disponível.  

 

No que respeita às fontes utilizadas no presente relatório, são as seguintes: 

• Relatório de Estudos de Caso a Agrupamentos de Escolas da 1ª Fase do 

Projecto TEIP2 – Síntese, Principais Conclusões e Análise Técnica, DGIDC, 

Fevereiro de 2010; 

• Relatório Preliminar – Estudos de Caso TEIP, Universidade Católica 

Portuguesa, 6 de Setembro de 2009; 

• Relatório de Execução Global dos Projectos da 1ª Fase do Programa TEIP2, – 

2006/07, DGIDC, Março 2010; 

• Programa TEIP2 – Relatório de Execução, DGIDC, Fevereiro de 2010; 

• Despacho normativo n.º 55/2008, de 23 de Outubro; 

• A Resposta TEIP no Combate às Desigualdades Sociais na Educação, Maria 

Eugénia Álvares, ISCTE-IUL, Setembro de 2010. 
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Antes de procedermos à análise dos resultados, importa tecer algumas considerações 

prévias respeitantes a algumas interrogações que se podem colocar aquando da leitura 

dos resultados.  

 

Primeiramente, importa evidenciar que os dados recolhidos remetem para a totalidade 

das escolas que integram os agrupamentos, sendo que em alguns dos agrupamentos a 

intervenção TEIP centrou-se apenas em determinadas escolas. Esta situação não 

imprime um factor desviante à análise da informação, como poderia sugerir uma 

primeira leitura, isto porque os objectivos e as metas estabelecidos nos Projectos TEIP 

são definidos para a totalidade do agrupamento. O Programa TEIP2 tem assim um cariz 

englobante, cabendo a cada projecto definir as áreas e públicos-alvo prioritários na 

intervenção, pelo que a sucesso é medido pela melhoria global dos resultados dos 

agrupamentos. 

 

Esta questão remete para a segunda consideração que importa referir. Efectivamente, a 

avaliação do desempenho das escolas ou agrupamentos TEIP implicaria o cruzamento 

dos objectivos e metas de cada uma das escolas com os resultados nos indicadores 

respectivos. O presente estudo não contempla esta avaliação, centrando-se sim nos 

efeitos ao nível dos resultados global da participação das escolas no Programa TEIP2. 

Portanto, o que se pretende é aferir se as escolas ou agrupamentos TEIP estão a 

desenvolver tendências de sucesso ao nível dos indicadores de referência.  

 

Finalmente, o centramento deste exercício nos resultados globais não deve ser 

confundido com uma noção simplista de Escolas TEIP, como se as 35 escolas ou 

agrupamentos fossem um todo coerente. Pelo contrário, um dos eixos principais da 

análise desenvolvida passa por aferir a existência de lógicas de diferenciação no interior 

do universo TEIP. Face ao exposto, a análise não se centrará nos resultados finais, mas 

sim nas tendências evolutivas das escolas ou agrupamentos nos diferentes indicadores. 

 

O presente capítulo encontra-se dividido em cinco subcapítulos temáticos. O primeiro é 

constituído por uma breve descrição contexto do seu surgimento, das características e 

modo de funcionamento do Programa TEIP2, bem como pela definição e caracterização 
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do objecto de avaliação. O segundo subcapítulo centra-se nos impactos do TEIP2 nos 

valores globais de procura e na distribuição dos alunos pelas ofertas educativas e 

formativas. Os terceiro e quarto capítulos remetem para a primeira dimensão de 

avaliação estabelecida, reportando-se, respectivamente, aos resultados relativos ao 

abandono escolar precoce e retenção e aos resultados decorrentes das provas de 

avaliação externa. Por último, e no âmbito da segunda dimensão de avaliação 

apresentada, o quinto subcapítulo centra-se na análise da evolução das ocorrências de 

violência e indisciplina. 
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B.3.1. Enquadramento 

 

 

O Programa TEIP2 foi formalizado em 2008, através do Despacho normativo n.º 

55/2008, de 23 de Outubro. De acordo com o preâmbulo do referido despacho, trata-se 

de uma medida de intervenção com vista a “criar condições que permitam garantir a 

universalização da educação básica de qualidade e promover o sucesso educativo de 

todos os alunos e, muito particularmente, das crianças e dos jovens que hoje se 

encontram em situações de risco de exclusão social e escolar”.  

 

Estrutura-se, portanto, como um projecto que promove uma intervenção de base 

territorial. Ou seja, o Programa TEIP2 assenta numa lógica de territorialização das 

políticas educativas. Esta consubstancia-se na definição de critérios de prioridade, 

estabelecendo um mapa faseado de intervenção e de discriminação positiva, de modo a 

privilegiar as escolas ou agrupamentos localizados em contextos sócio-económicos de 

maior risco de exclusão social e educativa. 

 

A perspectiva que orienta a intervenção do Programa TEIP2 baseia-se no 

reconhecimento da relação de mútua implicação entre as escolas e o contexto social e 

económico que as envolve localmente. Esta questão torna-se particularmente relevante 

nos territórios socialmente deprimidos, na medida em que nestes se concentram um 

conjunto de fenómenos potenciadores do insucesso educativo. No preâmbulo do 

Despacho normativo n.º 55/2008 é feita referência a alguns exemplos de fenómenos 

característicos destes contextos, designadamente: a violência, a indisciplina, o abandono 

escolar, o insucesso escolar e o trabalho infantil.  

 

O Programa TEIP2 promove, assim, e de acordo com o mesmo documento, uma ideia 

de escola que se define a partir de duas funções basilares – por um lado, uma função de 

promoção do sucesso educativo e, consequentemente, de desenvolvimento das 

competências fundamentais para o sucesso na vida em sociedade e na vida profissional, 

exercendo aqui uma função de garantia de equidade social; e, por outro lado, uma 

função de agente central na promoção do desenvolvimento comunitário, através do 
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desenvolvimento de uma rede de relações com outras instituições e entidades chave do 

contexto local que estas integram. A participação no Programa TEIP2 visa, seguindo 

esta perspectiva, capacitar as escolas de competências e recursos que lhes permitam, em 

parceria com a comunidade local, reunir condições e potencialidades geradoras do 

sucesso educativo dos alunos, promovendo a inclusão social. 

 

Em consonância com o supracitado, o Despacho normativo n.º55/2008 estabelece cinco 

objectivos gerais para o Programa TEIP2, que aqui citamos: 

• A melhoria da qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso educativo dos 

alunos; 

• O combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo; 

• A criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição 

qualificada da escola para a vida activa; 

• A progressiva coordenação da acção dos parceiros educativos – incluindo o 

tecido institucional público, empresas e sociedade civil – com a acção da escola 

e das instituições de formação presentes em áreas geográficas problemáticas; 

• A disponibilização por parte da escola dos recursos culturais e educativos 

necessários ao desenvolvimento integrado da educação, da qualificação, do 

reconhecimento e certificação de competências e ainda da animação cultural. 

 

Em função do disposto, o Programa TEIP2 é orientado primeiramente para escolas ou 

agrupamentos situadas em zonas socialmente problemáticas e que apresentam 

resultados escolares distantes da média nacional, para além de um ambiente escolar 

pouco propício ao trabalho escolar. As escolas a integrar o Programa são sinalizadas 

pelos serviços do Ministério da Educação, num esforço de articulação entre a DGIDC, o 

GEPE e as cinco DRE, e são convidadas a apresentar projectos educativos específicos 

com a duração de três anos lectivos para responder aos problemas diagnosticados, 

permitindo-lhes aceder a apoios especiais (materiais e humanos) para a concretização 

das medidas e actividades propostas. Apresentado o projecto, este é negociado com 

equipas do Ministério da Educação da DGIDC e da respectiva DRE com vista à 

definição das actividades a implementar e dos recursos a mobilizar, estabelecendo 

conjuntamente a versão final do projecto de intervenção. 
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A operacionalização deste programa consiste na concepção e implementação de 

projectos educativos transversais a cada agrupamento ou escolas não agrupadas 

abrangidos – projecto esse que serve de base à candidatura de cada agrupamento ou 

escola não agrupada ao Programa TEIP2 e à elaboração do contrato-programa com o 

Ministério da Educação, através da Direcção Regional de Educação (DRE) competente 

em razão do território, que rege a participação no programa.  

 

De acordo com o referido Despacho normativo, cada projecto deve contemplar, de uma 

forma integrada e articulada, um plano de actividades destinado à melhoria das 

aprendizagens e de combate à saída precoce do sistema de educação e formação, bem 

como explicitar objectivos, prioridades e metas nestas áreas. O esforço de integração 

que cada projecto traduz deve ocorrer em dois níveis:  

• A nível interno, através da coordenação entre intervenções dispersas de diferente 

âmbito que já se encontravam em curso nas escolas – e.g. Plano da Matemática, 

Programa Ler +.  

• A nível externo, através do estabelecimento e/ou aprofundamento de parcerias 

alargadas com os vários stakeholders da escola – associações de pais, autarquias, 

serviços públicos, empresas, instituições de solidariedade, associações culturais, 

recreativas e desportivas, etc.  

 

No que respeita à obtenção dos recursos financeiros, materiais e humanos necessários à 

implementação dos projectos educativos, o texto do Despacho normativo apresenta 

algumas ambiguidades. Se é explicitado que os contratos-programa entre os 

agrupamentos/escolas não agrupadas e o Ministério da Educação contemplem “a 

concessão de apoios específicos nas vertentes pedagógica e financeira” (art. 5.º, alínea 

a), já é menos claro em relação ao circuito de atribuição destes apoios. A leitura do texto 

sugere, todavia, duas vias principais:   

• Candidaturas ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH), no caso das 

actividades elegíveis para financiamento por este programa; 

• Optimização de recursos alocados no âmbito de outras intervenções – na 

sequência do esforço de integração aludido acima. 
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O Programa TEIP2 prevê também, de acordo com o artigo 17.º do Despacho normativo 

55/2008, o acompanhamento e avaliação dos projectos aprovados. A avaliação proposta 

organiza-se em três planos distintos: 

• A auto-avaliação, da responsabilidade das equipas TEIP26 que funcionam nos 

agrupamentos ou escolas não agrupadas e cujos resultados servirão de base para 

a elaboração dos relatórios semestrais; 

• A avaliação interna, da responsabilidade da comissão de coordenação 

permanente7 e que terá como referência os objectivos e metas estabelecidos nos 

projectos aquando da candidatura ao Programa; 

• A avaliação externa, da responsabilidade de uma entidade externa e 

independente, a contratar pela DGIDC, e que terá como enfoque avaliativo a 

globalidade do Programa. 

 

Até à data de elaboração deste relatório, tinham decorrido, parcialmente ou totalmente, 

três fases do TEIP2: 

• A fase I, que decorreu durante os anos lectivos 2006/07 e 2008/09 e abrangeu 35 

agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas. 

• A fase II, que teve início em 2008/09 e que abrange 24 agrupamentos de 

escolas/escolas não agrupadas. 

• A fase III, que teve início em 2009/10 e que abrange 45 agrupamentos de 

escolas/escolas não agrupadas. 

 

                                                 
6 As equipas TEIP2 consistem em equipas de trabalho que funcionam em cada projecto, cuja constituição 
reúne um conjunto multidisciplinar de recursos humanos dos agrupamentos ou escolas não agrupadas e da 
comunidade local, que tem a responsabilidade de assegurar a coordenação das várias intervenções no 
âmbito do projecto.  
7 A Comissão de coordenação permanente é um órgão criado no âmbito da DGIDC, presidido pelo Dr. 
Nélson Matias, que reúne representantes da DGIDC, de cada uma das DRE; da DGRHE, da ANQ e do 
GGF. De acordo com o artigo 10.º do Despacho normativo n.º 55/2008, de 23 de Outubro, esta comissão 
detém um conjunto alargado de competências, nomeadamente: “a) Apoiar a elaboração dos projectos no 
que toca à identificação de necessidades, definição de objectivos e metas; b) Analisar e seleccionar as 
escolas candidatas ao Programa em função do respectivo projecto; c) Negociar e definir os termos dos 
contratos-programa a outorgar com as escolas e acompanhar a sua execução; d) Acompanhar a 
formulação e apresentação por parte das escolas de candidaturas ao financiamento pelo Programa 
Operacional do Potencial Humano (POPH); e) Acompanhar e monitorizar a execução dos projectos de 
escola aprovados, apoiando a elaboração dos relatórios semestrais dos projectos; f) Proceder à avaliação 
do Programa, produzindo um relatório anual que contenha recomendações para a sua melhoria; g) Propor 
acções de formação que possam vir a ser incluídas no plano de formação anual das escolas ou nos 
programas de formação do Ministério da Educação, das DRE, da DGIDC ou da DGRHE.” 
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No âmbito do presente relatório apenas a Fase I do Programa TEIP2 será objecto de 

avaliação. Esta opção deve-se a dois factos. Por um lado, apenas a fase I já terminou o 

seu período de vigência, uma vez que as fases 2 e 3 têm o seu término previsto para o 

final do ano lectivo de 2010/11; e, por outro lado, a fase I foi matéria de recolha de 

informação por parte da equipa de acompanhamento do projecto para as várias 

dimensões de avaliação estabelecidas.  

 

Relativamente a esta fase, importa especificar os objectivos prioritários que foram 

assumidos para as primeiras 35 escolas que integraram o Programa. Segundo o 

Coordenador Nacional Nélson Matias, a Fase 1 assumiu um âmbito de acção bastante 

amplo, orientando as suas prioridades para a manutenção dos alunos em risco de 

exclusão social e educativa no sistema de educação e formação e para a melhoria do 

ambiente escolar, através da redução da conflituosidade e da indisciplina. De modo 

transversal ao programa, e citando o Coordenador Nacional Nélson Matias, é objectivo 

último “promover a integração escolar e social de muitas crianças e jovens oriundos de 

famílias e meios sociais problemáticos e reconciliá-los com a escola, a educação e a 

formação”. Face a estes objectivos, na primeira fase do Programa TEIP2 o modelo de 

intervenção montado assumiu claramente a primazia da componente de intervenção 

socioeducativa face à componente de qualificação escolar. Isto mesmo traduziu-se, por 

exemplo, no maior número de investimento em recursos humanos com perfil de 

técnicos sociais, nomeadamente psicólogos, animadores, mediadores, assistentes 

sociais, etc. 
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B.3.2. Caracterização das escolas ou agrupamentos da Fase 1 
do Projecto TEIP II 

 

 

A caracterização das escolas ou agrupamentos que constituíram a 1ª fase do Programa 

TEIP2 foi operacionalizada com base em duas variáveis principais: (1) número de 

alunos e (2) oferta educativa e formativa. A opção por estas variáveis deveu-se 

principalmente a três ordens de razão: acessibilidade, qualidade e comparabilidade da 

informação.  

 

Este exercício permitirá a identificação e sinalização de um conjunto de características 

particulares das escolas que integram a amostra, constituindo-se assim como um 

contributo para uma análise mais informada e consolidada dos dados recolhidos 

relativos às dimensões de avaliação estabelecidas para o TEIP2.  

 

O exercício proposto permitirá também avaliar os impactos do Programa TEIP2 no que 

respeita ao número de alunos e sua distribuição pelos vários ciclos e ofertas de ensino e 

formação. A pertinência deste exercício decorre do modelo de intervenção do TEIP2. 

Configurando-se como um programa de promoção da inclusão social e educativa 

localmente, entre os objectivos do TEIP2 está o aumento da capacidade das escolas de 

manterem os alunos no sistema, designadamente pela redução do abandono escolar 

precoce, e a captação de novos públicos excluídos, nomeadamente através da 

diversificação das ofertas formativas. Nesse sentido, importa perceber os padrões de 

evolução do número de alunos das escolas que integram a amostra, bem como se a 

diversificação de ofertas formativas tem tido correspondência ao nível da procura.  

 

B.3.2.1. Escolas ou agrupamentos que integram a amostra 

 

O primeiro passo com vista à caracterização da amostra passa precisamente pela 

definição da mesma. O primeiro passo consiste em estabelecer rigorosamente o período 

de avaliação dos mesmos. Para a concretização desta tarefa foi necessário definir ano 
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lectivo de partida para a análise dos dados e resultados dos agrupamentos e escolas não 

agrupadas relativos ao Programa TEIP2.  

 

O que o quadro B.3.1 nos mostra são as datas de início de cada projecto, de acordo com 

a informação prestada pelos agrupamentos ou escolas não agrupadas à equipa de gestão 

do Programa TEIP/DGIDC. Refira-se que estas datas não correspondem à assinatura de 

contrato, mas sim ao que cada uma das escolas ou agrupamentos considerou ser a data 

de começo efectivo do projecto TEIP, podendo esta ser anterior ou posterior à assinatura 

do contrato propriamente dita. 

 

Quadro B.3.1. Calendário de início e fim dos contratos TEIP de 1ª Fase 

Es c o la s  TEIP

Dire c ç ã o  

Re g iona l de  

Educ a ç ã o

Da ta  de  

in íc io

Ano le c tivo  

de  pa r t ida
Da ta  de  Fim

Aze ve do  Ne ve s              D R E LVT 0 6 -Ma r-0 6 2 0 0 6 /0 7 3 1 -Au g -0 9

P is c ina s -O liva is           D R E LVT 0 1 -O c t-0 6 2 0 0 6 /0 7 3 1 -Au g -0 9

M a tos inhos                 D R EN 0 1 -S e p -0 6 2 0 0 6 /0 7 3 1 -Au g -0 9

M onte  da  Ca pa r ic a          D R E LVT 0 1 -S e p -0 6 2 0 0 6 /0 7 3 1 -Au g -0 9

Tra fa r ia                   D R E LVT 1 5 -S e p -0 6 2 0 0 6 /0 7 3 1 -Au g -0 9

Ram a lho  O r tigã o            D R EN 0 3 -Ja n -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Sa c a vém  P r io r  V e lho        D R E LVT 0 3 -Ja n -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

P in tor  A lm a da  Ne gre iros    D R E LVT 0 6 -Ja n -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Ca rdos o  Lope s              D R E LVT 0 6 -Ma r-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

M a tos inhos  S u l            D R EN 0 6 -Ma r-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

V ila  D 'Es te                D R EN 0 1 -Ju l-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Pe dro  de  S a nta rém          D R E LVT 3 1 -Ju l-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

V is o                       D R EN 2 9 -N o v-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Es c o la  S e c . Inê s  de  Ca s tr o D R EN 0 1 -O c t-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

O rdem  de  S a n t'ia go         D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Agos tinho  da  S ilva         D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Fe r re ira  de  Ca s tro         D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

M ir a dou ro  de  Alfa z ina      D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

S tª Bá rba ra -Fâ nze re s      D R EN 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Va le  da  Am ore ira           D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Pe drouç os                  D R EN 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

M a nue l da  M a ia             D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Se c . M on te  da  Ca pa r ic a     D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

V ia longa                   D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

M ir a ga ia                   D R EN 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Ape la ç a o                   D R E LVT 0 1 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Ca rna x ide -P or te la          D R E LVT 0 9 -Ap r-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Dam a ia                     D R E LVT 0 9 -Ap r-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

J os é  Ca rdos o  P ire s         D R E LVT 0 9 -Ap r-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Am ia l                     D R EN 1 1 -O c t-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Ce rc o                      D R EN 1 5 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Are os a                     D R EN 1 5 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Pe ra fita                   D R EN 1 7 -S e p -0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

D.P e dro  I                 D R EN 1 8 -Ap r-0 7 2 0 0 7 /0 8 3 1 -Au g -0 9

Le ona rdo  Co im bra           D R EN 0 5 -Ja n -0 8 2 0 0 8 /0 9 3 1 -Au g -0 9  

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª Fase 
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Como podemos verificar pela leitura do quadro B.3.1, existe alguma variabilidade de 

datas de início do projecto indicadas pelas escolas, sendo que não correspondem em 

todos os casos ao lançamento do ano lectivo respectivo. Em função disso mesmo, 

afigurou-se como necessário estabelecer um critério para determinar o ano lectivo de 

partida8 de cada projecto. A opção da equipa de avaliação passou por estabelecer o 

início do segundo período escolar como o limite máximo de início do projecto para se 

considerado esse ano lectivo como de partida, estando o resultado desse exercício 

expresso no quadro em análise.  

 

A realização deste exercício permitiu-nos distinguir três situações entre as escolas que 

integram a 1ª fase do Programa TEIP2, que são: 

 

• A grande maioria dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas iniciou 

o seu projecto TEIP no ano lectivo de 2007/08 (29 em 35), pelo que em relação 

período considerado na avaliação o ano lectivo de 2006/07 servirá como 

referência pré-projecto TEIP e os dois anos lectivos seguintes como de avaliação 

dos impactos do Programa; 

 

• Há cinco agrupamentos de escolas que iniciaram o seu projecto TEIP no ano 

lectivo de 2006/07, pelo que a análise dos resultados relativos a estes casos não 

tem a referência da situação anterior à implementação do Programa; 

 

• O Projecto TEIP do agrupamento de escolas Leonardo Coimbra assume um 

perfil singular, na medida em que só produz resultados para um único ano 

lectivo considerado na avaliação, precisamente o ano lectivo de 2008/09. Esta 

situação não permite aferir se os resultados obtidos no primeiro ano tiveram 

qualquer sustentabilidade nos anos seguintes, pelo que optou-se não o considerar 

na presente análise. 

 

                                                 
8 Por ano lectivo de partida entendemos o ano lectivo em que há expectativas sustentadas que o projecto 
TEIP produza impactos ao nível dos resultados de final de ano, nomeadamente em relação às dimensões 
em avaliação neste capítulo. A opção da equipa de avaliação passou por estabelecer o início do segundo 
período escolar como o limite máximo de início do projecto para se considerado esse ano lectivo como de 
partida. 
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As três situações apresentadas vão, por um lado, implicar a redefinição da amostra de 

escolas consideradas na presente avaliação e, por outro lado, evidenciar que para um 

conjunto de cinco escolas a leitura dos resultados deve ter em consideração o facto de 

terem iniciado os projectos anteriormente, não permitindo (em função do intervalo de 

dados estabelecidos aquando da recolha de informação) ainda assim a identificação de 

qualquer ponto de partida prévio ao programa para avaliar o desempenho das mesmas. 

Finalmente, para a generalidade das escolas o ano lectivo de 2006/07 deverá ser lido 

como o ponto de partida para o projecto e os anos subsequentes como os resultados 

decorrentes da intervenção. Será este o tipo de leitura privilegiado ao longo da análise 

dos resultados em avaliação. 

 

B.3.2.2. Evolução do número de alunos e sua distribuição pelas 
ofertas educativas e formativas 

 

A análise do quadro B.3.2 permite avaliar se o projecto TEIP provocou o aumento no 

número global de alunos dos agrupamentos ou escolas não agrupadas intervencionados. 

Refira-se que a testagem desta hipótese tem como plano de análise a evolução do 

número global de alunos, não considerando ainda a sua distribuição pelas várias ofertas 

e ciclos de estudos.  
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Quadro B.3.2. Evolução do número global de alunos 2006/07 – 2008/09 

2 0 0 6 /0 7 2 0 0 7 /0 8
D if . 0 7 /0 8  -  

0 6 /0 7
2 0 0 8 /0 9

D if . 0 8 /0 9  -  

0 7 /0 8  

D if . 0 8 /0 9  -  

0 6 /0 7

A go s t in h o  d a  S ilva         1 3 9 1 1 4 1 8 2 7 1 4 1 5 -3 2 4

Am ia l                     1 1 3 2 1 1 6 2 3 0 1 0 6 7 -9 5 -6 5

Ape la ç a o                   4 4 0 4 7 4 3 4 5 2 6 5 2 8 6

A r e o s a                     4 9 9 4 6 2 -3 7 4 2 2 -4 0 -7 7

A z e ve d o  N e ve s              9 8 5 1 1 4 0 1 5 5 1 1 8 6 4 6 2 0 1

C a r d o s o  L o p e s              9 7 9 9 6 4 -1 5 1 0 5 2 8 8 7 3

C a r n a x id e -P o r te la          5 8 0 5 5 5 -2 5 6 0 3 4 8 2 3

C e r c o                      2 0 6 8 2 0 3 4 -3 4 1 9 0 7 -1 2 7 -1 6 1

D .P e d r o  I                 1 8 8 4 1 8 9 0 6 1 8 8 3 -7 -1

D a m a ia                     1 5 2 3 1 5 8 7 6 4 1 7 1 7 1 3 0 1 9 4

Es c o la  S e c . In ê s  d e  C a s t r o 1 4 0 4 1 3 5 9 -4 5 1 4 1 5 5 6 1 1

Fe r r e ir a  d e  C a s t r o         1 9 4 9 2 0 0 2 5 3 2 0 1 1 9 6 2

J o s é  C a r d o s o  P ir e s         1 1 0 4 1 0 6 9 -3 5 1 1 5 7 8 8 5 3

M a nu e l d a  M a ia             0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 6 6 4 6 1 1 6 6

M a to s in h o s                 1 5 4 4 1 5 6 6 2 2 1 8 3 2 2 6 6 2 8 8

M a to s in h o s  S u l            9 7 7 8 5 9 -1 1 8 8 3 9 -2 0 -1 3 8

M ir a d o u r o  d e  A lfa z in a      5 5 3 5 6 2 9 6 2 5 6 3 7 2

M ir a g a ia                   8 0 6 8 0 3 -3 6 8 6 -1 1 7 -1 2 0

M on te  d a  C a p a r ic a          1 0 0 8 1 1 4 5 1 3 7 1 1 1 1 -3 4 1 0 3

O r d e m  d e  S a n t ' ia g o         1 8 1 2 1 7 7 1 -4 1 1 7 3 5 -3 6 -7 7

P e d r o  d e  S a n ta r é m          2 7 4 2 6 3 -1 1 2 4 1 -2 2 -3 3

P e d r o u ç o s                  1 7 3 4 2 2 6 5 5 3 1 2 2 3 3 -3 2 4 9 9

P e r a f it a                   1 2 4 6 1 1 9 1 -5 5 1 1 7 3 -1 8 -7 3

P in to r  A lm a d a  N e g r e ir o s    7 1 9 7 2 4 5 6 9 1 -3 3 -2 8

P is c in a s -O liva is           1 2 5 6 1 2 3 9 -1 7 1 1 1 6 -1 2 3 -1 4 0

R a m a lh o  O r t ig ã o            1 1 7 7 1 1 3 6 -4 1 1 0 5 0 -8 6 -1 2 7

S a c a vé m  P r io r  V e lh o        1 3 5 1 1 4 7 5 1 2 4 1 4 5 6 -1 9 1 0 5

S e c . M o n te  d a  C a p a r ic a     0 6 3 1 6 3 1 6 8 7 5 6 6 8 7

S tª B á r b a r a -Fâ n z e r e s      1 5 9 9 1 5 8 5 -1 4 1 5 8 0 -5 -1 9

T r a fa r ia                   5 6 1 5 4 4 -1 7 5 3 3 -1 1 -2 8

V a le  d a  Am o r e ir a           0 8 1 5 8 1 5 7 6 0 -5 5 7 6 0

V ia lo n g a                   1 7 5 3 1 6 9 2 -6 1 1 9 9 2 3 0 0 2 3 9

V ila  D 'Es te                1 0 8 0 9 9 1 -8 9 1 0 8 2 9 1 2

V is o                       1 0 2 0 1 0 1 2 -8 1 1 7 2 1 6 0 1 5 2

To ta is 3 6 4 0 8 3 9 5 0 5 3 0 9 7 4 0 1 2 1 6 1 6 3 7 1 3

Es c o la s  T EIP

T o ta is

 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª Fase 
 

Considerando o total de alunos, verifica-se que a evolução é consistentemente positiva 

para o conjunto de escolas nos três anos lectivos em análise. Como mostra o quadro 

B.3.2, houve um aumento de alunos tanto entre os anos lectivos de 2006/07 e 2007/08 

(mais 3097 alunos) e entre os anos lectivos de 2007/08 e 2008/09 (mais 616 alunos). 

Refira-se que a diferença de crescimento no número de alunos entre os períodos 

considerados explica-se essencialmente pelo facto de três escolas não apresentarem 

registo do número de alunos em 2006/07 (Manuel da Maia, Escolas Secundária Monte 

da Caparica e Vale da Amoreira). Quando considerado o crescimento no número de 

alunos entre 2006/07 e 2007/08 sem contar com essas três escolas (que somadas contam 
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2566 alunos), regista-se um aumento de apenas 531 alunos. Assumindo que nenhuma 

das três escolas sofreu uma mudança drástica no número de alunos entre 2006 e 2007, é 

seguro afirmar que o aumento global no número de alunos para os três anos 

considerados na análise é equilibrado – cerca de 531 alunos no primeiro ano e 616 

alunos no segundo ano.  

 

No entanto, esta tendência positiva de aumento do número de alunos nas escolas da 1ª 

fase do Programa TEIP2 não é uniforme. Efectivamente, o aumento global de alunos 

não encontra correspondência no comportamento de todas as escolas. Analisando as 

variações no número de alunos das trinta e quatro escolas ou agrupamentos, verificamos 

que apenas oito tiveram um comportamento positivo nos dois períodos considerados o 

número de alunos. No pólo oposto, onze escolas ou agrupamentos perderam alunos em 

dois anos lectivos consecutivos. As restantes quinze escolas não tiveram um 

comportamento constante, ganhando alunos num ano e perdendo no outro. Neste grupo, 

oito escolas aumentaram o número de alunos no primeiro ano e diminuíram no segundo, 

enquanto as restantes sete apresentaram um comportamento simétrico.   

 

Concluímos, assim, que o aumento global no número de alunos não corresponde a um 

crescimento homogéneo da totalidade das escolas ou agrupamentos que integram o 

Programa. Sendo certo que se verificou um aumento global de alunos, uma análise ao 

nível da escola ou agrupamento evidenciou diferentes tipos de tendência de variação no 

número de alunos.  

 

Após a análise da variação do número de alunos em termos globais, importa aferir se os 

projectos TEIP fomentaram a diversificação das ofertas educativas e formativas nas 

escolas ou agrupamentos envolvidos, mais concretamente pelo aumento das ofertas 

profissionalmente qualificantes. Para testarmos esta hipótese, vamos seleccionar como 

variável a existência ou não das várias ofertas profissionalmente qualificantes nas 

escolas ou agrupamentos em análise e a correspondente dinâmica de oferta nos três anos 

lectivos considerados para o presente exercício. 
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Quadro B.3.3. Tipo de ofertas educativas e formativas nas escolas ou agrupamentos 2006/07 a 

2008/09 

2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09

Agostinho da Silva        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Amial                     1 1 1 1

Apelaçao                  1 1 1 1 1

Areosa                    1 1 1 1

Azevedo Neves             1 1 1 1 1 1 1

Cardoso Lopes             1 1 1 1

Carnaxide-Portela         1

Cerco                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D.Pedro I                 1 1 1

Damaia                    1 1 1 1

Escola Sec. Inês de Castro 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ferreira de Castro        1 1 1 1

José Cardoso Pires        1 1 1

Manuel da Maia            1 1 1

Matosinhos                1 1

Matosinhos Sul            1 1 1 1 1 1 1

Miradouro de Alfazina     1 1 1 1

Miragaia                  1 1 1

Monte da Caparica         1 1 1

Ordem de Sant'iago        1 1 1 1 1 1

Pedro de Santarém         

Pedrouços                 1 1 1 1

Perafita                  1 1 1 1 1 1

Pintor Almada Negreiros   

Piscinas-Olivais          

Ramalho Ortigão           1 1 1 1 1 1

Sacavém Prior Velho       1 1 1 1 1 1 1 1

Sec. Monte da Caparica    1 1 1 1 1 1

Stª Bárbara-Fânzeres     1 1 1 1 1

Trafaria                  

Vale da Amoreira          

Vialonga                  1 1 1 1 1 1

Vila D'Este               1 1 1

Viso                      1 1 1 1 1

Totais 15 23 23 7 13 14 1 5 2 2 4 4 6 13 16

Escolas TEIP
Curso Profissional EFACEF PCA PIEF

 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª Fase 
 

Como se pode verificar a partir da análise do quadro B.3.3, na primeira fase do 

Programa TEIP2 houve um aumento generalizado de escolas a oferecer vias 

profissionalmente qualificantes. Comparando a situação relativa ao ano lectivo de 

referência (2006/07) com o último ano lectivo considerado na análise (2008/09), todas 

as ofertas profissionalmente qualificantes aumentaram o número de escolas ou 

agrupamentos em que abriram turmas. Nos Cursos de Educação e Formação (CEF) 

passou-se de uma situação em que 15 escolas ou agrupamentos tinham esta oferta para 

23, relativamente aos Percursos Curriculares Alternativos (PCA) houve um aumento 

para o dobro das escolas ou agrupamentos com esta oferta (passou de 7 para 14 escolas 

com esta oferta), os Cursos Profissionais também passaram a ser oferecidos no dobro 
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das escolas ou agrupamentos (passaram a ser 4 as escolas com esta oferta), os cursos de 

Educação e Formação de Adultos (EFA) foi onde se verificou o maior aumento 

(passando de 6 escolas ou agrupamentos para 16) e mesmo nos PIEF houve um 

aumento de 1 para 2 escolas ou agrupamentos com esta oferta.  

 

Um dos resultados aparentemente mais surpreendentes dos resultados recolhidos será a 

fraca oferta de Cursos Profissionais entre as escolas e agrupamentos que integram a 

amostra. Contudo, uma análise mais cuidada do objecto de análise mostra que entre as 

escolas e agrupamentos que integram o universo TEIP da 1ª fase apenas seis têm oferta 

de ensino secundário, configurando-se portanto como uma oferta residual. Os dados 

recolhidos demonstram também a forte aposta da grande maioria das escolas ou 

agrupamentos em CEF e o impulso positivo relativamente aos cursos EFA.  

 

O impacto do Programa TEIP2 relativamente à dinâmica de oferta de cursos 

profissionalmente qualificantes identificada nas escolas ou agrupamentos é também 

evidenciada pelo facto de esta aposta ter sido mais marcada no primeiro ano de 

implementação dos projectos TEIP. Entre 2006/07 e 2007/08 o número de escolas ou 

agrupamentos com CEF passou de 15 para 23, no caso dos PCA passou de 7 para 14, 

nos PIEF de 1 para 5, nos Cursos Profissionais de 2 para 4 e nos EFA de 6 para 13.  

 

O aumento generalizado de ofertas profissionalmente qualificantes nas escolas ou 

agrupamentos TEIP teve como consequência o aumento do número de alunos nestas 

vias. Efectivamente, e tal como pode ser verificado no quadro B.3.4, passou-se de 1131 

alunos inscritos em vias profissionalizantes no ano lectivo de 2006/07 para 3037 alunos 

no ano lectivo de 2008/09. Decompondo os números anteriores para cada uma das 

ofertas, mantendo como período temporal os anos lectivos de 2006/07 e 2008/09, 

verificamos que: (1) nos CEF houve um aumento de 580 alunos; (2) nos PCA houve um 

aumento de 193 alunos; (3) nos PIEF houve um aumento de 40 alunos, (4) nos Cursos 

Profissionais houve um aumento de 303 alunos; e (5) nos cursos EFA houve um 

aumento de 790 alunos. 
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Quadro B.3.4. Evolução do número de alunos inscritos nas ofertas profissionalmente qualificantes, 

2006/07 a 2008/09 

2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09

Agostinho da Silva        34 70 65 30 16 57 13 43 40 20 34 41

Amial                     21 33 11 12 0

Apelaçao                  10 29 34 56 92

Areosa                    15 15 18 14

Azevedo Neves             52 48 33 87 124 118 36

Cardoso Lopes             40 41 41 38

Carnaxide-Portela         22

Cerco                     53 115 77 39 30 31 14 13 46 33 75

D.Pedro I                 11 26 30

Damaia                    27 26 13 24

Escola Sec. Inês de Castro 44 66 67 26 87 146 11 26 26

Ferreira de Castro        15 13 16 16

José Cardoso Pires        13 56 90

Manuel da Maia            60 57 33

Matosinhos                54 65

Matosinhos Sul            49 51 74 11 15 10 12

Miradouro de Alfazina     41 84 45 49

Miragaia                  59 63 15

Monte da Caparica         85 65 86

Ordem de Sant'iago        19 44 46 59 54 42

Pedro de Santarém         

Pedrouços                 33 84 112 34

Perafita                  56 39 40 15 16 43

Pintor Almada Negreiros   

Piscinas-Olivais          

Ramalho Ortigão           35 58 83 45 9 9

Sacavém Prior Velho       17 38 13 11 14 29 29 26

Sec. Monte da Caparica    50 54 18 93 119 30

Stª Bárbara-Fânzeres     19 38 33 17 46

Trafaria                  

Vale da Amoreira          

Vialonga                  71 70 74 24 61 143

Vila D'Este               32 49 68

Viso                      37 46 12 150 191

Totais 556 1084 1136 268 382 461 13 105 53 113 350 416 181 595 971

Escolas TEIP
Profissional EFACEF PCA PIEF

 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª Fase 
 

Quando considerados os três anos lectivos, verifica-se que o crescimento no número de 

alunos foi consistente, aumentando tanto entre 2006/07 e 2007/08 como entre 2007/08 e 

2008/09. Os PIEF assumem um carácter excepcional, perdendo alunos entre 2007/08 e 

2008/09. Tomando como unidade de análise as escolas ou agrupamentos, verifica-se 

que o crescimento de alunos é generalizado, e mesmo nos casos em que se verifica 

perda de alunos são poucos os casos em a diminuição no número de alunos é superior a 

cinco. 
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Esta dimensão analítica reforça a conclusão de que as escolas ou agrupamentos da 1ª 

fase do TEIP2 apostaram fundamentalmente nos CEF e nos cursos EFA. Considerando 

os anos lectivos de partida e de chegada, o aumento é respectivamente 580 alunos e 790 

alunos. Refira-se que mesmo entre as vias profissionalizantes (CEF e Cursos 

Profissionais), que tinham estabilizado o número de escolas ou agrupamentos que as 

oferecem entre 2007/08 e 2008/09, aumentaram o número de alunos a frequentar essas 

ofertas.  

 

O número de alunos a frequentar ofertas profissionalmente qualificantes nas escolas que 

integram a 1ª fase do Programa TEIP2 aumentou globalmente. Efectivamente, como 

podemos verificar no quadro B.3.5, apenas em dois agrupamentos houve um 

decréscimo de alunos nestas ofertas. No pólo oposto, verificamos que 11 escolas ou 

agrupamentos apresentam mais de cem alunos em ofertas profissionalmente 

qualificantes, sendo que a Escola Secundária Inês de Castro é a que tem o maior número 

de alunos nestas ofertas, com 239. Os projectos TEIP poderão ter tido algum impacto 

nas dinâmicas das escolas ou agrupamentos a este nível, isto à luz do crescimento de 

alunos nestas ofertas. Entre as 11 escolas com mais alunos nestas ofertas, 10 tiveram um 

crescimento de mais de cem alunos. Refira-se contudo que, entre as 34 escolas ou 

agrupamentos, há cinco que não apresentaram qualquer registo de alunos em vias 

profissionalizantes tanto em 2006/07 como em 2008/09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
302 

 

Quadro B.3.5. Crescimento global no número de alunos nas ofertas profissionalmente qualificantes 

2006/07 2008/09 C-OPQ 2006/07 2008/09 2006/07 2008/09 C-% OPQ

Escola Sec. Inês de Castro 81 239 158 1404 1359 5,77 17,59 11,82

Viso                      12 237 225 1020 1012 1,18 23,42 22,24

Cerco                     92 229 137 2068 2034 4,45 11,26 6,81

Vialonga                  95 217 122 1753 1692 5,42 12,83 7,41

Agostinho da Silva        97 203 106 1391 1418 6,97 14,32 7,34

Sec. Monte da Caparica    0 203 203 0 631 32,17 32,17

Azevedo Neves             139 187 48 985 1140 14,11 16,40 2,29

Pedrouços                 33 146 113 1734 2265 1,90 6,45 4,54

Miradouro de Alfazina     0 133 133 553 562 0,00 23,67 23,67

Apelaçao                  10 126 116 440 474 2,27 26,58 24,31

José Cardoso Pires        0 103 103 1104 1069 0,00 9,64 9,64

Ramalho Ortigão           80 92 12 1177 1136 6,80 8,10 1,30

Ordem de Sant'iago        78 88 10 1812 1771 4,30 4,97 0,66

Matosinhos Sul            60 86 26 977 859 6,14 10,01 3,87

Monte da Caparica         85 86 1 1008 1145 8,43 7,51 -0,92

Perafita                  56 83 27 1246 1191 4,49 6,97 2,47

Cardoso Lopes             40 79 39 979 964 4,09 8,20 4,11

Sacavém Prior Velho       42 78 36 1351 1475 3,11 5,29 2,18

Vila D'Este               32 68 36 1080 991 2,96 6,86 3,90

Matosinhos                0 65 65 1544 1566 0,00 4,15 4,15

Manuel da Maia            0 57 57 0 1120 5,09 5,09

Damaia                    0 50 50 1523 1587 0,00 3,15 3,15

Stª Bárbara-Fânzeres     19 50 31 1599 1585 1,19 3,15 1,97

D.Pedro I                 0 41 41 1884 1890 0,00 2,17 2,17

Areosa                    0 29 29 499 462 0,00 6,28 6,28

Ferreira de Castro        0 29 29 1949 2002 0,00 1,45 1,45

Carnaxide-Portela         0 22 22 580 555 0,00 3,96 3,96

Amial                     21 11 -10 1132 1162 1,86 0,95 -0,91

Miragaia                  59 0 -59 806 803 7,32 0,00 -7,32

Pedro de Santarém         0 0 0 274 263 0,00 0,00 0,00

Pintor Almada Negreiros   0 0 0 719 724 0,00 0,00 0,00

Piscinas-Olivais          0 0 0 1256 1239 0,00 0,00 0,00

Trafaria                  0 0 0 561 544 0,00 0,00 0,00

Vale da Amoreira          0 0 0 0 815 0,00 0,00

Totais 1131 3037 1906 36408 39505 3,11 7,69 4,58

% OPQ no Total/EscolaTotal/Escola
Escolas TEIP

Total/OPQ

 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª Fase 
 

As dinâmicas encontradas entre as escolas ou agrupamentos que integram o universo em 

análise levam-nos à conclusão que a maior aposta em ofertas profissionalmente 

qualificantes encontrou correspondência ao nível do aumento de alunos. Esse aumento 

verifica-se tanto em valores absolutos como em valores relativos, com um crescimento 

global no peso de alunos em vias profissionalmente qualificantes de 4,58%. A crescente 
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procura destas ofertas é confirmada não apenas quando se considera a globalidade do 

universo, como também quando considerada cada escola ou agrupamento 

individualmente. Efectivamente apenas três escolas verificam uma diminuição no peso 

dos alunos inscritos nestas ofertas, sendo que apenas num único caso esse decréscimo é 

superior a 1%.   

 

Os resultados evidenciados no comportamento da maioria das escolas ou agrupamentos 

relativamente à diversificação a oferta educativa e formativa sendo positivos, apontam 

para uma dinâmica que necessita de ser ainda mais reforçada. Esta necessidade justifica-

se pelo facto do peso dos alunos inscritos em ofertas profissionalmente qualificantes 

continua a representar apenas uma franja do total de alunos. Tomando como referência 

o ano lectivo de 2008/09, em apenas 10 escolas ou agrupamentos o peso dos alunos 

inscritos nestas ofertas é superior a 10%, passando para 5 casos quando definimos como 

patamar os 20%. A Escola Secundária do Monte da Caparica, com 32,17%, é a que 

apresenta uma percentagem superior de alunos em ofertas profissionalmente 

qualificantes. 
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B.3.3. Abandono e Retenção 

 

 

O próximo subcapítulo será dedicado à análise dos efeitos das estratégias de combate ao 

abandono e insucesso escolar nas escolas ou agrupamentos que integram a 1ª fase do 

Programa TEIP2, organizando-se em duas partes principais: uma primeira dedicada à 

análise dos resultados das taxas de abandono escolar precoce e uma segunda dedicada à 

análise dos resultados das taxas globais de retenção. 

 

Como será explicitado no decorrer da exposição dos resultados, o presente subcapítulo 

privilegiará a análise das taxas de abandono escolar precoce. Essa opção está 

relacionada precisamente com os objectivos principais estabelecidos para a 1ª fase do 

Programa TEIP2, enfocados na redução do abandono escolar e na melhoria do ambiente 

escolar. Por outro lado, e como iremos verificar, a evolução das taxas de retenção 

decorrem em forte medida das estratégias de combate ao abandono, pelo que importa 

essencialmente evidenciar os factores promotores do sucesso que lhe são específicos.  

 

B.3.3.1. Análise das taxas de abandono escolar precoce 

 

O combate ao abandono escolar precoce constituiu-se como um dos objectivos 

principais do Programa. Nesse sentido, a análise a ser desenvolvida neste âmbito 

procurará medir os efeitos dos projectos TEIP nos resultados das escolas ou 

agrupamentos. O modelo de análise procurará, assim, testar: por um lado, a capacidade 

das escolas ou agrupamentos tiveram para diminuir as taças de abandono escolar; e, por 

outro lado, o grau de homogeneidade do conjunto de escolas que integram a amostra.  

 

A apresentação dos resultados está organizada por ciclo de estudos, sendo que em cada 

um deles contempla três vectores de análise distintos. O primeiro vector é de cariz 

metodológico e dá conta da qualidade da informação recolhida. Por sua vez, no segundo 

vector é feita a apresentação e análise dos resultados e das taxas de crescimento das 

escolas no período correspondente aos projectos TEIP. Finalmente, no último vector são 

sinalizadas as situações críticas.  
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1º Ciclo 

 

Tomando como referência os valores totais, verificamos que a taxa de abandono escolar 

precoce no 1º ciclo tem vindo a diminuir ao longo dos três anos lectivos – em 2006/07 

situava-se em 1,7%, em 2007/08 diminuiu para 1,2% e em 2008/09 reduziu para 0,4%. 

Face aos números apresentados, a implementação dos projectos TEIP nas escolas ou 

agrupamentos que integram a primeira fase do Programa revelou-se um sucesso. No 

entanto, como iremos verificar na análise que se segue, esta evolução global positiva 

não torna visível dinâmicas contraditórias que podemos detectar quando examinamos 

esta evolução ao nível de cada escola. 

 

Quadro B.3.6. Evolução das Taxas de Abandono Escolar para o 1º ciclo 

2 00 6 /0 7 20 0 7 /0 8 0 6 /0 7  - 0 7 /0 82 00 8 /0 9 07 /0 8  - 0 8 /09 06 /0 7  - 0 8 /0 9

Areosa                     1 7 ,3 9 ,0 -8 ,3 3 ,6 -5 ,4 -1 3 ,7

Ape laç ao                  9 ,1 1 4 ,0 5 ,0 2 ,0 -1 2 ,0 -7 ,1

Monte  da  Capa r ica          3 ,8 1 ,4 -2 ,4 1 ,8 0 ,3 -2 ,0

Ordem  de  Sant'ia go        3 ,8 1 ,9 -1 ,9 1 ,5 -0 ,5 -2 ,3

Pedro de  Santa rém          2 ,9 1 ,9 -1 ,0 0 ,4 -1 ,5 -2 ,5

José  Ca rdoso P ires         2 ,0 0 ,8 -1 ,2 0 ,4 -0 ,4 -1 ,6

Matos inhos  Sul            1 ,3 1 ,9 0 ,6 0 ,5 -1 ,4 -0 ,8

Am ia l                     1 ,3 0 ,0 -1 ,3 0 ,0 0 ,0 -1 ,3

V iso                      0 ,7 0 ,0 -0 ,7 0 ,0 0 ,0 -0 ,7

Dam a ia                     0 ,6 0 ,0 -0 ,6 0 ,0 0 ,0 -0 ,6

Ca rdoso Lopes              0 ,6 0 ,2 -0 ,4 0 ,4 0 ,2 -0 ,2

Sacavém  Pr ior  Ve lho       0 ,5 0 ,5 -0 ,1 0 ,1 -0 ,3 -0 ,4

Ce rco                     0 ,3 0 ,3 0 ,0 0 ,3 -0 ,1 -0 ,1

P intor  Alm ada  Negre iros    0 ,3 0 ,3 0 ,0 0 ,0 -0 ,3 -0 ,3

S tª Bá rba ra -Fânze res      0 ,3 0 ,1 -0 ,1 0 ,0 -0 ,1 -0 ,3

V ia longa                   0 ,2 0 ,1 -0 ,1 0 ,0 -0 ,1 -0 ,2

D.Pedro I                 0 ,2 0 ,3 0 ,1 0 ,0 -0 ,3 -0 ,2

Agos tinho da  S ilva         0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Ca rna x ide -Porte la          0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,3 0 ,3

Fe rre ira  de  Ca s tro        0 ,0 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,0 0 ,1

M iradouro de  Alfa z ina      0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,4 0 ,4 0 ,4

Pedrouços                  0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,3 0 ,3

Pe ra fita                   0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,2 0 ,2

P is c inas -O liva is           0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Ram a lho Or tigão           0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Tra fa r ia                   0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

V ila  D'Es te                0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,8 0 ,8 0 ,8

Azevedo Neves              0 ,0 0 ,0 0 ,0

Escola  Se c . Inê s  de  Ca s tro 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Manue l da  M a ia             0 ,2 0 ,2 0 ,0 -0 ,2 0 ,0

Matos inhos                 0 ,0 0 ,0 0 ,0

M iraga ia                   0 ,0 0 ,0 0 ,0

Sec . M onte  da  Capa r ic a     0 ,0 0 ,0 0 ,0

Va le  da  Am ore ira           2 ,1 2 ,1 0 ,0 -2 ,1 0 ,0

Escolas  TEIP
1 º Cic lo

 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª Fase 
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O primeiro dado a evidenciar no quadro B.3.6, tem que ver com o facto de 5 escolas ou 

agrupamentos não apresentaram dados para o 1º ciclo. Referimo-nos mais 

concretamente ao Agrupamento de Escolas Azevedo Neves, à Escola Secundária Inês 

de Castro, ao Agrupamento de Escolas de Matosinhos, ao Agrupamento de Escolas de 

Miragaia e à Escola Secundária do Monte da Caparica. Face a esta situação, o universo 

de escolas ou agrupamentos relativo a este indicador consiste em 29 casos. Acrescente-

se que o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia também não apresenta dados 

relativos ao ano lectivo de 2006/07, condição que tem implicações na interpretação dos 

dados, tal como iremos verificar a seguir. 

 

Assumido o ano lectivo de 2006/07 como ponto de partida verificamos que, entre as 

escolas ou agrupamentos que integram a amostra, 10 não têm quaisquer registos de 

abandono escolar precoce dos alunos. Esse registo é melhorado quando considerado o 

ano lectivo de 2008/09, no qual assinalam-se 13 as escolas ou agrupamentos com um 

registo nulo de abandono escolar precoce. Contudo, das 10 escolas ou agrupamentos 

que não tiveram registos de abandono escolar em 2006/07 apenas 4 é que mantiveram 

esse valor em 2008/09, sendo que as outras 6 aumentaram o índice de abandono escolar.  

 

As escolas ou agrupamentos que mantiveram nula a taxa de abandono escolar são: 

Agrupamento de Escolas Agostinho da Silva, o Agrupamento de Escolas Piscinas-

Olivais, o Agrupamento de Escolas Ramalho Ortigão e o Agrupamento de Escolas 

Trafaria. Em contraste, 9 escolas ou agrupamentos que apresentavam índices de 

abandono escolar precoce positivos conseguiram reduzir essa taxa para zero em 

2008/09. Em relação ao presente exercício de contraste entre o ponto de partida e o 

ponto de chegada desta 1ª fase do Programa TEIP2, importa referir que o crescimento 

da taxa de abandono escolar precoce entre estes dois anos lectivos diminuiu 1,2%, tendo 

já diminuído 0,7% entre os anos lectivos de 2006/07 e 2007/08. 

 

Partindo para a análise da evolução da taxa de abandono escolar precoce por ano 

lectivo, verificamos que entre o ano lectivo de 2006/07 e 2007/08 apenas 6 escolas ou 

agrupamentos registaram uma evolução positiva. Note-se que 2 destes agrupamentos 

não apresentaram dados para 2006/07 (Agrupamento de Escolas Manuel da Maia e 
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Agrupamento de Escolas Vale da Amoreira), pelo que a evolução positiva pode decorrer 

disso mesmo e não de um efectivo aumento da taxa de abandono escolar precoce. Já a 

evolução entre os anos lectivos de 2007/08 e 2008/09 revelou um aumento geral do 

número de escolas com evolução positiva na taxa de abandono, mais concretamente 7 

escolas ou agrupamentos, sendo que nenhuma repete em relação ao período de 

comparação anterior.  

 

Quando considerado todo o período de funcionamento da primeira fase do Programa 

registamos 6 escolas ou agrupamentos apresentaram um crescimento positivo. Contudo 

esta situação não deve ser sobrevalorizada, na medida em que decorre do facto de cinco 

destas escolas ou agrupamento terem tido uma evolução nula entre os dois primeiros 

anos lectivos considerados e positiva no segundo período considerado. 

 

Importa ainda destacar a evolução verificada nos cinco agrupamentos mais críticos a 

este nível, designadamente: o Agrupamento de Escolas da Areosa, o Agrupamento de 

Escolas da Apelação, o Agrupamento de Escolas do Monte da Caparica, o Agrupamento 

de Escolas Ordem de Sant’iago e o Agrupamento de Escolas Pedro de Santarém. 

Primeiramente, importa destacar que todas as escolas evidenciadas diminuíram as taxas 

de abandono escolar, sendo que os Agrupamentos de Escolas da Areosa e da Apelação 

foram quem mais reduziu esta taxa, respectivamente em 13,7% e em 7,1%. Se é um 

dado que quatro destes agrupamentos continuam a situar-se entre as escolas com maior 

taxa de abandono, também verificamos que estas se aproximaram das restantes escolas 

ou agrupamentos – sintomático disso mesmo é o facto dos agrupamentos com valores 

mais elevados se situarem nos 3,6% e 2%. 

 

2º Ciclo 

 

Iniciando a análise a partir dos valores totais verificamos que a taxa de abandono 

escolar precoce no 2º ciclo tem vindo a diminuir ao longo dos três anos lectivos – em 

2006/07 situava-se em 2,6%, em 2007/08 diminuiu para 1,8% e em 2008/09 reduziu 

para 0,9%. Os resultados atingidos sugerem que os projectos TEIP tiveram um impacto 

positivo na redução do abandono escolar. No entanto, como a análise irá demonstrar, 
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esta evolução global positiva é também caracterizada por dinâmicas contraditórias, 

detectáveis quando examinamos esta evolução ao nível de cada escola. 

 

Quadro B.3.7. Evolução das Taxas de Abandono Escolar para o 2º ciclo 

Escolas TEIP 2006/07 2007/08 06/07 - 07/08 2008/09 07/08 - 08/0906/07 - 08/09

Apelaçao                  9,2 8,5 -0,7 2,1 -6,4 -7,1

Cardoso Lopes             8,4 0,6 -7,8 0,0 -0,6 -8,4

Ordem de Sant'iago        7,6 6,1 -1,5 2,4 -3,6 -5,1

Pintor Almada Negreiros   6,8 7,1 0,4 5,5 -1,6 -1,2

Azevedo Neves             5,1 2,3 -2,8 0,0 -2,3 -5,1

Matosinhos Sul            4,3 3,2 -1,0 -3,2 -4,3

Agostinho da Silva        4,2 3,4 -0,8 1,1 -2,4 -3,2

Cerco                     4,0 0,6 -3,4 0,0 -0,6 -4,0

Areosa                    3,9 3,1 -0,8 0,6 -2,4 -3,3

Miragaia                  3,7 1,2 -2,5 -1,2 -3,7

Monte da Caparica         3,6 3,2 -0,4 2,1 -1,1 -1,5

Ramalho Ortigão           3,1 1,0 -2,1 2,3 1,4 -0,8

D.Pedro I                 1,9 0,5 -1,5 0,3 -0,1 -1,6

Matosinhos                1,7 0,2 -1,5 0,0 -0,2 -1,7

José Cardoso Pires        1,5 2,8 1,3 0,7 -2,1 -0,8

Vialonga                  1,2 0,3 -0,9 0,0 -0,3 -1,2

Vila D'Este               1,0 0,4 -0,6 0,4 0,0 -0,6

Pedrouços                 1,0 0,9 -0,1 1,4 0,5 0,4

Sacavém Prior Velho       1,0 0,0 -1,0 3,0 3,0 2,0

Trafaria                  0,7 2,7 2,0 0,0 -2,7 -0,7

Perafita                  0,7 2,0 1,3 1,9 -0,1 1,2

Ferreira de Castro        0,6 0,7 0,2 0,4 -0,4 -0,2

Stª Bárbara-Fânzeres     0,5 1,0 0,5 0,0 -1,0 -0,5

Amial                     0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0

Carnaxide-Portela         0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7

Damaia                    0,0 0,3 0,3 0,0 -0,3 0,0

Miradouro de Alfazina     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Viso                      0,0 0,9 0,9 0,0 -0,9 0,0

Escola Sec. Inês de Castro 0,0 0,0 0,0

Manuel da Maia            0,4 0,4 0,4 0,0 0,4

Pedro de Santarém         0,0 0,0 0,0

Piscinas-Olivais          0,0 0,0 0,0

Sec. Monte da Caparica    0,0 0,0 0,0

Vale da Amoreira          2,8 2,8 1,1 -1,7 1,1

Total 2,6 1,8 -0,8 0,9 -0,9 -1,7

2º ciclo

 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª Fase 
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Centrando-nos no quadro B.3.7, verificamos que 4 escolas ou agrupamentos não 

apresentaram dados para o 2º ciclo. Referimo-nos concretamente à Escola Secundária 

Inês de Castro, ao Agrupamento de Escolas Pedro Santarém, ao Agrupamento de 

Escolas Piscinas-Olivais e à Escola Secundária do Monte da Caparica. Face a esta 

situação, o universo de escolas ou agrupamentos relativo a este indicador consiste em 

30 casos.  

 

Tomando como referencia o ano lectivo de 2006/07 verificamos que, entre as escolas ou 

agrupamentos que integram a amostra, 6 não têm quaisquer registos de abandono 

escolar precoce dos alunos. Esse registo é melhorado no ano lectivo de 2008/09, no qual 

assinalam-se 10 escolas ou agrupamentos com um registo nulo de abandono escolar 

precoce. Entre o grupo de escolas que não registam abandono escolar precoce em 

2006/07, 3 mantêm o mantêm o registo em 2008/09. Os agrupamentos que mantiveram 

nula a taxa de abandono escolar são: Agrupamento de Escolas do Viso, o Agrupamento 

de Escolas da Damaia e o Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina.  

 

Continuando o exercício de contraste entre o ponto de partida e o ponto de chegada 

desta 1ª fase do Programa TEIP2, importa dar conta da evolução da taxa de abandono 

escolar precoce para o conjunto da amostra em análise. No período entre 2006/07 e 

2008/09 a taxa de abandono escolar diminuiu 1,7%, tendo já diminuído 0,8% entre os 

anos lectivos de 2006/07 e 2007/08. 

 

Partindo para a análise da evolução da taxa de abandono escolar precoce por ano 

lectivo, verificamos que entre o ano lectivo de 2006/07 e 2007/08 10 escolas ou 

agrupamentos registaram uma evolução positiva. Entre os agrupamentos que não tinham 

assinalado qualquer registo de abandono escolar, apenas duas delas mantiveram o 

objectivo. Note-se que 2 destes agrupamentos não apresentaram dados para 2006/07 

(Agrupamento de Escolas Manuel da Maia e Agrupamento de Escolas Vale da 

Amoreira), pelo que a evolução positiva pode decorrer disso mesmo e não de um 

efectivo aumento da taxa de abandono escolar precoce. Já a evolução entre os anos 

lectivos de 2007/08 e 2008/09 revelou uma melhoria global dos resultados, com apenas 
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4 agrupamentos a aumentar a taxa de abandono. Importa ainda sublinhar que nenhum 

dos casos denota uma tendência de aumento. 

 

Quando considerado todo o período de funcionamento da primeira fase do Programa 

registamos 6 escolas ou agrupamentos apresentaram um crescimento positivo. Entre 

este grupo estão 2 agrupamentos que não apresentaram dados para 2006/07, sendo que 

um deles viu a taxa de abandono diminuir entre 2007/08 e 2008/09. Importa também 

referir que nenhum dos casos resulta de um aumento contínuo, o que é consistente com 

os aumentos percentuais baixos. 

 

Importa ainda destacar a evolução verificada nos 5 agrupamentos mais críticos a este 

nível, designadamente: o Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, o Agrupamento de 

Escolas da Apelação, o Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros, o 

Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’iago e o Agrupamento de Escolas Azevedo 

Neves. Primeiramente, importa destacar que todas as escolas evidenciadas diminuíram 

as taxas de abandono escolar, sendo que os Agrupamentos de Escolas Cardoso Lopes e 

da Apelação foram quem mais reduziu esta taxa, respectivamente em 8,4% e em 7,1%. 

Note-se ainda que apenas o Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros 

apresenta um registo contrastante com o resto das escolas (5,5% de taxa de abandono 

escolar).  

 

3º Ciclo 

 

Considerando os valores totais da taxa de abandono escolar precoce no 3º ciclo 

verificamos que esta tem vindo a diminuir ao longo dos três anos lectivos – em 2006/07 

situava-se em 2,9%, em 2007/08 diminuiu ligeiramente para 2,3% e em 2008/09 reduziu 

para 1,6%. Os resultados atingidos sugerem que os projectos TEIP tiveram um impacto 

positivo na redução do abandono escolar, ainda assim é neste ciclo que as melhorias são 

menos significativas. Essa situação poderá ser potenciada por muitos dos alunos com 

trajectos marcados pelo insucesso, portanto mais susceptíveis ao risco de abandono 

escolar, no decorrer do 3º ciclo completarem a escolaridade obrigatória (recorde-se que 

aquando desta fase do Programa esta situava-se nos 15 anos). O fim da escolaridade 
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obrigatória e a facilidade de inserção no mercado de trabalho em profissões 

desqualificadas cria dificuldades extra no combate ao abandono neste ciclo em 

particular. 

 

Quadro B.3.8. Evolução das Taxas de Abandono Escolar para o 3º ciclo 

2006/07 2007/08 06/07 - 07/08 2008/09 07/08 - 08/0906/07 - 08/09

Cardoso Lopes             23,0 19,3 -3,7 18,14 -1,16 -4,9

Matosinhos Sul            9,8 11,95 2,2 9,33 -2,62 -0,5

Ramalho Ortigão           9,8 1,79 -8,0 0 -1,79 -9,8

Azevedo Neves             9,0 3,36 -5,6 5,02 1,66 -4,0

Ordem de Sant'iago        5,0 7,5 2,5 1,91 -5,59 -3,1

Cerco                     3,6 1,83 -1,8 0 -1,83 -3,6

Matosinhos                3,0 1,83 -1,2 1,4 -0,43 -1,6

Carnaxide-Portela         2,9 0,74 -2,2 0 -0,74 -2,9

Perafita                  2,5 0,57 -1,9 1,29 0,72 -1,2

Apelaçao                  2,3 3,75 1,5 0 -3,75 -2,3

Pintor Almada Negreiros   1,9 0,68 -1,2 1,18 0,5 -0,7

Escola Sec. Inês de Castro 1,8 2,9 1,1 1,11 -1,79 -0,7

Monte da Caparica         1,7 1,01 -0,7 0 -1,01 -1,7

Amial                     1,7 2,47 0,8 0,31 -2,16 -1,3

Stª Bárbara-Fânzeres     1,5 0,49 -1,0 0,24 -0,25 -1,2

Agostinho da Silva        1,3 0,28 -1,1 1,56 1,28 0,2

Miragaia                  1,3 0,91 -0,4 -0,91 -1,3

Vialonga                  1,3 0,72 -0,6 1,2 0,48 -0,1

Vila D'Este               1,1 0 -1,1 0 0 -1,1

Ferreira de Castro        0,9 1,62 0,7 0 -1,62 -0,9

D.Pedro I                 0,7 0 -0,7 0 0 -0,7

José Cardoso Pires        0,6 0,38 -0,2 0 -0,38 -0,6

Areosa                    0,5 0,53 0,1 0 -0,53 -0,5

Pedrouços                 0,2 0,26 0,0 0,8 0,54 0,6

Damaia                    0,0 0 0,0 0 0 0,0

Miradouro de Alfazina     0,0 0 0,0 0 0 0,0

Sacavém Prior Velho       0,0 0 0,0 2,25 2,25 2,3

Trafaria                  0,0 0 0,0 0,71 0,71 0,7

Viso                      0,0 0 0,0 0 0 0,0

Manuel da Maia            4,17 4,2 0,84 -3,33 0,8

Pedro de Santarém         0,0 0 0,0

Piscinas-Olivais          0,0 0 0,0

Sec. Monte da Caparica    0 0,0 0 0 0,0

Vale da Amoreira          0 0,0 0,55 0,55 0,6

Total 2,9 2,3 -0,6 1,6 -0,79 -1,4

Escolas TEIP

3º ciclo

 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
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Centrando-nos no quadro B.2.8, verificamos que 5 escolas ou agrupamentos não 

apresentaram dados para o 3º ciclo. Referimo-nos concretamente ao Agrupamento de 

Escolas Manuel da Maia, ao Agrupamento de Escolas Pedro Santarém, ao Agrupamento 

de Escolas Piscinas-Olivais, à Escola Secundária do Monte da Caparica e ao 

Agrupamento de Escolas do Vale da Amoreira. Face a esta situação, o universo de 

escolas ou agrupamentos relativo a este indicador consiste em 29 casos.  

 

Analisando a evolução do número de escolas ou agrupamentos com taxas nulas de 

abandono escola, verificamos que em 2006/07 esse valor situa-se nos 5 casos. O registo 

é substantivamente melhorado no ano lectivo de 2008/09, no qual assinalam-se 14 

escolas ou agrupamentos com um registo nulo de abandono escolar. Entre o grupo de 

escolas que não registam abandono escolar precoce em 2006/07, três mantêm o mantêm 

o registo em 2008/09. Os agrupamentos que mantiveram nula a taxa de abandono 

escolar são: Agrupamento de Escolas do Viso, o Agrupamento de Escolas da Damaia e 

o Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina.  

 

Analisando as taxas de crescimento do abandono escolar, ao contrastarmos ponto de 

partida e o ponto de chegada desta 1ª fase do Programa TEIP2, verificamos que a taxa 

de abandono escolar diminuiu 1,4%, tendo já diminuído 0,6% entre os anos lectivos de 

2006/07 e 2007/08. 

 

Partindo para a análise da evolução da taxa de abandono escolar precoce por ano 

lectivo, verificamos que entre o ano lectivo de 2006/07 e 2007/08 7 escolas ou 

agrupamentos aumentaram o peso relativo do abandono. Entre os agrupamentos que não 

tinham assinalado qualquer registo de abandono escolar, todos eles mantiveram o 

objectivo. A evolução entre os anos lectivos de 2007/08 e 2008/09 revelou a 

confirmação dos resultados anteriores, com apenas 8 agrupamentos a aumentar a taxa de 

abandono. Importa ainda sublinhar que nenhum dos casos denota uma tendência 

consistente de aumento, na medida em que nenhum dos casos repete o aumento da taxa 

de abandono. O que demonstra é que ao nível do 3º ciclo o sucesso das medidas 

implementadas ainda é pouco consistente, verificando-se uma enorme instabilidade no 
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comportamento das escolas ou agrupamentos, o que é coerente com as reduzidas 

melhorias nas taxas de abandono escolar. 

 

Importa ainda destacar a evolução verificada nos cinco agrupamentos mais críticos a 

este nível, designadamente: o Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, o Agrupamento 

de Escolas Matosinhos Sul, o Agrupamento de Escolas Ramalho Ortigão, o 

Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’iago e o Agrupamento de Escolas Azevedo 

Neves. Primeiramente, importa destacar que todas as escolas evidenciadas diminuíram 

as taxas de abandono escolar, sendo que o Agrupamento de Escolas Ramalho Ortigão 

foi quem mais reduziu esta taxa, conseguindo chegar aos zero valores percentuais de 

abandono em 2008/09. Note-se ainda que em todos os casos houve uma diminuição 

global do abandono, sendo que no caso do Agrupamento de Escolas Matosinhos Sul 

essa diminuição foi meramente residual. 

 

Factores contributivos para a redução do abandono escolar 

 

A análise das taxas de abandono escolar permitem-nos inferir que globalmente as 

escolas ou agrupamentos que integram a 1ª fase do Programa TEIP2 conseguiram com 

sucesso diminuir as taxas de abandono escolar precoce, sendo que em muitos casos 

atingiu-se o objectivo de eliminar este fenómeno. Esta tendência, identificada através da 

análise das variações das taxas de abandono, é por sua vez confirmada nos estudos de 

caso realizados pela equipa da Universidade Católica, que nos seis agrupamentos 

visitados sublinhou a redução acentuada do abandono no decorrer, e em função, dos 

projectos TEIP. 

 

Para a melhor compreensão das tendências verificadas, importa cruzar a análise 

realizada com os relatórios de avaliação do TEIP2 e outros estudos realizados. A mais-

valia a retirar deste exercício passa pelo cruzamento entre os resultados verificados na 

bateria de indicadores de referência com as respostas das escolas acerca das medidas 

implementadas para cada um dos eixos de intervenção.  
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Neste particular, Álvares (2010) aponta para três factores promotores da maior 

capacidade das escolas ou agrupamentos para a redução das taxas de abandono escolar. 

Em primeiro lugar, destaca a importância da diversificação da oferta educativa e 

formativa; em segundo lugar, destaca as estratégias de acompanhamento próximo e 

personalizado dos alunos em situação de risco; e, em terceiro lugar, destaca o trabalho 

realizado com as famílias. 

 

O primeiro factor apontado evidencia a capacidade que as escolas tiveram de ajustarem 

o conjunto de acções e actividades em função dos objectivos prioritários para os seus 

projectos. Assim, as escolas utilizaram a diversificação das ofertas educativas e 

formativas (mais concretamente pela implementação de CEF no ensino básico), que 

foram enquadradas pelos serviços do Ministério da Educação como uma medida de 

promoção da passagem qualificada para a vida activa, com vista a reduzir o insucesso 

escolar e melhorar as expectativas face à escola. O encaminhamento de alunos em 

situação de risco para estas ofertas colocou-os perante uma oferta de qualificação e 

pedagógica distinta, que potenciou uma melhor relação dos alunos com a escola e as 

aprendizagens, reduzindo assim as situações de abandono.  

 

Os restantes factores apontam para a introdução de estratégias personalizadas e de 

proximidade nas escolas ou agrupamentos. Efectivamente, as conclusões avançadas 

apontam para o facto de as escolas tenderem cada vez mais a desenvolver estratégias 

singulares e que passam por uma acompanhamento próximo das situações de risco, 

nomeadamente através de tutorias, de acompanhamento individualizado por equipas 

multidisciplinares ou pelo reforço da acção de técnicos especializados. A maior 

novidade que decorre dos projectos TEIP é a abertura das escolas ao seu contexto. Por 

um lado, esta abertura é visível no trabalho em rede com parceiros relevantes no 

acompanhamento destes casos, como o são a Comissão Nacional de Protecção de 

Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR), a Segurança Social, os Tribunais, etc. Por outro 

lado, e de acordo com o terceiro factor identificado, houve uma maior aproximação às 

famílias, no sentido de as envolver no objectivo de manter os seus filhos na escola. 
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Refira-se que estas últimas medidas decorrem também da forte aposta das escolas em 

técnicos externos, com valências na mediação familiar, na mediação cultural, no 

acompanhamento psicológico, na animação de espaços, etc. Portanto, se por um lado as 

escolas apresentam sinais da implementação de estratégias inovadoras no contexto de 

aplicação, por outro questiona-se a capacidade das escolas de as tornarem correntes 

terminando o período de duração dos projectos e o consequente apoio ao nível dos 

recursos humanos providenciado pelo Programa TEIP2.  

 

B.3.3.2. Análise das taxas globais de retenção 

 

A análise da evolução da retenção no conjunto das escolas/agrupamentos que integram a 

1ª fase do Programa TEIP2 é medida pelo indicador retenção por insucesso e 

desistência. Apesar da inclusão do abandono precoce neste indicador, dado o peso 

reduzido que este fenómeno tem quando comparado com o insucesso, consideramos que 

a evolução deste indicador afigura-se pertinente, na medida em que nos permite 

determinar factores de sucesso que potenciem a melhoria das aprendizagens. 

 

Os resultados recolhidos sugerem uma tendência global de diminuição do insucesso 

escolar, ainda que esta se verifique pouco acentuada. Tomando como referência o 

quadro B.3.9, em que apresentamos a evolução da taxa de retenção e desistência no 

conjunto das escolas/agrupamentos TEIP para o ensino básico no período de vigência 

da 1ª fase do Programa, verificamos que para os três anos lectivos a taxa de retenção 

diminuiu. Contudo, esta tendência não apresenta o mesmo grau de consolidação nos três 

ciclos de estudos. Se nos 1º e 3º ciclos a tendência é constante, com reduções constantes 

nos 3 anos lectivos considerados, em relação ao 2º ciclo assiste-se a uma redução 

acentuada entre 2006/07 e 2007/08 (a taxa passou de 20,2% para 16,6%), que por sua 

vez não é acompanhada no ano lectivo seguindo, registando-se pelo contrário o aumento 

da taxa em 0,2%.  
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Quadro B.3.9.- Evolução da taxa de retenção e desistência nas escolas/agrupamentos TEIP da 1ª 

Fase para o ensino básico, 2006/07 a 2008/09 

  2006/07 2007/08 2008/09 

1º Ciclo 11,5 9,9 8,1 

2º ciclo 20,2 16,6 16,8 

3º ciclo 23,8 20,3 18,9 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
 

O quadro B.3.9 também nos mostra que o peso da retenção é diferente em cada ciclo de 

estudos. Se o 3º ciclo foi onde a taxa de retenção e desistência mais diminuiu (4,9%), 

também é o ciclo que regista valores mais elevados (18,9% em 2008/09). No 2º ciclo, e 

apesar da taxa se situar nos 20,2% em 2006/07, o valor atingido em 2008/09 situa-se 

nos 16,8%, o que melhora em relação ao ponto de partida em apenas 3,4%. O ciclo com 

menor taxa de retenção é o 1º, passando de 11,5% em 2006/07 para 8,1% em 2008/09. 

A melhoria da taxa de retenção neste ciclo situa-se também nos 3,4%, contudo é o 

resultado de uma evolução contínua ao longo dos três anos lectivos. 

 

Importa agora considerar a evolução da taxa de retenção e desistência para cada um dos 

ciclos de estudos assumindo como unidade de análise cada escola/agrupamento que 

integra a amostra. Na concretização desta vertente da análise, vamos analisar a evolução 

do crescimento da taxa de retenção com vista à análise das tendências evolutivas de 

cada escola/agrupamento. 
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Quadro B.3.10. Evolução das Taxas de Retenção e Desistência para o 1º ciclo, 2006/07 - 2008/09 

2006/07 2007/08

Dif. 

2007/08 - 

2006/07

2008/09

Dif. 

2008/09 - 

2007/08

Dif. 

2008/09 - 

2006/07

Perafita                  1,9 3,6 1,7 3,3 -0,3 1,4

Viso                      4,0 2,3 -1,7 1,7 -0,6 -2,3

Stª Bárbara-Fânzeres     4,1 4,7 0,6 2,4 -2,3 -1,7

D.Pedro I                 4,4 4,8 0,4 2,0 -2,8 -2,4

Vialonga                  4,4 1,5 -2,9 1,2 -0,3 -3,2

Ferreira de Castro        5,6 3,3 -2,3 3,2 -0,1 -2,4

Matosinhos Sul            5,8 4,3 -1,5 8,5 4,2 2,7

Ramalho Ortigão           6,0 3,8 -2,2 7,4 3,6 1,4

Cerco                     6,6 6,2 -0,4 7,2 1,0 0,6

Pintor Almada Negreiros   6,8 6,8 0,0 14,1 7,3 7,3

Pedrouços                 7,4 6,8 -0,6 5,5 -1,3 -1,9

Agostinho da Silva        8,1 4,1 -4,0 4,1 0,0 -4,0

Trafaria                  8,9 8,9 0,0 16,1 7,2 7,2

Piscinas-Olivais          9,6 8,1 -1,5 13,4 5,3 3,8

Amial                     10,1 8,4 -1,7 5,0 -3,4 -5,1

Damaia                    10,2 8,3 -1,9 3,0 -5,3 -7,2

Vila D'Este               10,7 6,2 -4,5 3,5 -2,7 -7,2

José Cardoso Pires        11,5 14,4 2,9 6,0 -8,4 -5,5

Carnaxide-Portela         11,9 18,3 6,4 14,9 -3,4 3,0

Apelaçao                  13,0 22,9 9,9 3,6 -19,3 -9,4

Sacavém Prior Velho       13,9 9,8 -4,1 6,9 -2,9 -7,0

Miradouro de Alfazina     15,8 17,1 1,3 15,2 -1,9 -0,6

Pedro de Santarém         16,4 20,5 4,1 12,0 -8,5 -4,4

Cardoso Lopes             18,8 14,4 -4,4 7,5 -6,9 -11,3

Monte da Caparica         21,0 11,8 -9,2 13,5 1,7 -7,5

Ordem de Sant'iago        23,0 15,9 -7,1 16,6 0,7 -6,4

Areosa                    50,9 29,5 -21,4 14,3 -15,2 -36,6

Escola Sec. Inês de Castro 0,0 0,0 0,0

Matosinhos                0,0 0,0 0,0

Vale da Amoreira          14,4 14,4 12,7 -1,7 12,7

Manuel da Maia            6,9 6,9 9,7 2,8 9,7

Sec. Monte da Caparica    0,0 0,0 0,0

Azevedo Neves             0,0 0,0 0,0

Miragaia                  0,0 0,0 0,0

Média Total 11,5 9,9 -1,6 8,1 -1,8 -3,4

1º Ciclo

Escolas TEIP

 
Dif: Diferença 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
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Assim, para o 1º ciclo, e de acordo com o quadro B.3.10, verificamos que entre 2006/07 

e 2007/08 17 escolas/agrupamentos diminuem a taxa de retenção e desistência, sendo 

que nos quatro agrupamentos mais críticos a este nível melhoraram os seus resultados. 

Por outro lado, 8 escolas/agrupamentos pioraram os resultados neste indicador. Quando 

considerado o período entre 2007/08 e 2008/09, verificamos que o número de 

escolas/agrupamentos que melhoram os seus resultados aumentou para 19, enquanto as 

escolas/agrupamentos que registaram valores mais elevados também aumentou para 9. 

Esta situação deve-se, essencialmente, ao facto de dois agrupamentos não terem 

apresentado valores para 2006/07 e só entrarem na contabilidade da este exercício neste 

período de análise. Neste contexto, podemos afirmar que a tendência de crescimento 

manteve-se. A tendência de estagnação é confirmada quando considerados o ponto de 

partida e o ponto de chegada do período de vigência TEIP, em que registamos que as 

escolas que evoluem positivamente são 19 e as escolas que pioram os seus resultados 

são 8.  

 

Relativamente ao 2º ciclo, e de acordo com o quadro B.3.11, verifica-se que entre 

2006/07 e 2007/08 20 escolas7 ou agrupamentos diminuem a sua taxa de retenção e 

desistência, enquanto apenas 7 apresentam uma tendência inversa. O período seguinte, 

que considera o crescimento entre 2007/08 e 2008/09, vem confirmar a análise dos 

resultados globais, com um recuo em relação aos resultados obtidos no período 

imediatamente anterior. Assim, apenas 16 escolas/agrupamentos apresentam um 

crescimento negativo da taxa de retenção e desistência, contra 14 que pioraram os 

resultados na mesma taxa. Quando contrastados os pontos de partida e chegada, os 

resultados apontam para uma melhoria global neste ciclo de estudos, com 21 

agrupamentos/escolas a melhorarem o seu resultado, ainda que esta tendência não possa 

ser classificada como consolidada.  
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Quadro B.3.11. Evolução das Taxas de Retenção e Desistência para o 2º ciclo, 2006/07 - 2008/09 

2006/07 2007/08

Dif. 

2007/08 - 

2006/07

2008/09

Dif. 

2008/09 - 

2007/08

Dif. 

2008/09 - 

2006/07

Vialonga                  2,6 2,8 0,2 5,3 2,5 2,7

Stª Bárbara-Fânzeres     6,3 7,4 1,1 3,8 -3,6 -2,5

Azevedo Neves             7,6 16,9 9,3 18,2 1,3 10,6

Ramalho Ortigão           7,6 7,6 0,0 25,8 18,2 18,2

Matosinhos                8,3 2,9 -5,4 3,0 0,1 -5,3

D.Pedro I                 9,5 5,1 -4,4 6,5 1,4 -3,0

Cerco                     12,3 10,3 -2,0 3,9 -6,4 -8,4

Damaia                    15,5 13,8 -1,7 11,7 -2,1 -3,8

Perafita                  16,5 13,6 -2,9 8,9 -4,7 -7,6

Ferreira de Castro        17,0 8,7 -8,3 9,1 0,4 -7,9

Miragaia                  17,9 16,6 -1,3 -16,6 -17,9

Cardoso Lopes             18,1 25,6 7,5 15,3 -10,3 -2,8

Amial                     18,2 10,1 -8,1 18,0 7,9 -0,2

Sacavém Prior Velho       19,8 23,3 3,5 41,8 18,5 22,0

Viso                      20,7 19,1 -1,6 18,2 -0,9 -2,5

Matosinhos Sul            20,8 9,2 -11,6 -9,2 -20,8

José Cardoso Pires        20,9 11,8 -9,1 7,9 -3,9 -13,0

Pintor Almada Negreiros   22,8 18,2 -4,6 30,0 11,8 7,2

Agostinho da Silva        24,1 9,7 -14,4 11,3 1,6 -12,8

Trafaria                  24,3 31,3 7,0 18,6 -12,7 -5,7

Areosa                    25,0 24,5 -0,5 9,0 -15,5 -16,0

Monte da Caparica         26,2 17,1 -9,1 14,6 -2,5 -11,6

Miradouro de Alfazina     27,4 10,9 -16,5 29,1 18,2 1,7

Carnaxide-Portela         28,9 34,6 5,7 39,1 4,5 10,2

Vila D'Este               30,2 20,7 -9,5 12,6 -8,1 -17,6

Apelaçao                  33,3 22,3 -11,0 16,0 -6,3 -17,3

Pedrouços                 35,2 21,0 -14,2 26,8 5,8 -8,4

Ordem de Sant'iago        47,9 35,5 -12,4 32,5 -3,0 -15,4

Escola Sec. Inês de Castro 0,0 0,0 0,0

Manuel da Maia            13,2 13,2 14,9 1,7 14,9

Pedro de Santarém         0,0 0,0 0,0

Piscinas-Olivais          0,0 0,0 0,0

Sec. Monte da Caparica    0,0 0,0 0,0

Vale da Amoreira          33,0 33,0 18,9 -14,1 18,9

Média Total 20,2 16,6 -3,6 16,8 0,3 -3,4

2º Ciclo

Escolas TEIP

 

Dif: Diferença 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
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Quadro B.3.12. Evolução das Taxas de Retenção e Desistência para o 3º ciclo, 2006/07 - 2008/09 

2006/07 2007/08

Dif. 

2007/08 - 

2006/07

2008/09

Dif. 

2008/09 - 

2007/08

Dif. 

2008/09 - 

2006/07

D.Pedro I                 2,8 5,7 2,9 4,9 -0,8 2,1

Vialonga                  10,5 9,2 -1,3 6,4 -2,8 -4,1

Trafaria                  11,7 37,8 26,1 25,5 -12,3 13,8

Damaia                    15,5 8,1 -7,4 5,1 -3,0 -10,4

Ramalho Ortigão           16,1 9,0 -7,1 15,2 6,2 -0,9

Areosa                    16,8 14,9 -1,9 18,2 3,3 1,5

Miragaia                  17,3 28,2 10,9 -28,2 -17,3

Stª Bárbara-Fânzeres     17,4 12,3 -5,1 11,2 -1,1 -6,2

Perafita                  18,8 9,1 -9,8 4,2 -4,9 -14,6

Ferreira de Castro        19,2 11,3 -7,9 12,6 1,3 -6,6

Cerco                     19,4 11,7 -7,7 9,9 -1,8 -9,5

Vila D'Este               19,9 8,3 -11,6 13,7 5,4 -6,2

Pintor Almada Negreiros   21,5 10,3 -11,3 29,0 18,7 7,5

Agostinho da Silva        23,1 13,6 -9,5 18,4 4,8 -4,7

Matosinhos                23,4 27,4 4,0 16,3 -11,1 -7,1

Apelaçao                  23,6 30,0 6,4 12,5 -17,5 -11,1

Amial                     23,6 21,7 -1,9 23,4 1,7 -0,2

José Cardoso Pires        23,9 13,1 -10,9 19,3 6,2 -4,6

Escola Sec. Inês de Castro 24,8 17,9 -6,9 25,1 7,2 0,3

Azevedo Neves             25,3 27,3 2,0 29,3 2,0 4,0

Sacavém Prior Velho       27,1 39,6 12,5 27,0 -12,6 -0,1

Miradouro de Alfazina     29,5 19,3 -10,2 16,8 -2,5 -12,7

Pedrouços                 30,4 19,7 -10,7 20,4 0,7 -10,0

Ordem de Sant'iago        32,7 27,5 -5,2 39,5 12,0 6,8

Matosinhos Sul            33,5 33,3 -0,2 22,0 -11,3 -11,5

Carnaxide-Portela         33,8 37,0 3,2 28,6 -8,4 -5,2

Viso                      36,3 26,6 -9,7 18,4 -8,2 -17,9

Monte da Caparica         45,0 14,4 -30,6 34,1 19,7 -10,9

Cardoso Lopes             46,1 38,6 -7,5 36,3 -2,3 -9,8

Vale da Amoreira          29,3 29,3 17,0 -12,3 17,0

Piscinas-Olivais          0,0 0,0 0,0

Pedro de Santarém         0,0 0,0 0,0

Manuel da Maia            25,4 25,4 17,1 -8,3 17,1

Sec. Monte da Caparica    12,4 12,4 9,8 -2,6 9,8

Média Total 23,8 20,3 -3,4 18,9 -1,4 -4,8

3º Ciclo

Escolas TEIP

 
Dif: Diferença 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
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Finalmente, a análise dos resultados para o 3º ciclo, tal como podemos verificar no 

quadro B.3.12, indicam um impacto inicial dos projectos TEIP muito positivo, com 21 

escolas/agrupamentos a melhorarem os seus resultados entre 2006/07 e 2007/08, 

enquanto apenas 8 pioram os seus registos. Este registo é contrariado no período 

seguinte de análise, em que apenas 19 escolas/agrupamentos registam valores mais 

baixos de retenção para este ciclo, enquanto 13 escolas/agrupamentos apresentam 

valores mais elevados em 2008/09 quando comparados com 2007/08. Esta situação é 

ainda mais preocupante quando considerado que duas das 19 escolas com melhores 

resultados não forma consideradas no período comparativo anterior, uma vez que não 

apresentaram registos para 2006/07. Quando considerada a globalidade da vigência dos 

projectos TEIP, verificamos que 22 escolas/agrupamentos melhoraram os seus 

resultados e apenas 7 aumentaras as taxas de retenção e desistência.  

 

Factores contributivos para a redução da retenção e desistência 

 

A análise da evolução das taxas de retenção e desistência para os três ciclos do ensino 

básico evidenciou dois fenómenos principais. Por um lado, a melhoria dos resultados 

ainda apresenta um elevado grau de fragilidade, não sendo possível determinar uma 

tendência global consolidada. Por outro lado, e em função  do ponto anterior, regista-se 

uma elevada heterogeneidade interna ao conjunto de escolas/agrupamentos que 

integram a amostra. A falta de consistência que se evidencia da análise dos resultados 

estará associada às próprias estratégias desenvolvidas pelas escolas para esta área de 

actuação. 

 

Recorrendo novamente a Maria Álvares (2011), verificamos que as estratégias e 

actividades desenvolvidas pelas escolas para potenciar as aprendizagens dos alunos não 

se distinguem – nesta fase – daquelas utilizadas para combater o abandono escola 

precoce. Assim, os dois tipos de actividades mais referidos pelas escolas consistem, por 

um lado, na diversificação das ofertas educativas e formativas, e, por um lado, o 

acompanhamento estreito e individualizado aos alunos em situação de risco e 

respectivas famílias.  
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A mesma autora faz ainda referência a um conjunto de medidas  assentes na 

organização escolar e nas práticas docentes, designadamente a formação de professores, 

o trabalho em modelo de projecto e as novas formas de decisão com base na 

monitorização dos resultados obtidos. Aqui importa destacar, mais do que os resultados 

obtidos, o facto de as escolas começarem a introduzir novos elementos de ponderação 

na definição da sua acção estratégica. 

 

Podemos, assim, concluir que os resultados obtidos nesta dimensão de avaliação 

decorrem fundamentalmente das estratégias desenvolvidas para combater o abandono 

escolar precoce. As acções e actividades desenvolvidas na perspectiva da inclusão não 

foram apenas capazes de manter os alunos nas escolas, como potenciaram a melhoria 

dos resultados escolares. Importa sublinhar que esta aposta das escolas é enquadrada 

pelos objectivos prioritários para a 1ª fase do Programa TEIP2 e que passam pela 

melhoria do ambiente escolar e, precisamente, pela redução do abandono escolar. Por 

outro lado, importará uma análise mais aprofundada dos resultados relativamente a este 

indicador aquando da avaliação das fases seguintes do Programa, visto que é previsível 

que o investimento das escolas/agrupamentos neste factor de sucesso seja maior, em 

função do quadro de objectivos estabelecido para o TEIP2. 
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B.3.4. Avaliação Externa 

 

 

O próximo subcapítulo será dedicado à análise dos efeitos dos projectos TEIP nas 

classificações da avaliação externa nas escolas ou agrupamentos que integram a 1ª fase 

do Programa TEIP2. Visando esse objectivo, no corrente subcapítulo serão analisados 

os resultados globais das provas de aferição de 4º e 6º anos de Língua Portuguesa e 

Matemática e dos exames nacionais de 9º ano para as mesmas disciplinas.  

 

A pertinência da análise desta dimensão de avaliação tem que ver com as próprias 

características das provas de avaliação externas, que permitem uma comparação dos 

resultados obtidos nos mesmos termos (as provas são semelhantes para todos os alunos 

de todas as escolas/agrupamentos), tirando peso aos efeitos provocados pelos diferentes 

critérios de classificação impostos em cada escola/agrupamento. Neste sentido, a análise 

da evolução dos resultados na avaliação externa permite-nos monitorizar e caracterizar a 

qualidade do sucesso das aprendizagens, não apenas no interior do universo TEIP, como 

comparativamente em relação à totalidade das escolas/agrupamentos do território 

nacional. 

 

Previamente ao desenvolvimento da presente dimensão de avaliação importa, contudo, 

evidenciar alguns aspectos que devem ser considerados na análise dos resultados.  

 

Em primeiro lugar, há que recordar que o investimento na melhoria das aprendizagens 

não constituiu uma das principais prioridades desta fase do Programa. Efectivamente, se 

é verdade que este é um dos objectivos estruturantes do Programa, estando contemplado 

em todos os projectos TEIP, também deve ser referido que em relação a este primeiro 

grupo de escolas/agrupamentos não tinha o mesmo grau de prioridade que o combate ao 

abandono e a melhoria do ambiente escolar. Isso mesmo foi confirmado na análise das 

taxas de retenção, em que se verificou que a melhoria das aprendizagens foi um efeito 

indirecto das estratégias desenvolvidas no combate ao abandono escolar precoce.  
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Em segundo lugar, as provas de avaliação externa têm um peso simbólico extraordinário 

quando comparadas com os restantes indicadores ao nível das apreciações e leituras 

realizadas em relação ao Programa TEIP2. Esta situação advém, por um lado, do 

carácter mediático deste indicador, que permite a comparação directa com as restantes 

escolas/agrupamentos e quantifica o sucesso ou insucesso do investimento, tendo assim 

muito maior penetração ao nível da publicitação e discussão pública dos resultados do 

TEIP, e, por outro lado, para controlar os efeitos eventuais que a pressão decorrente do 

investimento em recursos adicionais feito nas escolas/agrupamentos no âmbito do TEIP 

possa ter ao nível da necessidade de apresentação de resultados favoráveis, que 

justifiquem a continuidade do investimento. Ou seja, apesar desta dimensão não 

constituir uma prioridade de avaliação para a 1ª fase do Programa, a sua análise assume 

uma elevada relevância, face ao seu carácter mediático e à necessidade de 

monitorização das medidas aplicadas.  

 

Em função do disposto, a expectativa da equipa avaliação não passa determinar 

tendências resultantes de estratégias específicas neste domínio, mas sim estabelecer um 

ponto de situação do conjunto das escolas TEIP da 1ª fase. O objectivo é, assim, avançar 

um ponto de avaliação intermédio que capte os efeitos directos e indirectos dos 

projectos TEIP nas aprendizagens, definindo também um ponto de referência para a 

avaliação das restantes fases do Programa em que este objectivo assume um carácter 

central nas metas a atingir. 

 

Para operacionalizar a análise dos resultados das provas de avaliação externa, serão 

consideradas as percentagens de avaliações positivas obtidas pelo conjunto das escolas 

que integram a 1ª fase do Programa TEIP2 e pela média global das escolas ou 

agrupamentos do território nacional.  
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Quadro B.3.13. Evolução dos resultados nas provas externas de Língua Portuguesa e Matemática, 

2006/07 - 2008/09 

  
Língua Portuguesa Matemática 

2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 

Aferição 
4º ano 

Média TEIP 80,8 72,6 76,1 64,8 77,4 74,5 

Média nacional 93 89,5 91 85,5 90,8 89 

Aferição 
6º ano 

Média TEIP 71,5 83,7 74,2 37,2 60,1 56,9 

Média nacional 85,9 93,4 90 59,9 81,8 79 

Exame 9º 
ano 

Média TEIP 80,8 74,4 60,5 17,1 35,8 43,6 

Média Nacional 84,5 86,3 83,2 36,2 27,2 55,1 

Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase e GEPE-ME 
 

O primeiro aspecto a evidenciar-se no quadro B.3.13 é a elevada diversidade dos 

valores verificados e a consequente falta de consistência das possíveis tendências de 

resultados a serem identificadas. Refira-se que esta variabilidade da evolução dos 

resultados verifica-se tanto nas escolas TEIP como no conjunto do universo, pelo que 

podemos afirmar que as primeiras acompanham o padrão de extrema instabilidade deste 

indicador nos três anos lectivos considerados. Nesse sentido, a apreciação da evolução 

da qualidade das aprendizagens nas escolas/agrupamentos TEIP não toma como 

referencia um valor nacional estabelecido ou com uma evolução estabilizada, podendo a 

partir dessa referencia apercebermo-nos de tendências de aproximação a essa linha. Pelo 

contrario, a análise terá como referência o valor médio o ano lectivo em consideração e 

a tendência de evolução face ao ano anterior da média nacional. 

 

Iniciando a análise pelas provas de aferição para o 4º ano de escolaridade, verificamos 

que os resultados nacionais e para o universo TEIP da 1ª fase determinam uma 

regressão das taxas de sucesso a Língua Portuguesa. Ou seja, a média das escolas TEIP 

passou de 80,8% em 2006/07 para 76,1% em 2008/09, enquanto para o mesmo período 

a média nacional passou de 93% para 91%. Registe-se que em ambos os casos o valor 

mais baixo foi atingido no ano lectivo de 2007/08, respectivamente 72,6% e 89,5%.  

 

No que respeita às provas de aferição de Matemática, assiste-se a um fenómeno 

totalmente inverso. Ou seja, quando considerado o conjunto dos três anos lectivos em 

análise tanto as escolas TEIP como a média nacional aumentam a taxa de sucesso, 

passando as primeiras de 64,8% para 74,5% e a segunda de 85,5% para 89%. 
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Curiosamente, o melhor registo acontece precisamente em 2007/08, com 77,4% nas 

escolas TEIP e 90,8% na média nacional. 

 

Os resultados para o 1º ciclo mostram que as escolas TEIP acompanham as tendências 

dos resultados nacionais, apresentando contudo tendências distintas em cada uma das 

disciplinas. Na Língua Portuguesa as escolas TEIP não conseguiram contrariar a 

tendência nacional e aumentaram ligeiramente a diferença face à média global (em 

2006/07 situava-se nos 12,2%, enquanto em 2008/09 situava-se nos 14,9%). Pelo 

contrario, na Matemática as escolas TEIP não só acompanharam a melhoria global, 

como se aproximaram da média nacional (em 2006/07 situava-se nos 20,7%, enquanto 

em 2008/09 diminuiu para 14,5%). 

 

Considerando agora os resultados para o 2º ciclo, verificamos que também neste plano 

de análise as escolas TEIP seguiram as tendências nacionais. Também neste caso as 

melhorias são mais pronunciadas a Matemática, em que a uma melhoria global nas 

classificações positivas de 59,9% em 2006/08 para 79% em 2008/09 as escolas TEIP 

acompanham com uma melhoria de 37,2% para 56,9%. Ao contrário do que acontece 

mo 1º ciclo, neste ciclo os resultados a Língua Portuguesa melhoraram tanto nas escolas 

TEIP, com um aumento em 2,7 pontos percentuais entre 2006/07 e 2008/09, como no 

conjunto o país, com um aumento em 4,1 pontos percentuais. Ainda assim, e apesar dos 

resultados globalmente mais fracos, a aproximação em relação à média nacional é 

melhor conseguida a Matemática do que a Língua Portuguesa. 

 

Finalmente, ao analisarmos os resultados dos exames nacionais de 9º ano o primeiro 

aspecto a salientar é a tendência inversa verifica nos comportamentos dos alunos a 

Língua Portuguesa, por um lado, e a Matemática, por outro. Enquanto a Língua 

Portuguesa, para o conjunto das escolas TEIP os resultados baixam de 80,8% em 

2006/07 para 60,5% em 2008/09, já a Matemática verifica-se uma subida acentuada de 

apenas 17,1% para 43,6%. Refira-se que em ambos os casos as escolas TEIP limitam-se 

a acompanhar a média nacional. Contudo, importa registar as melhorias a Matemática, 

onde em três anos lectivos as escolas TEIP foram capazes de aumentar os seus 
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resultados em 26,5 pontos percentuais, quando a nível nacional a melhoria ficou apenas 

pelos 18,9 pontos percentuais. 

 

Retomando a análise global dos resultados, importa ainda evidenciar os resultados 

obtidos globalmente na disciplina de Matemática. Efectivamente os resultados a Língua 

Portuguesa são melhores e estavam mais próximos da média nacional em 2006/07, 

contudo no final do período considerado na análise verifica-se uma inversão. Os 

resultados conseguidos a Matemática em 2008/09 relevam não só uma maior 

aproximação em relação à media nacional quando comparados com os resultados no 

ponto de partida, como atingem valores mais próximos do que a Língua Portuguesa para 

os 1º e 2º ciclos. 

 

Importa ainda referir a tendência de aumento das distâncias entre as escolas TEIP e os 

resultados globais ao longo do percurso do ensino básico. De facto, é o 1º ciclo que 

concentra tanto os resultados mais positivos como a maior proximidade das escolas 

TEIP em relação à média nacional. Os resultados dos restantes ciclos apontam para uma 

diminuição dos resultados positivos e o aumento da distancia entre os dois grupos 

considerados. A excepção encontra-se no 3º ciclo e na disciplina de Matemática, que 

contraria a tendência nos dois grupos e entre os dois grupos. 

 

A análise dos resultados das provas de avaliação externa sugerem duas questões que 

importa salientar. Em primeiro lugar, o comportamento instável das escolas TEIP 

quando comparado com o comportamento mais consistente ao nível da evolução das 

taxas de retenção e desistência poderia sugerir que este último fenómeno fosse o 

resultado de politicas das próprias escolas de subida das classificações internas. No 

entanto, essa instabilidade também se verifica quando considerada a totalidade das 

escolas. Em função disso, a extrema variabilidade dos resultados terá que ver 

essencialmente com alterações ao nível das próprias provas, que possivelmente terão 

introduzido um elemento de desestabilização das tendências anteriores. Note-se que esta 

situação é mais evidente em 2006/07, que é consistentemente o ano lectivo onde os 

resultados mais elevados são atingidos. Esta hipótese tem como implicação a 

necessidade de se continuar a monitorizar estes resultados, considerando 
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necessariamente um período mais alargado de classificações de forma a identificar 

tendências evolutivas consistentes. 

 

Em segundo lugar, importa enquadrar as diferentes tendências verificadas nas 

disciplinas de Matemática e de Língua Portuguesa. Apesar dos resultados apontarem 

para uma melhoria mais acentuada a Matemática do que a Língua Portuguesa será 

redutor atribuir a essa situação a alocação de mais recursos específicos no âmbito dos 

projectos TEIP. Como procurámos evidenciar nos capítulos dedicados às disciplinas de 

Português e Matemática, os últimos anos foram bastante profícuos ao nível das medidas 

e acções desenvolvidas no âmbito destas disciplinas, particularmente no que respeita ao 

ensino básico. Referimo-nos designadamente ao Plano de Leitura, ao Plano de Acção da 

Matemática, ao PFCM, ao Plano de Acção do Português, ao PNEP, ao Plano de 

Formação Contínua de Professores de Português para os 2º e 3º ciclos, aos novos 

programas de Matemática e Português para o ensino básico e ao programa de Português 

Língua Não Materna. Nesse sentido, importa integrar na análise compreensiva destes 

resultados os efeitos decorrentes das medidas vocacionadas para estas áreas 

disciplinares, bem como o ponto de situação de cada um dos planos de intervenção para 

estas disciplinas.  
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B.3.5. Violência e Indisciplina 

 

 

O próximo subcapítulo será dedicado à análise dos efeitos das estratégias de combate às 

situações de violência e indisciplina nas escolas ou agrupamentos que integram a 1ª fase 

do Programa TEIP2. É importante recordar que esta dimensão de análise assume um 

espaço central na análise da primeira fase do Programa TEIP2, na medida em que foi 

definida como a área prioritária de intervenção. Como foi reconhecido pelo anterior 

coordenador nacional do Programa, o Dr. Nélson Matias, o critério que orientou a 

selecção das escolas a integrar a fase em avaliação foi precisamente o da conflitualidade 

interna. Assim, as escolas ou agrupamentos que participam na 1ª Fase do Programa são 

aquelas que foram sinalizadas como tendo o maior número de ocorrências de violência e 

indisciplina. Em função disso mesmo, e tal como foi referido no enquadramento do 

Programa, o aumento da segurança e a pacificação do ambiente escolar assumiu um 

carácter prioritário nos projectos TEIP. 

 

Antes de passarmos à análise dos resultados, importa tecer uma breve consideração de 

ordem metodológica. Mais do que em qualquer outra dimensão de análise trabalhada no 

presente capítulo, os dados recolhidos sobre a violência e a indisciplina devem ser lidos 

com alguma cautela. Esta cautela tem que ver com a própria sinalização das ocorrências 

de violência e indisciplina. Os critérios que determinam o que é ou não uma ocorrência 

de indisciplina são definidos por cada escola e decorrem d a estratégia adoptada para 

responder a estas situações. Como foi referido pelos técnicos entrevistados, em várias 

situações as escolas optam por solucionar situações deste tipo de uma forma mais 

personalizada, sem formalizar a situação. Por outro lado, a leitura da gravidade de uma 

determinada situação de violência ou indisciplina tem que ser contextualizada com o 

ambiente geral da escola. Numa escola sem incidências deste tipo, uma pequena 

incidência pode assumir uma gravidade que em outra escola, com características 

diferentes ao nível do ambiente escolar, pode nem ser sinalizada.  

 

As diferentes leituras das situações ocorridas nas escolas e os entendimentos diversos 

das estratégias a serem adoptadas para as solucionar explicam em algumas situações a 
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variabilidade dos resultados entre escolas, bem como as discrepâncias identificadas 

entre bases de dados. 

 

A complexidade associada à informação a ser trabalhada sugere uma abordagem 

cruzada que contemple a evolução dos resultados e as estratégias das escolas. Neste 

sentido, o corrente subcapítulo será organizado a partir de dois eixos analíticos: um 

primeiro em que se analisará a evolução das situações de indisciplina e as 

consequências medidas adoptadas e um segundo em que se fará a análise dos resultados 

tomando como referência o comportamento global de cada escola ou agrupamento. 

Assim, o objectivo deste exercício é não só avaliar as tendências verificadas em cada 

um dos indicadores de referência, como a partir dessa análise captar e categorizar a 

diversidade de comportamentos das escolas. 

 

B.3.5.1. Evolução das situações de indisciplina e violência 

 

Antes de passarmos à análise da evolução das ocorrências registadas nas escolas ou 

agrupamentos que compõem a amostra, importa caracterizar a informação recolhida. O 

primeiro aspecto a salientar é o facto do Agrupamento de Escolas da Trafaria e o 

Agrupamento de Escolas da Vialonga não apresentarem quaisquer dados. Analisando os 

dados existentes por ano lectivo, verificamos que 19 escolas/agrupamentos não 

apresentam dados para o ano lectivo de 2005/06. Em relação ao ano lectivo 2006/07, 9 

escolas/agrupamentos não apresentaram dados. No ano lectivo de 2008/09 apenas 1 

escola não apresenta dados, enquanto no ano anterior há informação disponibilizada 

para toda a amostra.   

 

Importa referir que a dispersão verificada na disponibilização da informação terá que 

ver, primeiramente, com o ano lectivo em que as escolas/agrupamentos iniciaram 

efectivamente os seus projectos TEIP e, consequentemente, com o tempo que 

precisaram para montar os respectivos mecanismos de recolha de informação.  Refira-se 

ainda que os problemas identificados na qualidade da informação recolhida foram 

encontrados nos quatro indicadores analisados, pelo que a tese apresentada para explicar 
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em parte essa situação é a mesma. Portanto, na exposição da análise feita aos restantes 

indicadores faremos apenas a listagem dos dados em falta.  

 

Quadro B.3.14. Evolução do número de ocorrências, 2005/06 - 2008/09 

Escolas TEIP 2005/06 2006/07 Dif. 07-06 2007/08 Dif. 08-07 2008/09 Dif.09-08

Monte da Caparica         1876 2511 635 1104 -1407 1335 231

Pedrouços                 1000 1000 1362 362 856 -506

Cardoso Lopes             254 1828 1574 1075 -753 1087 12

Manuel da Maia            0 1114 1114 983 -131

Perafita                  680 680 755 75 707 -48

Cerco                     0 1451 1451 0 -1451

Miragaia                  0 428 428 927 499

Ferreira de Castro        378 378 705 327 645 -60

Sec. Monte da Caparica    0 659 659 650 -9

Sacavém Prior Velho       130 476 346 803 327 441 -362

Viso                      709 827 118 465 -362 769 304

Matosinhos Sul            960 729 -231 710 -19 441 -269

Vila D'Este               246 246 552 306 263 -289

Carnaxide-Portela         0 517 517 285 -232

Damaia                    1257 950 -307 483 -467 267 -216

Areosa                    389 389 351 -38 351 0

Amial                     74 8 -66 248 240 251 3

Apelaçao                  639 639 17 -622 398 381

Pintor Almada Negreiros   269 269 232 -37 159 -73

Azevedo Neves             213 221 8 197 -24 189 -8

Vale da Amoreira          0 155 155 213 58

Stª Bárbara- Fânzeres     200 200 185 -15 150 -35

Ordem de Sant'iago        0 109 109 97 -12

Miradouro de Alfazina     89 131 42 90 -41 106 16

Agostinho da Silva        81 81 100 19 81 -19

Ramalho Ortigão           38 34 -4 33 -1 32 -1

Matosinhos                36 31 -5 32 1 29 -3

Piscinas-Olivais          33 31 -2 36 5 25 -11

José Cardoso Pires        0 35 35 6 -29

Escola sec. Inês de Castro 13 12 -1 13 1 9 -4

D.Pedro I                 0 4 4 2 -2

Pedro de Santarém         7 7 2 -5 -2

Trafaria                  0 0 0

Vialonga                  0 0 0  
Dif: Diferença 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
 

Partindo para a análise dos resultados, em relação à evolução das ocorrências entre os 

anos lectivos de 2005/06 e 2006/07, só existem 13 casos de escolas/agrupamentos com 

dados para os dois anos lectivos. Tomando como referencia os casos válidos, 5 
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escolas/agrupamentos aumentaram o número de ocorrências, enquanto as restantes oito 

diminuíram. Note-se que em 5 casos, dos quais 4 em que diminuíram as ocorrências, a 

variação foi de menos de 10 casos.  

 

Em relação à evolução das ocorrências entre os anos lectivos de 2006/07 e 2007/08 

existem 23 casos de escolas/agrupamentos com dados válidos. Entre esse grupo, 9 

escolas/agrupamentos aumentaram o número de ocorrências, enquanto as restantes 14 

diminuíram. Refira-se que em 5 casos, dos quais 3 em que aumentaram as ocorrências, a 

variação foi de menos de 10 casos. 

 

No que diz respeito à evolução das ocorrências entre os anos lectivos de 2007/08 e 

2008/09 existem 33 casos de escolas/agrupamentos com dados para os dois anos 

lectivos. Dos 33 casos, apenas 8 escolas/agrupamentos aumentaram o número de 

ocorrências, enquanto as restantes 23 tiveram diminuíram. Refira-se ainda que em 7 

casos, (todos eles de evolução negativa) a variação foi de menos de 10 ocorrências. 

 

Passando à caracterização dos dados recolhidos relativamente ao número de alunos 

envolvidos em ocorrências, verificamos que 5 escolas/agrupamentos não apresentaram 

quaisquer dados, a saber: o Agrupamento de Escolas de Vila D’Este, o Agrupamento de 

Escolas da Damaia, o Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina, o Agrupamento 

de Escolas da Trafaria e Agrupamento de Escolas de Vialonga. Considerando cada ano 

lectivo, 19 escolas/agrupamentos não apresentam dados para o ano lectivo de 2005/06, 

11 para o ano lectivo de 2006/07 (essas escolas/agrupamentos também não o tinham 

feito no ano lectivo anterior) e 1 para o ano lectivo de 2008/09. Tal como em relação ao 

número de ocorrências, todas as escolas/agrupamento apresentaram dados para o ano 

lectivo de 2007/08. 
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Quadro B.3.15. Evolução do número de alunos envolvidos em ocorrências, 2005/06 - 2008/09 

Escolas TEIP 2005/06 2006/07 Dif. 07-06 2007/08 Dif. 08-07 2008/09 Dif. 09-08

Monte da Caparica         274 253 -21 232 -21 191 -41

Pedrouços                 0 600 600 400 -200

Cardoso Lopes             127 432 305 289 -143 252 -37

Manuel da Maia            0 237 237 168 -69

Perafita                  287 287 269 -18 224 -45

Cerco                     0 1485 1485 0 -1485

Miragaia                  0 118 118 90 -28

Ferreira de Castro        158 158 251 93 262 11

Sec. Monte da Caparica    0 6 6 28 22

Sacavém Prior Velho       159 336 177 155 -181 133 -22

Viso                      0 56 56 52 -4

Matosinhos Sul            827 703 -124 680 -23 323 -357

Vila D'Este               0 0 0

Carnaxide-Portela         0 232 232 115 -117

Damaia                    0 0 0

Areosa                    425 425 404 -21 384 -20

Amial                     47 10 -37 21 11 59 38

Apelaçao                  133 133 17 -116 31 14

Pintor Almada Negreiros   109 109 98 -11 159 61

Azevedo Neves             376 365 -11 361 -4 347 -14

Vale da Amoreira          0 111 111 105 -6

Stª Bárbara-Fânzeres     81 81 63 -18 52 -11

Ordem de Sant'iago        0 109 109 97 -12

Miradouro de Alfazina     0 0 0

Agostinho da Silva        49 49 64 15 65 1

Ramalho Ortigão           25 23 -2 21 -2 47 26

Matosinhos                47 43 -4 44 1 40 -4

Piscinas-Olivais          64 26 -38 22 -4 12 -10

José Cardoso Pires        0 53 53 14 -39

Escola Sec. Inês de Castro 13 12 -1 13 1 9 -4

D.Pedro I                 0 4 4 2 -2

Pedro de Santarém         4 4 2 -2 -2

Trafaria                  0 0 0

Vialonga                  0 0 0  
Dif: Diferença 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
 

Como podemos verificar no quadro B.3.15, só existem 10 casos de 

escolas/agrupamentos com dados para os anos lectivos de 2005/06 e 2006/07. Tomando 

como referencia esse grupo, 2 escolas/agrupamentos viram aumentar o número de 

alunos envolvidos em ocorrências, enquanto as restantes 8 verificaram a diminuição do 

número de alunos nestas situações. Em 3 casos, todos de evolução negativa, a variação 

foi de menos de 10 alunos.  
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Em relação à evolução dos alunos envolvidos em ocorrências entre os anos lectivos de 

2006/07 e 2007/08 existem 18 casos de escolas/agrupamentos com dados para os dois 

anos lectivos. Entre esse grupo, 5 escolas/agrupamentos viram aumentar o número de 

alunos envolvidos em ocorrências, enquanto as restantes 13 verificaram uma diminuição 

de casos. Registe-se ainda que relativamente a este ano lectivo há um número elevado 

de casos (18) em que a variação foi de menos de 10 alunos. 

 

No que respeita à evolução dos alunos envolvidos em ocorrências entre os anos lectivos 

de 2007/08 e 2008/09 existem 28 casos de escolas/agrupamentos com dados para os 

dois anos lectivos. Nesse período, 7 escolas/agrupamentos aumentaram o número de 

alunos envolvidos em ocorrências, enquanto as restantes 21 melhoraram o seu registo. 

Note-se que em 6 casos (5 de evolução negativa) a variação foi de menos de 10 

ocorrências. 

 

Centrando-nos agora nas medidas correctivas adoptadas em relação às situações de 

violência e indisciplina, verificamos que 6 escolas/agrupamentos não apresentaram 

quaisquer dados, a saber: o Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires, o 

Agrupamento de Escolas de Vila D’Este, o Agrupamento de Escolas de Miragaia, o 

Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina, o Agrupamento de Escolas da Trafaria 

e o Agrupamento de Escolas de Vialonga. Considerando cada ano lectivo, verificamos 

que 21 escolas/agrupamentos não apresentam dados para o ano lectivo de 2005/06, 

sendo que o registo é melhorado em 2006/07 com a diminuição para 9 casos. O melhor 

registo verifica-se em 2007/08 com apenas 2 casos, passando para 4 no ano lectivo de 

2000/09. 
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Quadro B.3.16. Evolução do número de alunos com medidas disciplinares, 2005/06 - 2008/09 

Escola TEIP 2005/06 2006/07 Dif. 07-06 2007/08 Dif. 08-07 2008/09 Dif. 09-08

Monte da Caparica         0 0 1221 1221

Pedrouços                 227 227 1241 1014 777 -464

Cardoso Lopes             123 321 198 208 -113 227 19

Manuel da Maia            0 237 237 168 -69

Perafita                  511 511 514 3 455 -59

Cerco                     0 2 2 -2

Miragaia                  0 0 0

Ferreira de Castro        158 158 251 93 262 11

Sec. Monte da Caparica    0 0 0 1 1

Sacavém Prior Velho       10 10 5 -5 15 10

Viso                      91 91 86 -5 95 9

Matosinhos Sul            68 15 -53 3 -12 56 53

Vila D'Este               0 0 0

Carnaxide-Portela         0 232 232 115 -117

Damaia                    1142 870 -272 413 -457 220 -193

Areosa                    36 36 34 -2 50 16

Amial                     1 1 92 91 251 159

Apelaçao                  133 133 15 -118 95 80

Pintor Almada Negreiros   106 106 98 -8 132 34

Azevedo Neves             493 476 -17 418 -58 397 -21

Vale da Amoreira          0 135 135 192 57

Stª Bárbara-Fânzeres     10 10 15 5 -15

Ordem de Sant'iago        0 0 0 11 11

Miradouro de Alfazina     0 0 0

Agostinho da Silva        18 18 20 2 30 10

Ramalho Ortigão           15 13 -2 12 -1 16 4

Matosinhos                5 4 -1 5 1 3 -2

Piscinas-Olivais          63 47 -16 28 -19 15 -13

José Cardoso Pires        0 0 0 0 0

Escola Sec. Inês de Castro 0 0 0

D.Pedro I                 0 4 4 185 181

Pedro de Santarém         4 4 2 -2 -2

Trafaria                  0 0 0

Vialonga                  0 0 0  
Dif: Diferença 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
 

Em relação à evolução dos alunos com medidas correctivas entre os anos lectivos de 

2005/06 e 2006/07 só existem 7 casos de escolas/agrupamentos com dados para os dois 

anos lectivos. Nesse período, 1 escola/agrupamento aumentou o número de medidas 

correctivas aplicadas, enquanto as restantes 6 aplicaram este tipo de medidas menos 
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vezes. Note-se que em 2 casos, ambos de evolução negativa, a variação foi de menos de 

10 casos.  

 

Relativamente à evolução dos alunos com medidas correctivas entre os anos lectivos de 

2006/07 e 2007/08 existem 19 casos de escolas/agrupamentos com dados para os dois 

anos lectivos. Entre esse grupo, 7 escolas/agrupamentos aumentaram o número de 

alunos com medidas correctivas, enquanto as restantes 12 tiveram aplicaram estas 

medidas em menos casos. Note-se que em 10 casos, dos quais 4 de evolução positiva, a 

variação foi de menos de 10 casos. 

 

No que concerne evolução dos alunos com medidas correctivas entre os anos lectivos de 

2007/08 e 2008/09 existem 23 casos de escolas/agrupamentos com dados válidos. 

Tomando como referência esse grupo, 14 escolas/agrupamentos aplicaram estas 

medidas em mais casos, enquanto as restantes 9 diminuíram. Em 6 casos, todos de 

evolução positiva, a variação foi de 10 ou menos casos. 

 

No presente quadro há, em termos relativos, um maior número de casos em que a 

variação é de 10 ou menos alunos. Isso deve-se, em parte, ao facto do número de alunos 

com medidas correctivas ser bastante menor que o de ocorrências e de alunos 

envolvidos em ocorrências. Em muitas das escolas estamos a falar de variações de 

valores que andam na ordem das poucas dezenas de casos. 

 

Assinale-se que o aumento do número de alunos com medidas correctivas não é 

contraditório com a diminuição das ocorrências e dos alunos envolvidos. A explicação 

pode passar por estratégias de escola de maior responsabilização dos alunos em relação 

às ocorrências de violência e indisciplina. 

 

Seguindo a lógica expositiva que guiou esta secção do capítulo, importa antes de 

analisarmos a evolução dos alunos com medidas disciplinares aplicadas fazer a 

caracterização da amostra. Assim, 4 escolas/agrupamentos não apresentaram quaisquer 

dados relativos aos alunos com medidas disciplinares, a saber: o Agrupamento de 

Escolas de Vila D’Este, o Agrupamento de Escolas de Miragaia, o Agrupamento de 



       
Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 

      

 

 

 
337 

Escolas da Trafaria e o Agrupamento de Escolas de Vialonga. Considerando cada ano 

lectivo, 16 escolas/agrupamentos não apresentam dados para o ano lectivo de 2005/06, 

valor que diminui para 9 em 2006/07. O ano lectivo de 2007/08 é aquele que tem 

melhor registo, com apenas dois casos, aumentando para 3 no ano lectivo de 2008/09. 

 

Quadro B.3.17. Evolução do número de alunos com medidas correctivas, 2005/06 - 2008/09 

Escolas TEIP 2005/06 2006/07 Dif. 07-06 2007/08 Dif. 08-07 2008/09 Dif. 09-08

Monte da Caparica         0 0 64 64

Pedrouços                 71 87 16 121 34 79 -42

Cardoso Lopes             13 49 36 42 -7 32 -10

Manuel da Maia            0 13 13 12 -1

Perafita                  122 122 39 -83 33 -6

Cerco                     0 10 10 -10

Miragaia                  0 0 0

Ferreira de Castro        29 29 41 12 46 5

Sec. Monte da Caparica    0 6 6 27 21

Sacavém Prior Velho       122 162 40 39 -123 209 170

Viso                      43 45 2 52 7 55 3

Matosinhos Sul            87 74 -13 32 -42 2 -30

Vila D'Este               0 0 0

Carnaxide-Portela         0 62 62 39 -23

Damaia                    115 80 -35 70 -10 47 -23

Areosa                    18 18 16 -2 17 1

Amial                     311 -311 26 26 30 4

Apelaçao                  21 21 3 -18 2 -1

Pintor Almada Negreiros   10 10 26 16 27 1

Azevedo Neves             99 108 9 100 -8 96 -4

Vale da Amoreira          0 28 28 12 -16

Stª Bárbara- Fânzeres     15 15 12 -3 -12

Ordem de Sant'iago        0 109 109 86 -23

Miradouro de Alfazina     89 131 42 90 -41 106 16

Agostinho da Silva        63 63 80 17 57 -23

Ramalho Ortigão           10 10 0 9 -1 31 22

Matosinhos                42 38 -4 42 4 37 -5

Piscinas-Olivais          3 4 1 4 0 11 7

José Cardoso Pires        0 25 25 6 -19

Escola sec. Inês de Castro 13 12 -1 13 1 9 -4

D.Pedro I                 8 14 6 13 -1 18 5

Pedro de Santarém         1 1 -1 0

Trafaria                  0 0 0

Vialonga                  0 0 0  
Dif: Diferença 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 - 1ª Fase 
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O quadro B.3.17 mostra-nos que a evolução dos alunos com medidas disciplinares entre 

os anos lectivos de 2005/06 e 2006/07 só é registada em 13 casos de 

escolas/agrupamentos. Nesse período, 8 escolas/agrupamentos aumentaram o número de 

alunos com medidas disciplinares, enquanto as restantes 5 diminuíram. Note-se que em 

6 casos a variação foi de menos de 10 casos.  

 

Em relação à evolução dos alunos com medidas disciplinares entre os anos lectivos de 

2006/07 e 2007/08 existem 20 casos de escolas/agrupamentos com dados para os dois 

anos lectivos. Nesse período, 7 escolas/agrupamentos aumentaram o número de alunos 

com medidas disciplinares, enquanto as restantes 13 diminuíram. Note-se que em 9 

casos a variação foi de menos de 10 casos. 

 

Por sua vez, entre os anos lectivos de 2007/08 e 2008/09 existem 28 casos de 

escolas/agrupamentos com dados para os dois anos lectivos. Nesse período, 11 

escolas/agrupamentos viram aumentado o número de alunos com medidas disciplinares 

aplicadas, enquanto as restantes 17 tiveram diminuíram. Note-se que em 15 casos a 

variação foi de 10 ou menos casos. 

 

Também neste tópico, verifica-se um maior número de casos em que a variação é de 10 

ou menos alunos. Tal como em relação às medidas correctivas aplicadas, isso deve-se, 

também, ao facto do número de alunos com medidas disciplinares ser bastante menor 

que o de ocorrências e de alunos envolvidos em ocorrências.  

 

Assinale-se também aqui que o aumento do número de alunos com medidas 

disciplinares não é necessariamente contraditório com a diminuição das ocorrências e 

dos alunos envolvidos. Pode ser o resultado de estratégias de escola mais pesadas, no 

sentido de impor uma maior responsabilização dos alunos em relação às ocorrências de 

violência e indisciplina. 

 

A partir da análise de cada um dos indicadores de referência para avaliar a evolução da 

violência e indisciplina nas escolas/agrupamentos que integram a primeira fase do 

Programa TEIP2, podemos concluir que há uma melhoria significativa e consistente dos 
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resultados na globalidade dos casos. Efectivamente, e para todos os indicadores, 

verifica-se uma tendência geral de diminuição do número de casos, sendo que esta é 

reforçada pelo aumento do número de escolas com melhores resultados de ano lectivo 

para ano lectivo.  

 

A análise realizada permitiu também evidenciar a heterogeneidade das situações que 

podemos encontrar no interior da amostra de escolas/agrupamentos considerados no 

presente estudo. Confrontamo-nos com esta heterogeneidade em dois casos principais. 

O primeiro tem que ver com o sucesso diferenciado das estratégias desenvolvidas pelas 

escolas, verificando-se casos de contra tendência. O segundo remete principalmente 

para as medidas aplicadas, tanto as de carácter disciplinar como correctivo, em que é 

particularmente visível as estratégias seguidas. Portanto, se encontramos casos em que 

associado à diminuição do número de ocorrências e de alunos envolvidos verifica-se 

uma correspondente diminuição das sanções, o contrário também se verifica. Ou seja, 

houve casos em que houve diminuição de ocorrências e alunos envolvidos, mas o 

número de sanções aumentou. Essa situação, como foi referido na análise, tem 

precisamente que ver com a estratégia definida pela escola/agrupamento para combater 

a violência e indisciplina. 

 

É importante ainda fazer notar que o aspecto menos positivo que resulta do presente 

exercício tem que ver com a qualidade da informação disponível. Tratando-se de um 

universo de casos reduzido, a falta de informação e a dispersão da mesma limitam a 

capacidade da avaliação de atingir conclusões sólidas sobre o comportamento das 

escolas. É certo que a falta de informação decorre também das características 

específicas do Programa TEIP2, nomeadamente o diferente momento em que os 

projectos TEIP se iniciaram entre as várias escolas/agrupamentos, distando em alguns 

casos mais do que um ano lectivo. Face a isso mesmo, afigura-se como importante o 

investimento no acompanhamento dos processos de auto-avaliação das 

escolas/agrupamentos, com o objectivo de garantir a qualidade da informação recolhida, 

com vista a uma nova avaliação dos resultados quando se conseguir atingir um período 

de anos lectivos suficiente para a identificação de tendências globais sustentadas. 
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B.3.5.2. Caracterização das estratégias e comportamentos das 
escolas 

 

Como referimos na introdução deste subcapítulo, a avaliação da evolução das situações 

de violência e indisciplina não se restringiu à análise das tendências verificadas a partir 

de cada um dos indicadores de referência. Para solidificar esta avaliação, importa 

considerar cada escola/agrupamento e tentar compreender o seu comportamento a partir 

dos resultados verificados. Esta opção tem que ver, precisamente, com duas conclusões 

apresentadas no tópico anterior. A primeira remete para a falta de informação, havendo 

assim necessidade de integrar este factor na análise, dado que em alguns casos 

condiciona a verificação de tendências consolidadas. A segunda, por sua vez, remete 

precisamente para a heterogeneidade dos comportamentos verificados, explicada apenas 

em parte pela informação fragmentada, que remetem para diferentes estratégias e 

tendências evolutivas.  

 

A análise do comportamento de cada uma das escolas que integra o universo de análise 

permitiu, assim, a construção de categorias de tendências evolutivas das 

escolas/agrupamentos em análise. 

 

A primeira categoria apresentada engloba as escolas/agrupamentos em que 

identificamos uma evolução positiva. Nestas escolas/agrupamentos verifica-se uma 

diminuição gradual das ocorrências em relação a todos os indicadores. O grau de 

consolidação varia de caso para caso, sendo que a sua caracterização é limitada pela 

falta de informação em alguns indicadores ou em determinados anos lectivos. Ainda 

assim, distinguimos três situações distintas. 

 

Em primeiro lugar destacamos as escolas/agrupamentos em que a evolução positiva está 

consolidada, que são: Agrupamento de Escolas Azevedo Neves; Agrupamento de 

Escolas da Damaia; Agrupamento de Escolas Matosinhos Sul; Agrupamento de Escolas 

Piscinas-Olivais; e Agrupamento de Escolas de Stª Bárbara – Fânzeres. Entre este grupo 

importa destacar os últimos dois agrupamentos, que apresentam tendências interessantes 

ao nível da diminuição do peso das medidas disciplinares em favor das correctivas. 
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Em segundo lugar destacamos as escolas/agrupamentos em que a evolução positiva 

ainda não se encontra consolidada. A evolução positiva e contínua dos resultados é 

contrariada com um último ano lectivo com resultados em sentido contrário. Os 

agrupamentos que integram este grupo são: Agrupamento de Escolas Ramalho Ortigão 

e Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes. 

 

Em terceiro lugar destacamos os agrupamentos que apresentam sinais positivos ao nível 

da evolução dos indicadores, mas cuja informação disponível é insuficiente para 

estabelecermos uma tendência consolidada. Os agrupamentos que integram este grupo 

são: Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires; Agrupamento de Escolas Carnaxide 

Portela; Agrupamento de Escolas de Perafita; Agrupamento de Escolas Manuel da 

Maia; Agrupamento de Escolas de Pedrouços; Agrupamento de Escolas do Monte da 

Caparica. 

 

A segunda categoria engloba as escolas/agrupamentos em que se identifica uma 

tendência de evolução negativa. Nos casos assinalados, verifica-se o aumento do 

número de casos em todos os indicadores nos últimos três anos lectivos. Ainda que esta 

subida seja pouco acentuada, os resultados traduzem o insucesso das medidas de 

diminuição das situações de indisciplina e de conflitualidade nestes agrupamentos de 

escolas. As escolas/agrupamentos que integram esta categoria são: Agrupamento de 

Escolas do Amial e Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro. 

 

A terceira categoria contempla as escolas/agrupamentos que apresentam resultados que 

sugerem uma tendência de estabilização. Verifica-se, portanto, uma ligeira tendência de 

estabilização do número de casos nos vários indicadores. Em cada um dos casos são 

identificadas algumas variações, mas seja por acontecerem apenas num indicador ou por 

se tratar de variações muito pequenas e em sentidos contrários, não permitem 

estabelecer nenhuma tendência de mudança. As escolas/agrupamentos que integram esta 

categoria são: Agrupamento de Escolas da Areosa e Agrupamento de Escolas de 

Matosinhos. 
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Finalmente, identificamos uma terceira categoria que denominamos de tendência 

inconclusiva. Esta categoria agrupa as escolas/agrupamentos em que os dados não 

possibilitam a definição de qualquer tendência, isto em função das múltiplas variações 

em sentidos contrários. Estas variações tanto ocorrem ao nível da coerência de 

crescimento entre os vários indicadores, como (e principalmente) entre anos lectivos. 

Assinale-se ainda a inclusão de alguns casos em que a informação é insuficiente para se 

sugerir qualquer tendência. As escolas/agrupamentos que integram esta categoria são: 

Agrupamento de Escolas de Miragaia; Escola Secundária do Monte da Caparica; 

Agrupamento de Escolas Sacavém Prior Velho; Agrupamento de Escolas do Viso; 

Agrupamento de Escolas da Apelação; Agrupamento de Escolas Pintor Almada 

Negreiros; Agrupamento de Escolas do Vale da Amoreira; e Agrupamento de Escolas 

Agostinho da Silva. 

 

Resta ainda referir que sete escolas/agrupamentos não apresentam dados suficiente para 

esboçar qualquer tipo de leitura suportada dos resultados. As escolas/agrupamentos que 

integram esta categoria são: Agrupamento de Escolas de Vila D’Este; Agrupamento de 

Escolas Ordem de Sant’iago; Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina; Escola 

Secundária Inês de Castro; Agrupamento de Escolas D. Pedro I; Agrupamento de 

Escolas Pedro de Santarém; e Agrupamento de Escolas do Cerco. 

 

B.3.5.3. Factores contributivos para a melhoria do ambiente escolar 

 

A informação analisada permite-nos concluir que as escolas/agrupamentos que 

integraram a 1ª Fase do Programa TEIP2 melhoraram substancialmente o ambiente 

escolar, criando condições para a existência de espaços seguros e facilitadores do 

enfoque sobre as aprendizagens. Considerando o período analisado, verifica-se uma 

tendência global de melhoria dos resultados (apenas dois agrupamentos denotaram uma 

evolução negativa), ainda que se tenham registado vários casos de informação 

insuficiente. 

 

A melhoria do ambiente escolar vem responder ao principal objectivo estabelecido para 

esta fase do Programa TEIP2, pelo que podemos afirmar com alguma segurança que os 
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resultados obtidos decorrem da implementação dos projectos TEIP. A importância desta 

dimensão de actuação nos projectos TEIP é visível nas acções e actividades 

desenvolvidas nas escolas/agrupamentos. Efectivamente, e de acordo com Maria 

Álvares (2010), as acções mais frequentes nos projectos TEIP destinaram-se à melhoria 

do ambiente escolar, sendo indicados vários projectos que se enquadraram nas áreas da 

intervenção cívica, da acção cultural e da actividade desportiva. O segundo tipo de 

actividades mais referido foram as acções de animação dos espaços escolares, 

direccionadas também para a diminuição da indisciplina e violência por via do 

preenchimento dos espaços da escola e dos tempos livres dos alunos. 

 

Não constitui assim surpresa que os factores indicados pelas escolas para a melhoria do 

ambiente escolar estão fortemente relacionados com as actividades desenvolvidas. O 

primeiro factor apontado consiste na introdução de um conjunto de profissionais na área 

da animação social e da mediação cultural nas escolas. Esta medida potenciou a 

animação dos espaços mais desprotegidos das escolas, bem como permitiu a ocupação 

dos tempos livres. De acordo com Álvares, entre as 35 escolas/agrupamentos 

considerados neste estudo foram contratados 181 técnicos de animação. O segundo 

factor diz respeito à forte aposta em estruturas de apoio e mediação de conflitos, 

compostas por professores e outros técnicos (mediadores, psicólogos, assistentes 

sociais, etc.) que possibilitaram o acompanhamento personalizado e próximo das 

situações mais complexas. 

 

Podemos, então, concluir que as escolas responderam positivamente ao principal 

objectivo estabelecido para esta fase do Programa. Para o fazerem desenvolveram 

medidas de abertura da escola a outros profissionais, alargando em consequência o seu 

campo de actuação. Isso mesmo é comprovado pela profusão de gabinetes de apoio. É 

seguro afirmar que a generalidade das escolas que integram o TEIP2 demonstrou 

capacidade de se organizarem de modo a promoverem respostas adaptadas e 

potenciadores do desenvolvimento escolar e pessoal dos alunos em situação de risco. O 

enfoque no desenvolvimento pessoal passou, assim, a ser assumido como um factor 

basilar para a melhoria global do ambiente escolar e para a consequente melhoria dos 

resultados escolares. 
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No entanto, importa também assinalar que a melhoria destes resultados está fortemente 

associada aos profissionais contratados para este fim específico. Se é certo que a 

actuação destes profissionais nas escolas é positiva, justificando-se mesmo o seu 

alargamento a outros contextos e desafios-problema, importa também frisar que os 

projectos TEIP devem igualmente potenciar a capacitação dos recursos próprios e 

estáveis das escolas. Nesse sentido, afigura-se como necessário, por um lado, promover 

o envolvimento mais alargado dos professores nestas acções (por exemplo, nas 

actividades de animação dos espaços escolares), e, por outro lado, integrar o 

acompanhamento dos alunos nas estruturas permanentes e nas actividades correntes das 

escolas.  
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B.3.6. Conclusões e Recomendações 

 

As várias dimensões da avaliação do II Programa de Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária permitiram identificar algumas tendências decorrentes da 

implementação dos projectos TEIP, bem como evidenciar algumas das estratégias 

desenvolvidas e os factores que potenciaram o sucesso das mesmas. Assim, no presente 

subcapítulo, pretendemos sintetizar as principais conclusões a retirar da análise dos 

resultados da 1ª fase do Programa, avançando também com algumas recomendações que 

visam introduzir melhorias na operacionalização TEIP2. Importa recordar que a análise 

desenvolvida no âmbito deste estudo centra-se na base de dados quantitativos relativa ao 

desempenho das escolas/agrupamentos TEIP no período correspondente à 1ª fase do 

Programa.  

 

Nesse sentido, a presente avaliação incide principalmente sobre os resultados globais da 

experiência TEIP e no sistema de monitorização e acompanhamento da medida, não 

contemplando assim outras dimensões de análise como a qualidade dos projectos de 

cada escola/agrupamento TEIP, a eficácia e eficiência na utilização dos recursos 

mobilizados ou a qualidade específica das actividades desenvolvidas. Refira-se que 

estas dimensões de actuação são cobertas pelo conjunto alargado de estudos e relatórios 

elaborados sobre esta temático, listados na Introdução do presente capítulo. 

 

Centrando-nos nos objectivos do presente estudo, podemos afirmar que a 1ª Fase do 

Programa TEIP2 revela resultados bastante positivos. A análise da informação recolhida 

permite afirmar que o Programa TEIP2 potenciou  melhoria global dos resultados das 

escolas/agrupamentos participantes, particularmente nas dimensões de actuação 

assumidamente prioritárias. Assim, no período entre 2006/07 e 2008/09 as 

escolas/agrupamentos que integraram a 1ª fase do TEIP2 atingiram melhorias visíveis 

ao nível da redução do abandono escolar precoce e assistiram a uma diminuição da 

indisciplina e conflitualidade. Podemos mesmo afirmar que as escolas conseguiram 

globalmente desenvolver estratégias de inclusão escolar e social, invertendo a tendência 

de estigmatização, segregação e agravamento das condições para a promoção do 

desenvolvimento das aprendizagens.  
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Neste contexto deve ser ainda salientados dois factores determinantes para o sucesso 

destas acções: (1) a diversificação de ofertas educativas e formativas nas 

escolas/agrupamentos TEIP, que permitiram um maior leque de escolhas aos alunos e 

disponibilizaram cursos com abordagens pedagógicas distintas, permitindo potenciar 

competências menos exploradas nas ofertas anteriores; e (2) a introdução de um 

conjunto alargado de profissionais externos às escolas, que vieram oferecer novas 

competências e valências às escolas, bem como reforçar o quadro de profissionais 

disponível.  

 

A melhoria dos resultados das escolas/agrupamentos analisados não se limita a estas 

dimensões de análise, devendo ser salientado também o sucesso verificado ao nível da 

qualidade das aprendizagens. Efectivamente, a avaliação demonstra que os resultados 

escolares melhoraram globalmente no período de vigência da 1ª Fase do Programa e 

apresentam tendências de aproximação em relação aos resultados médios nacionais. 

Neste plano importa salientar particularmente o efeito de alavancagem promovido pelo 

Programa TEIP2, na medida em que este surge como um “chapéu” enquadrador e 

integrador de um conjunto diversificado de intervenções e de programas, com o são o 

Plano de Acção da Matemática, o Plano de Leitura, os planos de formação 

direccionadas para a Matemática e para a Língua Portuguesa e o Programa Escolhas. 

 

Recorrendo às palavras de Maria Álvares, podemos concluir que “estamos perante um 

conjunto de escolas que, assumem com grande empenho um importante papel na 

promoção da inclusão social e da equidade, extravasando frequentemente uma leitura 

restrita das funções consignadas na lei” (Álvares, 2010: 42).  

 

 
Face ao supracitado, a equipa de avaliação considera absolutamente pertinente a 

continuação do investimento no Programa TEIP2, recomendando que a extensa 

informação recolhida e produzida no âmbito da experiência TEIP seja incluída na 

determinação das prioridades de actuação e de alocação de recursos. Ou seja, o conjunto 

alargado de informação produzido deve ser um elemento de orientação –  tanto ao nível 

dos objectivos gerais, como em relação aos objectivos por escola/agrupamento – para a 
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definição das linhas estratégicas para o futuro do Programa. A necessidade de 

estabelecer objectivos e metas orientadoras para os projectos TEIP é absolutamente 

determinante, por forma a reforçar as componentes de inovação e capacitação das 

escolas/agrupamentos participantes, limitando a estagnação da acções e actividades 

promovidas e impedindo que o Programa TEIP2 se limite a ser um mecanismo de 

disponibilização extraordinária de recursos. 

 

 

Para a concretização da recomendação anterior, afigura-se como imperativo a melhoria 

do sistema de monitorização do TEIP2. Como foi salientado na análise de cada uma das 

dimensões de avaliação, a informação disponível  apresenta vários problemas ao nível 

da sua qualidade, principalmente no que respeita à existência de dados para todas as 

escolas/agrupamentos e para todos os anos lectivos e da validação dos dados recolhidos. 

É de salientar a produção e disponibilização de instrumentos de avaliação por parte da 

equipa TEIP/DGIDC com o objectivo de apoiarem as escolas/agrupamentos na recolha 

de dados de monitorização, contudo a análise desenvolvida ponta no sentido de esta ser 

uma das áreas a necessitar maior reflexão e investimento.  

 

 
Recomenda-se, assim, que o sistema de monitorização do TEI2 seja alvo de reflexão 

critica pela equipa TEIP/DGIDC, nomeadamente em duas áreas particulares: a 

articulação com outros serviços do Ministério da Educação, no sentido de garantir a 

eficiência do processo, a comparabilidade para efeitos avaliativos e o envolvimento 

efectivo desses serviços no Programa; e a aposta na capacitação das escolas ao nível das 

técnicas e procedimentos de recolha e análise de informação.  

 

Ou seja, em primeiro lugar, recomenda-se a construção de um sistema de informação 

vocacionado para a monitorização do Programa TEIP2, que congregue informações já 

existentes em outros sistemas de informação e que permita a recolha de dados 

pertinentes para o acompanhamento das medidas que não estejam já previstos no 

sistema, e, em segundo lugar, recomenda-se o apoio às equipas de avaliação das 

escolas/agrupamentos TEIP ao nível da formação e da assistência técnica para a 
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monitorização, por forma a garantir o envolvimento directo das escolas no processo, 

potenciando também o aumento da massa critica ao nível deste plano de intervenção. 

 

 

A aposta efectiva no sistema de monitorização do Programa TEIP2 vai potenciar assim 

o aumento da reflexividade das escolas e dos serviços do Ministério da Educação 

responsáveis pela operacionalização da medida,  criando condições efectivas para a 

criação e desenvolvimento de respostas específicas, bem como para o estabelecimento 

de metas de desempenho sustentáveis. O investimento na monitorização permitirá 

também o desenvolvimento de lógicas de empowerment nas escolas, na medida em que 

disponibiliza instrumentos para monitorizar e planear os seus projectos educativos, 

potenciando uma actuação orientada para a criação de soluções para os problemas 

identificados e não apenas para a reprodução das práticas correntes. Em último lugar, 

importa salientar que este investimento permitirá também o melhoramento do sistema 

de acompanhamento do TEIP2, na medida em que fornece instrumentos e informação 

aos serviços responsáveis para a identificação de problemas-tipo e de soluções-tipo.  

 

A análise dos resultados da experiência TEIP permitiram também evidenciar a 

heterogeneidade do comportamento das escolas/agrupamentos participantes e a 

diversidade de estratégias desenvolvidas. Efectivamente, apesar de as escolas que 

participam no Programa partilharem certas condições de partida e objectivos gerais 

comuns, a intervenção é determinada por cada projecto de escola e procura responder 

aos problemas específicos do seu contexto. O Programa TEIP2 é assim vocacionado 

para a inovação, experimentação e adaptabilidade ao meio específico, sendo as medidas 

gerais pouco adequadas para estas escolas. Tal como refere Maria Álvares, “mesmo nos 

casos em que o sucesso do projecto não foi pleno surgem muitos exemplos de 

estratégias inovadoras, de soluções imaginativas e, sobretudo, de uma dedicação e 

focalização no aluno que podem, e devem, servir de exemplo a todas as escolas” 

(Álvares, 2010, 42). 

 

Nesse sentido, afigura-se como importante desenvolver duas acções complementares: 

em primeiro lugar, o investimento no estudo qualitativo das formas de implementação e 
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operacionalização dos projectos TEIP, e, em segundo lugar, a promoção da visibilidade 

do Programa. 

 

 
Assim, a equipa de avaliação recomenda o investimento numa avaliação que privilegie a 

recolha de informação qualitativa sobre a experiência TEIP. Esta recomendação 

permitirá não apenas complementar os dados quantitativos já recolhidos, como captar e 

reflectir sobre as estratégias e formas de actuação implementadas no âmbito do 

Programa. Esta avaliação deve ser guiada no sentido de recolher boas práticas, que 

possam ser posteriormente adaptadas e experimentadas em outros contextos. Afigura-se, 

assim, fundamental a criação de espaços e hábitos de disseminação da experiência TEIP 

entre as várias escolas/agrupamentos participantes.  

 

Recomenda-se, também, a promoção da visibilidade social do Programa, enfatizando 

precisamente a sua capacidade de inovação pedagógica e organizacional no âmbito da 

promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades, por forma a combater a 

estigmatização que estas escolas são alvo em função do contexto territorial em que estão 

localizadas. 
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C. ESTRATÉGIAS DE DIFERENCIAÇÃO DE OFERTAS 
FORMATIVAS PARA A CONCLUSÃO DO ENSINO 
SECUNDÁRIO 
 

 

São conhecidas - e têm sido sistematicamente denunciadas, quer por organizações 

internacionais, quer por todos os quadrantes dos interesses sociais e económicos 

portugueses - as consequências cívicas, económicas e sociais que acarreta o predomínio 

de níveis de escolaridade baixos que caracteriza a população no nosso país. Na verdade, 

este predomínio tem-se revelado um problema tão discutido quanto persistente. 

 

Com efeito, a urgência da elevação dos níveis de escolaridade da população – como de 

toda a população, na maior parte dos aspectos – situa-se a três níveis principais: (a) o 

desenvolvimento social e qualidade da democracia; (b) o desempenho da economia e 

das empresas; (c) as trajectórias de vida das pessoas.  

 

Figura C.1: A importância do ensino secundário 
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O primeiro está amplamente documentado na literatura sobre as relações entre a 

educação e o desenvolvimento: populações mais qualificadas são, para apenas referir 

um punhado de competências, populações mais capazes de aprender, de criticar, de 

contribuir para a solução de problemas colectivos, de inovar e aceitar a mudança, de 

conhecer os seus direitos e deveres, de construir redes de relações niveladas por cima e 

simétricas. Processam mais informação, não apenas porque possuem mais competências 

para a procurar, mas também porque são mais capazes de a trabalhar e transformar em 

conhecimento. São também populações que, em média, toleram menos as injustiças 

sociais e se predispõem mais facilmente à aceitação da recompensa pelo mérito e pela 

equidade como princípio redistributivo dos recursos materiais ou simbólicos. São, em 

síntese, populações capazes de participar de forma informada na vida colectiva. Uma 

sociedade com maiores qualificações da generalidade da população tende a ser uma 

sociedade mais aberta, mais desenvolvida, mais coesa, mais equitativa e mais justa. 

 

Também é hoje bem conhecido o contributo do capital humano para o desempenho das 

empresas e a competitividade das economias. Estruturas de qualificações baixas seriam 

compatíveis com uma sociedade industrial de tipo fordista, em que as máquinas – i.e. o 

capital fixo – determinavam a organização do trabalho e requeriam qualificações baixas 

em quantidades suficientes para assegurar, tendencialmente, a integração laboral de 

todos os candidatos ao emprego, a não ser em curtos períodos de crise. O número 

reduzido de indivíduos com altas qualificações não era especialmente inibidor do 

desenvolvimento económico, já que a mobilização de conhecimentos e competências 

elevadas se tendia a restringir às áreas da concepção e produção das máquinas, da 

gestão de políticas, das artes e da cultura.  

 

No entanto, tais estruturas de qualificações afiguram-se completamente desadequadas 

na economia do conhecimento que, por definição, implica uma muito maior quantidade 

de produtores e manipuladores qualificados de tecnologias, cada vez mais sofisticadas e 

diversificadas – tecnologias que a três tempos incorporam mais conhecimento, 

permitem produzir e distribuir muito mais mercadorias e informação e requerem de 

quem as manipula competências muito mais sofisticadas e elaboradas do ponto de vista, 

uma vez mais, da informação e do conhecimento. 
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Além disso, tais tecnologias requerem e – simultaneamente potenciam – formas de 

organização do trabalho que assumem a forma de redes de produtores e unidades de 

produção. Para participar nessas redes as competências comunicativas, a informação e a 

capacidade relacional, o espírito empreendedor e a capacidade de iniciativa, atributos 

que se aprendem nas escolas ou nos serviços de formação, são “habilidades vendáveis” 

também indispensáveis.   

 

Estes são alguns dos motivos pelos quais instituições internacionais como a OCDE 

(2003) calculam que, para o espaço da União Europeia, por cada ano de escolaridade 

média a mais entre a população a taxa de crescimento do PIB tem um ganho entre 0,3 e 

0,5 pontos percentuais – o que, tendo em conta os já referidos baixos níveis de 

escolaridade média da população portuguesa, deixa antever a dimensão do potencial de 

crescimento do PIB associado ao aumento das qualificações.  

 

Tais motivos justificam também expectativas de mudanças profundas no que respeita à 

oferta de empregos que se encontra em grande parte dependente da dinâmica das 

empresas. Sendo essa dinâmica, desejavelmente, de modernização, a posse de 

qualificações torna-se determinante. A OCDE (2004) estima que o aumento de um ano 

de escolaridade no nível médio de habilitações da população terá um impacto positivo 

sobre o crescimento das taxas de actividade e de emprego (entre 1,1 e 1,7 pontos 

percentuais). Mas pelo menos tão importante como este crescimento quantitativo do 

emprego é a reconfiguração qualitativa que se prevê que o acompanhe – e que se 

encontra ilustrada no gráfico C.1. 
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Gráfico C.1. Tendências de qualificação do emprego, 1996/2020 

 

Fonte: CEDEFOP, 2008 
 

Como é possível observar, os empregos que exigem qualificações inferiores ao 

secundário serão cada vez mais raros, subindo acentuadamente os empregos com níveis 

de qualificação intermédia e superior. Cada vez mais, portanto, a condição de 

participação no mercado de trabalho depende da posse dessas habilitações. Está claro 

que dentro da União Europeia existirão situações muito diversas. Mas não restam 

dúvidas que a tendência é geral e que todos os estados-membros que pretendam alinhar 

pelos padrões mais evoluídos e que ainda não os tenham atingido terão que proceder por 

um lado à reconversão sectorial e por outro lado à qualificação da população para 

prover o capital humano indispensável a essa reconversão. O contrário representará para 

o país um desenvolvimento menos conseguido e para os indivíduos a exclusão 

profissional ou o acesso a empregos de pouca qualidade. 

 

No caso português, esta tendência é confirmada quando consideramos a evolução dos 

níveis de habilitação da população empregada. Conforme se pode verificar no gráfico 

C.2, a proporção de activos empregados com o ensino básico decaiu continuamente na 

última década, de 80,3% em 1999 para 69,8% em 2008. Em claro contraste, a proporção 

correspondente de activos com o ensino secundário cresceu quase ininterruptamente no 

mesmo período, partindo de 10,8% em 1999 para atingir 15,2% em 2008. 
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Gráfico C.2. População empregada por nível de habilitação (1999-2008) 

 

* 1º Semestre 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego 

 

Por outro lado, a taxa de desemprego regista diferenças entre os detentores dos diversos 

graus de escolaridade que não são negligenciáveis. Com efeito, no 2º trimestre de 2009 

a taxa de desemprego situava-se nos 6,2% entre os detentores de licenciatura, nos 8,8% 

para os detentores do ensino secundário e de 9,3% entre os detentores do 3º ciclo do 

ensino básico)1 É ainda de realçar o facto de que, quando a situação de desemprego 

efectivamente ocorre, a duração do período até à obtenção de um novo emprego tende a 

ser menor entre os activos que são detentores de um grau de escolaridade pelo menos 

igual ao ensino secundário.   

 

Quadro C.1. Duração do período de desemprego por grau de escolaridade (2009) (%) 

 

Duração do Período de desemprego 

<12 meses >=12 meses 

Até ao Básico 54,0 46,0 

 Secundário 58,0 42,0 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego 
 

Igualmente de notar são as diferenças quanto à progressão salarial a que os detentores 

de diferentes graus de escolaridade podem, em média, aspirar ao longo das suas 

carreiras profissionais.  

                                                           
1 Fonte: INE, Inquérito ao Emprego 
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Quadro C.2. Ganho Mensal Médio (jovens com o Ensino Básico entre os 18 e os 24 anos = 100%) - 

2007 

 18-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 

Ensino Básico 100% 114% 121% 

Ensino Secundário 111% 137% 166% 

Bacharelato 157% 189% 247% 

Licenciatura 180% 210% 287% 

Fonte: Quadros de Pessoal (GEP-MTSS) 

 

O impacto da escolaridade nos ganhos salariais aponta para que quem entra no mercado 

de trabalho com o ensino básico, 5 anos depois tenha os seus ganhos aumentados em 14 

pontos percentuais e dez anos depois mais 7, ao passo que quem entra com o ensino 

secundário no início apenas tenha um ganho salarial relativamente aos primeiros de 11 

pontos percentuais, incrementando-se essa diferença em 26 pontos percentuais após 

cinco anos e mais 29 pontos percentuais ao cabo de dez anos.  

 

As baixas qualificações têm também consequências gravosas para os menos 

qualificados em termos de incidência da pobreza. De facto, de acordo com o Inquérito 

às Condições de Vida e Rendimento do INE, o risco de pobreza calculado segundo o 

indicador oficial em uso na União Europeia (limiar fixado em 60% da mediana do 

rendimento disponível em cada estado-membro por adulto-equivalente) não passava em 

2007 de 3% para os possuidores de um curso superior, atingindo cerca de 8% para os 

que possuem um diploma de nível secundário e subindo para 18% para quem tem uma 

escolaridade mais baixa2. 

 

Em síntese, os jovens detentores de uma qualificação de nível secundário tendem a 

obter oportunidades de emprego em maior quantidade e uma progressão salarial muito 

mais satisfatória. Ao mesmo tempo, apresentam uma maior imunidade ao risco de 

permanecer desempregado por mais tempo e estão consideravelmente menos expostos 

ao risco de pobreza. Segundo estudos da OCDE, esses benefícios para os jovens 

individualmente considerados reflectem-se depois no crescimento da economia e do 

emprego, beneficiando a competitividade da economia e a qualidade da sociedade. 

                                                           
2 Pessoas com 18 anos ou mais 
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C.1 Caracterização da Evolução da Procura e do 
Sucesso das Aprendizagens nas Diferentes 
Modalidades de Oferta Profissionalmente Qualificante 
para Adultos 
 

 

De acordo com os dados do último Recenseamento Geral da População, datado de 2001, 

os indivíduos com qualificações que não excediam o 3º ciclo do Ensino Básico 

continuavam largamente maioritários entre os activos residentes em Portugal. 

 

Quadro C.1.1. População residente, entre os 25 e os 64 anos, segundo a qualificação académica (%) 

 1991 2001 

Sem qualificação 22,4 11,3 

1º ciclo do ensino básico 44,4 35,9 

2º ciclo do ensino básico 10,8 15,1 

3º ciclo do ensino básico 7,4 13,4 

Ensino secundário 8,4 13,0 

Ensino superior 6,7 11,4 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001. 
 

Em concreto, apenas 24,4% dos indivíduos entre os 25 e os 64 anos (28,3% se 

considerarmos toda a população em idade activa) eram detentores de um grau de 

escolaridade equivalente ou superior ao ensino secundário – um valor que era à época o 

mais baixo do conjunto dos 30 países da OCDE. 3 É certo que se regista uma melhoria 

em relação a 1991 – quando este valor era de apenas 15,1% - mas ainda claramente 

insuficiente para nos aproximar dos nossos parceiros mais desenvolvidos.  

 

Este problema era agravado pelo facto de a participação em acções de aprendizagem ao 

longo da vida ser, em Portugal, que se mantinha em 2005 nos 4,1%, um valor que 

corresponde a cerca de metade da média europeia. Na verdade, entre os actuais 

membros da UE, apenas a Hungria, a Grécia, a Roménia e Bulgária apresentavam um 

valor inferior a este.  

  
                                                           
3 OCDE (2002). Education at a glance: 2002. Paris: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico. 
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Gráfico C.1.1. Participação da população adulta (25-64 anos) em actividades de Aprendizagem ao 

Longo da Vida (2005) 

 

Fonte: EUROSTAT, Inquérito às forças de trabalho. 
 

Em suma, apesar do crescimento dos níveis de escolaridade verificados nas últimas 

décadas, que são relevantes, Portugal acumulava ainda em meados da década de 2000 

níveis de qualificação baixos resultantes de processos históricos prolongados de 

desinvestimento na educação, com fenómenos, como a fraca recuperação das 

qualificações entre os adultos, que em vez de indiciarem uma recuperação do atraso face 

aos nossos parceiros, mantinham-nos em situação de atraso. 

 

É neste contexto que a Iniciativa Novas Oportunidades vem estabelecer um conjunto de 

metas de elevação das qualificações de nível secundário dos adultos a alcançar entre 

2005 e 2010, entre as quais se contavam4: 

• Um crescimento gradual na oferta de cursos EFA de nível secundário, que se 

traduziria na inscrição de 65000 formandos nestes cursos em 2010. 

• A certificação com o nível secundário de 330.000 adultos entre 2006 e 2010.  

 

Importava pois verificar a evolução da oferta de cursos EFA e do sistema de RVCC, 

bem como a sua capacidade de certificação, tendo como pano de fundo estas metas. No 

que respeita aos cursos EFA, a evolução das inscrições encontra-se expressa no quadro 

seguinte. 

                                                           
4 http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/7.html 
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Quadro C.1.2. Inscrições em cursos EFA de secundário, por ano de início 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Inscritos 0 3242 30255 25217 23868 

Metas INO 19000 26000 40000 55000 65000 

Fonte: GEPE-ME e SIGO 
 

Da leitura deste quadro, destacam-se duas tendências na oferta destes cursos: 

• Um crescimento muito significativo do número de formandos em 2008, o único 

ano em que houve uma aproximação real às metas INO; 

• Uma estagnação e mesmo regressão nos últimos dois anos, com progressivo 

afastamento das metas INO 

 

Dado o facto da oferta os cursos EFA de nível secundário só ter arrancado de forma 

generalizada em 2008, é expectável que o aumento de certificações só se tivesse feito 

sentir nos anos seguintes. 

 

Gráfico C.1.2. Certificações totais em cursos EFA de nível secundário, por ano de certificação 

 
Fonte: SIGO 

 

Com efeito, apenas a partir de 2009 encontramos um número significativo de 

certificações EFA de nível secundário, pelo que é ainda cedo para captar tendências. No 

entanto, é de assinalar o quase triplicar do número de certificações EFA entre 2009 e 

2010, tendo passado de 6.787 diplomados no primeiro ano para 17.770 no último. Ou 

seja, no triénio 2008-2010, o sistema de educação-formação português certificou ao 

todo 24.731 adultos com o nível secundário. No entanto, deve ser recordado que este 
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triénio englobou o período de arranque da oferta generalizada destes cursos, pelo que é 

expectável que este número venha crescer – em termos absolutos e relativos - nos 

próximos anos.  

 

O peso dos cursos EFA no esforço de qualificação da população adulta com o nível 

secundário surge como relativamente marginal quando comparado com o sistema de 

RVCC. Com efeito, os Centros Novas Oportunidades certificaram, no mesmo período e 

com mesmo nível de ensino, 89.840 adultos. A evolução na concessão deste tipo de 

certificação desde 2007 encontra-se expressa no gráfico C.13. 

 

Gráfico C.1.3. Certificações totais de nível secundário nos Centros Aovas Oportunidades por ano 

de inscrição 

 
Fonte: SIGO 

 

É de notar que o número de certificações de nível secundário atribuídas pelos CNO 

subiu continuamente entre 2007 e 2009, ano em que se atingiu um pico de 38.756 

adultos diplomados neste nível de ensino. No entanto, verificou-se um ligeiro retrocesso 

em 2010, com um recuo de 6,6% no número de certificações – correspondendo a 

certificação de menos 2.546 adultos do que em 2009. 

 

É de realçar que os centros novas oportunidades se constituíram como uma unidade 

central na estratégia de elevação da qualificação da população adulta também ao nível 

do ensino secundário. Com efeito, inscreveram-se para certificação de nível secundário 

542.603 adultos entre 2007 e 2010. A evolução destas inscrições é apresentada no 

gráfico C.14. 
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Gráfico C.1.4. Inscrições nos Centros Aovas Oportunidades para o nível secundário, segundo ano 

de inscrição 

 

Fonte: SIGO 
  

É de notar o número extremamente elevado de inscrições nos CNO que se tem registado 

desde 2007, que testemunha uma adesão maciça da população adulta ao propósito de 

aumento de qualificações. No entanto, não pode deixar de ser referido que este número 

tem vindo a diminuir desde 2007. Especialmente enfática é a situação último ano, em 

que se registou uma diminuição de 20.047 inscritos em CNO – uma quebra de 23,1% 

face a 2009. 

 

Note-se finalmente, que este envolvimento da população adulta tem impactos 

significativos ao nível das taxas de participação em actividades de aprendizagem ao 

longo da vida, como se pode verificar no gráfico C.1.5. 

 

Gráfico C.1.5. Taxa de participação em actividades de aprendizagem ao longo da vida 

 

Fonte: Eurostat 
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Estes dados indicam que se assistiu desde 2005 – e com especial destaque a partir de 

2009 – a um aumento desta taxa que se traduziu numa aproximação real à média de 

participação neste tipo de actividades dos países-membros da União Europeia. Este é 

tanto mais de sublinhar quando se segue a um longo período de estagnação que vinha 

pelo menos desde o início da década de 90. No entanto, e apesar desta aproximação, a 

participação em actividades de aprendizagem ao longo da vida continua a ficar aquém 

da média europeia nesta matéria.  
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C.2. Caracterização da Procura e do Sucesso das 
Aprendizagens nas Diferentes Modalidades de Oferta 
Profissionalmente Qualificante para Jovens 
 

C.2.1. Cobertura 
 

Tal como sucede ao nível das idades de referência para o ensino básico, o sistema de 

educação-formação tem registado uma melhoria considerável ao nível da cobertura da 

população jovem. Em todas as gerações a taxa de escolarização tem crescido ao longo 

dos anos, verificando-se um aumento acentuado entre os 15 e os 17 anos entre 2005/06 

e 2006/07 e 2007/2008, anos que representam uma viragem neste indicador. A 

progressão foi mais lenta para os 18 anos de idade, cujo “pico” se verificou em 

2005/2006, podendo falar-se de alguma estagnação nesta idade.5  

 

Quadro C.2.1. Taxa de Escolarização, segundo o Ano Lectivo, por Idade (%) 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

11 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

13 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15 anos 93,0 92,9 95,4 92,3 91,7 90,8 99,9 100,0 

16 anos 87,4 83,2 83,2 80,3 81,0 81,7 91,1 94,3 

17 anos 75,4 74,2 71,8 74,8 76,4 72,8 80,5 82,9 

18 anos 62,3 61,7 63,5 65,7 66,9 67,4 65,5 65,4 

Nota: Dados para Portugal Continental (Público e Privado). Inclui Cursos EFA e Ensino Recorrente. Não 
inclui informação referente a Cursos de Educação e Formação (IEFP), Aprendizagem e RVCC. As taxas 
de escolarização para os diferentes anos foram calculadas tendo como base os dados das Estimativas da 
população residente do INE. 
Fonte: GEPE-ME 

 

Assim, em 2007/08, apenas 5,7% de toda a geração de 16 anos não frequentou a escola 

ou instituição equivalente. No caso da geração de 17 anos o fosso foi de 17,1% contra 

quase 25% em 2000/01. Aos 18 anos a situação é menos satisfatória, sendo que 34,6% 

                                                           
5 Vale a pena relembrar que, em 1991, a percentagem de jovens entre os 10 e os 15 anos que não tinham 
concluído o terceiro ciclo do ensino básico e não se encontravam a frequentar a escola era de 12,5%, 
valor que desceu para 2,7% em 2001, segundo os Censos destes dois anos. Se apenas considerarmos os 
jovens de 15 anos as percentagens sobem para 29,2% e 7,1%, respectivamente. 
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dos jovens com esta idade não se encontram em nenhuma das medidas de educação-

formação6. 

 

Importa relevar que as taxas de cobertura não são uniformes ao longo do território 

nacional, conforme se verifica no quadro C.2.2.  

 

Quadro C.2.2. Taxa de Escolarização segundo a idade, por AUTS II, em 2007/08 (%) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dados para Portugal Continental (Público e Privado). Inclui dados relativos a 
Cursos EFA e Ensino Recorrente. Não inclui informação referente a Cursos de 
Educação e Formação (IEFP), Aprendizagem e RVCC As taxas de escolarização 
para os diferentes anos foram calculadas tendo como base os dados das Estimativas 
da População Residente do INE. 
Fonte: GEPE-ME 

 

Os dados indicam a existência de um contraste notório entre a região Norte (e também o 

Alentejo, mas de forma menos marcada) e o restante país, informação que importa reter, 

porque pode ser sinal do efeito específico de um dos factores de abandono escolar 

precoce, a entrada também precoce no mercado de trabalho, factor esse que é favorecido 

pelo tecido social e económico das áreas mais populosas daquela região. 

 

De acordo com o Relatório de Execução do Plano Nacional de Emprego de 2006, a 

percentagem de indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos que 

detinha um nível de habilitações igual ou superior ao ensino secundário era ainda de 

49,6%, um valor consideravelmente superior ao da média da população activa 

portuguesa. Mas ainda assim este valor não deixa de espelhar o fluxo excessivo, face 

                                                           
6 Sem desvalorizar a relevância deste último valor, deve ser tido em conta que é possível a um jovem de 
18 anos que se encontre a trabalhar ser já detentor do ensino secundário completo. Segundo dados dos 
Quadros de Pessoal (GEP/MTSS) e do Inquérito ao Emprego (INE), o número de jovens nestas condições 
ascendia a cerca de 4.000 no início de 2009. 

 16 anos 17 anos 18 anos 16 – 18 anos 

Continente 94,3 82,9 65,4 80,8 

Norte 89,0 77,5 56,0 74,2 

Centro 98,2 86,2 64,1 82,7 

Lisboa 97,3 87,0 82,6 89,0 

Alentejo 96,7 83,7 62,1 80,7 

Algarve 102,3 91,4 63,0 85,1 
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aos padrões europeus, de entrada de jovens com menos do que o secundário no mercado 

de trabalho. 

O contraste entre o escalão etário dos 20 aos 24 anos e o conjunto da população activa 

testemunha uma evolução positiva, que é em larga medida tributária do esforço de 

escolarização da população realizado após a revolução de 25 de Abril de 1974. Todavia, 

quando colocada no contexto mais vasto da União Europeia, torna-se claro que o 

número de jovens activos com o ensino secundário completo em Portugal era ainda 

claramente deficitário – como atesta a média coeva de 77,6% de jovens nestas 

condições para os 25 países da União7. 

 

A capacidade de cobertura do sistema de educação-formação ao nível do ensino 

secundário encontra outro indicador fiável – agora por complemento – nos valores das 

taxas de abandono escolar precoce8. Também este indicador registou uma evolução 

favorável nos últimos anos, sendo de registar a diferença entre a situação no início da 

década de 90 – altura em que atingia os 50,0% – e a verificada em 2009 – quando esta 

taxa correspondia a 31,2% dos jovens entre 18 e 24 anos.  

 

Todavia, uma correcta avaliação da grandeza destas melhorias de desempenho do 

sistema no plano da cobertura implica a sua comparação com os valores homólogos no 

espaço da União Europeia. Com efeito, na educação-formação, como em quase todos os 

restantes sectores da sociedade portuguesa, o fenómeno da “europeização” não pode ser 

perdido de vista quando analisamos processos de mudança e modernização como aquele 

que estamos a tratar. Isto porque: (a) por um lado, existem processos de diálogo – bem 

como metas -  à escala europeia que permitem estabelecer comparações sistemáticas 

acerca da diversidade de soluções sistémicas na educação que influenciam as decisões 

em cada país no sentido de uma lenta mas progressiva aproximação de modelos; (b) 

porque, por outro lado, os países mais desenvolvidos são eleitos como pontos de 

referência que orientam as reformas em Portugal. 

 

                                                           
7 Dados do Eurostat 
8 Por taxa de saída precoce entende-se a percentagem de indivíduos entre os 18 e os 24 anos que não 
concluíram o ensino secundário e não se encontram a estudar nem em formação relativamente ao total dos 
indivíduos entre os 18 e os 24 anos. 
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Ora, como resulta evidente no gráfico C.2.1, a taxa de abandono escolar precoce 

portuguesa mantém-se em valores muito elevados para o contexto europeu, o que sugere 

que a evolução verificada, apesar de favorável, é ainda insuficiente – à semelhança, de 

resto, com o que sucedia com a estrutura de qualificações da população ou com a 

participação dos adultos em actividades de aprendizagem ao longo da vida. 

 

Gráfico C.2.1. Evolução da taxa de saída precoce do sistema de educação-formação em Portugal e 

na União Europeia 

 

Fonte: Eurostat 
 

A aceleração desta redução torna-se ainda mais premente se considerarmos a meta 

europeia de redução do abandono precoce para 10% até 2020, estabelecida no âmbito do 

quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação.9 

Ou seja, apesar de avanços sensíveis nos últimos anos, o sistema português está ainda 

longe do desempenho dos seus congéneres europeus no que respeita a este indicador 

chave da capacidade do sistema para abranger todos os jovens que o deveriam 

frequentar. Esta conclusão é evidente tanto numa perspectiva longitudinal como numa 

perspectiva transversal: com efeito o valor da taxa de abandono escolar precoce em 

Portugal em 2009 era ainda equivalente a mais do dobro da média da União Europeia – 

igualando, neste contexto, a Espanha e sendo superado apenas pelo valor registado em 

Malta. 

 

                                                           
9 Cf. “Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a cooperação 
europeia no domínio da educação e da formação («EF 2020»)”. Jornal Oficial da União Europeia, 28 de 
Junho de 2009. 
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Gráfico C.2.2. Taxa de abandono escolar precoce nos países da União Europeia (2009) 

 

Fonte: Eurostat 
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C.2.2.Eficácia 
 

Como vimos a propósito do ensino básico, a taxa de retenção por cada ano de 

escolaridade além de facultar uma aproximação mais detalhada à evolução do sucesso 

escolar, permite identificar os pontos críticos dos trajectos escolares dos alunos. O 

quadro C.2.3 dá conta da evolução destas taxas desde 2000/01 para o ensino secundário. 

 

Quadro C.2.3. Taxa de retenção e desistência, segundo o ano lectivo, por ano de escolaridade (%) 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

10º ano 40,4 39,9 35,6 34,5 30,5 26,4 20,9 18,8 12,3 

11º ano 25,2 22,7 20,1 18,8 16,5 19,1 17,0 12,7 9,2 

12º ano 53,5 50,0 45,4 49,6 50,6 48,2 38,5 34,5 34,5 

Ensino 
Secundário 

40,2 38,3 34,2 34,7 33,0 31,7 25,9 22,0 18,0 

Nota: Dados para Portugal Continental e para o ensino público 
Fonte: GEPE-ME e MISI 
 

O ensino secundário registou uma redução mais acentuada nos valores das taxas de 

retenção e desistência, com uma descida na ordem dos 22,2 pontos percentuais em 7 

anos. À semelhança dos ciclos anteriores, é de referir a considerável aceleração do ritmo 

deste decréscimo nos últimos anos: se os cinco anos lectivos entre 2001/2002 e 

2005/2006 registaram uma diminuição de 8,5 pontos percentuais nesta taxa, nos três 

anos seguintes (de 2006/07 e 2008/09) verificou-se uma quebra de 13,7 pontos 

percentuais. Todavia, não deve ser esquecido que os valores das taxas de retenção e 

desistência continuam a ser elevadas neste nível de ensino, abrangendo ainda 18,0% dos 

alunos no ano lectivo de 2008/09.  

 

Considerando a evolução das taxas em cada ano lectivos, são ainda de notar dois factos: 

• A redução considerável do volume retenções e desistências no 10º ano  

• A persistência de uma proporção considerável dos alunos que se matricula no 

12º ano – ainda que caindo de mais de metade em 2000/2001 para cerca de um 

terço em 2009 – que acaba por não o concluir nesse ano lectivo. 

 

São bem conhecidas algumas das medidas que melhor poderiam combater o fenómeno 

do insucesso e do abandono escolar precoce. A diversificação da oferta de vias 
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vocacionais devidamente valorizadas no âmbito de políticas de educação-formação 

compreensiva é apontada como uma das mais eficazes, dado que a selecção se fazia de 

modo a manter no sistema os alunos que visavam prosseguir estudos de nível superior, o 

que explica o peso relativamente reduzido das vias vocacionais quer no ensino básico 

quer, principalmente, no ensino secundário, como é possível verificar no gráfico C.2.3. 

É essa uma das características mais notórias do sistema em Portugal, desde o 25 de 

Abril até há bem pouco tempo.10  

 

Gráfico C.2.3. Evolução da proporção de alunos do ensino secundário nas vias vocacionais e no 

ensino regular entre 1985/86 e 2006/07 

 

Fonte: GEPE 
 

O carácter singular desta disparidade no contexto internacional torna-se evidente 

quando se contrastam estes valores com os que caracterizam os de outros sistemas. Por 

exemplo, se a percentagem de alunos que em Portugal frequentava as vias vocacionais 

em 2001 se ficava pelos 23,4% do total dos alunos do ensino secundário, essa mesma 

                                                           
10 É necessário chamar a atenção para um equívoco muito presente nas apreciações sobre o sistema de 
educação em Portugal quando se fala do ensino vocacional antes e depois do 25 de Abril. É certo que 
depois dessa data se encerraram as escolas técnicas, instituindo-se o ensino unificado, em nome do 
combate à discriminação que o contraste entre essas escolas e os liceus representava – não sem 
justificação, já que esta segmentação instituía na prática uma espécie de “orientação vocacional forçada” 
aos 10 anos de idade. Daí passa-se, muitas vezes, para a afirmação de que antes do 25 de Abril existiria 
um sistema de ensino profissional que seria bom recuperar. O equívoco está em que o ensino ministrado 
nas escolas técnicas, fortemente ancorado na necessidade de formação de quadros para uma indústria 
emergente a partir dos anos 60 (embora a genealogia desta relação seja muito mais antiga), nada tinha a 
ver com o que agora se requer, dado que aquele era, apesar de tudo, selectivo (embora não tanto como os 
liceus), ao passo que agora se pretende que se torne numa oferta de massas. 
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percentagem era de 47,5% quando considerávamos os 30 membros da OCDE e de 60% 

quando se considerava a média dos países da União Europeia11.  

A preponderância histórica das ainda chamadas “vias regulares” – com a consequente 

subalternização das vias profissionalizantes – surge, ao mesmo tempo, como um 

resultado e um meio de reprodução, não só de uma acepção de conhecimento assente na 

desvalorização dos saberes operativos, mas também de uma visão da preparação para o 

prosseguimento imediato de estudos como missão do ensino secundário. Ora, estas 

características colocam os alunos em situação desigual, consoante (a) os capitais 

culturais das suas famílias sejam mais ou menos compatíveis com o tipo de saber 

veiculado pela escola e (b) os seus projectos de vida se encontrem mais ou menos 

próximos dos trajectos biográficos preconizados como “normais” por essa mesma 

escola.  

 

Do ponto de vista do desempenho do sistema de educação-formação, isto implica 

muitas vezes a entrada dos jovens num ciclo vicioso de retenção, desânimo, 

distanciamento face à escola e, por fim, abandono total de sistema escolar. 

 

Também neste aspecto se regista, no entanto, uma mudança de fundo recentemente 

induzida pela acção governativa. Com efeito, a aposta nas vias profissionalizantes – e, 

no caso dos jovens, no ensino profissional - enquanto instrumento central para elevar os 

níveis de qualificação dos jovens constituiu um dos dois eixos do programa Novas 

Oportunidades, que produziu directamente uma reversão deste desequilíbrio desde 

2005. 

 

Quadro C.2.4. Aúmero de jovens em ofertas de educação e formação de nível secundário desde 

2005/06, por tipo de modalidade 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

n % n % n % n % n % 

Cursos científico-
humanísticos 188460 62,2 196023 62,4 196216 61,7 195330 59,4 195380 57,1 

Cursos de dupla 
certificação 

114494 37,8 117875 37,6 121894 38,3 133449 40,6 147070 42,9 

Total 302954 100,0 313898 100,0 318110 100,0 328779 100,0 342450 100,0 

Fonte: GEPE-ME 

                                                           
11 OCDE (2002). Education at a glance: 2002. Paris: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico. 
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Quadro C.2.5. Crescimento do número de alunos por modalidade de ensino e formação de nível 

secundário, entre 2005/06 e 2009/10 

 
Diferença 
2005-2010 

Taxa de crescimento 
(2005/2010) 

Cursos Científico-Humanísticos +6920 3,7% 

Cursos de Dupla Certificação +32576 28,5% 

Total +39496 13,0% 

Fonte: GEPE - ME 
 

Os quadros C.2.4 e C.2.5 sinalizam duas tendências de evolução da procura das 

diferentes modalidades de educação formação. A primeira é o crescimento no número 

total de jovens inscritos no ensino secundário, que se cifrou num aumento de 39.496 

matrículas anuais neste ciclo de ensino entre 2005/06 e 2009/10 – correspondendo a 

uma taxa de crescimento de 13,0%. A segunda é o facto de esse crescimento se fazer 

sobretudo através das vias de dupla certificação, que registaram um crescimento de 

32576 matrículas – o que significa que estas vias são responsáveis por 82,4% do 

crescimento total de matriculados neste nível de ensino. Este crescimento permitiu 

alcançar que, em 2009/2010, um total de 147.070 jovens inscritos nestas vias – 

implicando que a meta de 150.000, estabelecida em 2005 quando do lançamento da 

Iniciativa Novas Oportunidades, foi praticamente atingida.  

 

Dada a centralidade das vias profissionalizantes neste aumento da cobertura do ensino 

secundário, importava perceber qual a evolução da importância relativa das diferentes 

modalidades que compõem estas vias face ao total de alunos inscritos.   

 

Quadro C.2.6. Importância relativa das modalidades de dupla certificação por ano lectivo (%) 

 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Cursos Tecnológicos 57,9 45,5 25,2 15,7 

Ensino artístico especializado (regular) 1,6 2,0 1,8 1,7 

Cursos profissionais 37,0 47,3 65,3 69,4 

Cursos de aprendizagem * * * 10,5 

Cursos CEF 3,4 5,2 7,7 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Dados não disponíveis 
Fonte: GEPE-ME 
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Como se pode verificar no quadro C.2.6, o ensino profissional passou de cerca 37,0% 

dos jovens matriculados nas vias profissionalizantes em 2005/06 para 69,4% em 

2008/09, substituindo os cursos tecnológicos como modalidade dupla certificação 

predominante entre os jovens no sistema de educação – formação português. Com 

efeito, os cursos tecnológicos caiem de 57,9% do conjunto dos alunos das vias 

profissionalizantes em 2005/06 para apenas 15,7% em 2008/09. Também de destacar é a 

evolução dos cursos CEF. Estes cursos registam uma subida no número de jovens 

matriculados até 2007/08, mas uma queda abrupta no ano seguinte – um comportamento 

provavelmente relacionado com o reforço da orientação política de centralidade do 

ensino profissional como via vocacional preferencial nas escolas públicas.12  

 

Quadro C.2.7. Aúmero de jovens em cursos profissionais por tipo de entidade promotora e ano 

lectivo 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

n % n % n % n % n % 

Público 4302 11,6 16523 33,3 35223 50,2 55542 58,8 63623 58,6 

Privado 32641 88,4 33137 66,7 34954 49,8 38896 41,2 45020 41,4 

Total 36943 100,0 49660 100,0 70177 100,0 94438 100,0 108643 100,0 

Fonte: GEPE-ME e Turismo de Portugal 
 

Quadro C.2.8. Taxa de crescimento entre 2005/06 e 2009/10 em cursos profissionais por natureza 

da entidade promotora 

Taxa de 
crescimento 

Público 1378,9% 

Privado 37,9% 

Total 294,1% 

Fonte: GEPE-ME e Turismo de Portugal 
 

O resultado desta orientação é, de resto, visível na evolução da oferta de ensino 

profissional público e privado em Portugal. O quadro C.2.7 documenta, de resto, três 

tendências de grande relevo a este propósito. A primeira é o crescimento acelerado do 

número de matriculados no ensino profissional em escolas públicas. Com efeito, este 

número cresceu quase 14 vezes entre 2005/06 e 2009/10. 

 

                                                           
12 Sobre o enquadramento desta orientação, cf. capítulo A.1. 
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A segunda tendência, e decorrente da primeira, é alteração do peso relativo da oferta 

pública no contexto do ensino profissional, que passa de uma posição marginal - 11,6% 

do total de matriculados em cursos profissionais - em 2005/06, para uma posição 

predominante – com 58,1% desse total - em 2009/10.  

 

Finalmente, verificamos que o crescimento da oferta pública de ensino profissional não 

se fez à custa do ensino profissional privado. Pelo contrário, o número de matriculados 

no ensino profissional cresceu 37,9% entre 2005/06 e 2009/10. Ou seja, o crescimento 

acelerado do número de cursos e de matriculados do ensino profissional nas escolas 

públicas estará a ter um efeito de spill over para o ensino privado, arrastando consigo 

também o crescimento do número de matriculados nestas escolas. 

 

O efeito destas transformações na oferta das vias profissionalizantes ao nível da efectiva 

conferência de qualificações aos jovens – medida pelas conclusões dos respectivos 

cursos - sofre, naturalmente, uma décalage inerente ao seu tempo de conclusão. 

 

Quadro C.2.9. Alunos matriculados por modalidade de ensino formação e ano lectivo 

 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

n % n % n % n % 

Cursos Científico-Humanísticos 33724 67,6 40815 67,2 38759 64,8 37652 60,1 

Cursos Tecnológicos 8105 16,3 9469 15,6 7516 12,6 6398 10,2 

Ensino Artístico Especializado 283 0,6 308 0,5 398 0,7 439 0,7 

Cursos Profissionais 7491 15,0 7800 12,8 8387 14,0 14471 23,1 

CEF - Tipo 5 165 0,3 1909 3,1 2828 4,7 1344 2,1 

CEF - Tipo 6 83 0,2 450 0,7 1954 3,3 835 1,3 

Cursos de Aprendizagem - Nível 3  1461 2,3 

Total 49851 100,0 60751 100,0 59842 100,0 62600 100,0 

Fonte: GEPE-M 
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Quadro C.2.10. Diferença no número de diplomados e taxa de crescimento por modalidade 2005/09 

(excluindo sistema de aprendizagem) 

 

Diferença 
2005-2009 

Taxa de 
crescimento 

Cursos Científico-Humanísticos +3928 11,6% 

Cursos Tecnológicos -1707 -21,1% 

Ensino Artístico Especializado +156 55,1% 

Cursos Profissionais +6980 93,2% 

CEF - Tipo 5 +1179 714,5% 

CEF - Tipo 6 +752 906,0% 

Total +11288 22,6% 

Fonte: GEPE-ME  
 

No entanto, as tendências ao nível da oferta encontram analogias evidentes ao nível da 

certificação. Em primeiro lugar, encontramos o crescimento na capacidade de 

conferência de qualificações de nível secundário pelo sistema de educação-formação 

português. Em 2008/09, e sem contar com a evolução no sistema de aprendizagem13, 

obtiveram um diploma de ensino secundário mais 11.288 jovens do que em 2005/06, 

correspondendo a um acréscimo de cerca de 22,6%. Em segundo lugar, este crescimento 

assenta sobretudo no crescimento do número de diplomados de cursos profissionais, 

que quase duplica no período considerado, correspondendo a mais 6.980 conclusões em 

2008/09 do que em 2005/06. Também os CEF de tipo 5 e 6 contribuem para este 

acréscimo com 1.931 diplomados. Registe-se finalmente o decréscimo do número de 

diplomados dos cursos tecnológicos – que cai em cerca de 1.700 conclusões entre 

2005/06 e 2008/09 - expectável face às razões já aduzidas. Ou seja, as vias de dupla 

certificação são, no seu conjunto, responsáveis por cerca de 65,2% do crescimento 

líquido do número de diplomados do ensino secundário no período em causa.  

 

Mais uma vez, importa destacar o papel da escola pública neste crescimento.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Esta limitação deve-se ao facto de o GEPE-ME só disponibilizar dados para esta modalidade a partir de  
2008/09. 
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Quadro C.2.11. Conclusões por modalidade, natureza institucional da entidade promotora do curso  

e ano lectivo 

Modalidade 
Natureza 

institucional 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

n % n % n % n % 

CCH 
Total 33724 100,0 40815 100,0 38759 100,0 37652 100,0 

Público 29230 86,7 35054 85,9 31680 81,7 32100 85,3 

Privado 4494 13,3 5761 14,1 7079 18,3 5552 14,7 

CT 
Total 8105 100,0 9469 100,0 7516 100,0 6398 100,0 

Público 6912 85,3 8305 87,7 7516 100,0 4956 77,5 

Privado 1193 14,7 1164 12,3 0 0,0 1442 22,5 

EAE 
Total 283 100,0 308 100,0 398 100,0 439 100,0 

Público 270 95,4 297 96,4 366 92,0 417 95,0 

Privado 13 4,6 11 3,6 32 8,0 22 5,0 

CP 
Total 7491 100,0 7800 100,0 8387 100,0 14471 100,0 

Público 594 7,9 1040 13,3 1367 16,3 6742 46,6 

Privado 6897 92,1 6760 86,7 7020 83,7 7729 53,4 

CEF5 
Total 165 100,0 1909 100,0 2828 100,0 1344 100,0 

Público 154 93,3 1456 76,3 2331 82,4 1178 87,6 

Privado 11 6,7 453 23,7 497 17,6 166 12,4 

CEF6 
Total 83 100,0 450 100,0 1954 100,0 835 100,0 

Público 72 86,7 304 67,6 1289 66,0 597 71,5 

Privado 11 13,3 146 32,4 665 34,0 238 28,5 

CA 
Total * * * * * * 1461 100,0 

Público * * * * * * 1461 100,0 

Privado * * * * * * 0 0,0 

Total 
Total 49851 100,0 60751 100,0 59842 100,0 62600 100,0 

Público 37232 74,7 46456 76,5 44549 74,4 46024 73,5 

Privado 12619 25,3 14295 23,5 15293 25,6 15149 24,2 

*Dados não disponíveis 
Fonte: GEPE-ME 
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Quadro C.2.12. Crescimento no número de jovens diplomados por modalidade e natureza 

institucional da entidade promotora do curso (2006/09), excluindo sistema de aprendizagem) 

Modalidade 
Natureza 
institucional 

Diferença 
2006-2009 

Taxa 
2005-2009 

CCH 

Total 3928 11,6% 

Público 2870 9,8% 

Privado 1058 23,5% 

CT 

Total -1707 -21,1% 

Público -1956 -28,3% 

Privado 249 20,9% 

EAE 

Total 156 55,1% 

Público 147 54,4% 

Privado 9 69,2% 

CP 

Total 6980 93,2% 

Público 6148 1035,0% 

Privado 832 12,1% 

CEF5 

Total 1179 714,5% 

Público 1024 664,9% 

Privado 155 1409,1% 

CEF6 

Total 752 906,0% 

Público 525 729,2% 

Privado 227 2063,6% 

Total 

Total 11288 22,6% 

Público 7331 19,7% 

Privado 2530 20,0% 

Fonte: GEPE-ME 
 

Os quadros C.2.11 e C.2.12 revelam um conjunto de tendências a este respeito que 

importa explicitar. Em primeiro lugar, destaca-se o facto de as escolas públicas terem, 

no seu conjunto, certificado em 2009 mais 7.331 jovens com o nível secundário do que 

em 2006 – correspondendo a 64,9% do crescimento total no número de diplomados de 

nível secundário registado neste período. Em segundo lugar, é de realçar o peso do 

ensino profissional neste acréscimo. Com mais 6.148 diplomados do que em 2006, o 

ensino profissional é responsável  por 83,3% do crescimento do número de diplomados 

em escolas públicas. Além disso, o facto de o número de jovens certificados com um 

diploma de ensino profissional por uma escola pública ter crescido mais de 10 vezes no 

período considerado - correspondendo em 2009 a 46,6% dos diplomados nesta 

modalidade, contra apenas 7,9% em 2005 – ilustra o progresso registado pelo sistema 

pública na oferta deste tipo de certificação.  
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Finalmente, deve novamente sublinhar-se o efeito de spill over que o crescimento do 

número de diplomados com o ensino secundário tem para o ensino privado. Com efeito, 

podemos verificar que o número de diplomados com o ensino secundário oriundos de 

instituições privadas, apesar de quantitativamente inferior, cresce praticamente ao 

mesmo ritmo do da escola pública – 20,0%, contra 19,7% nesta última. 

 

É de notar que estes resultados serão determinantes para a exequibilidade do objectivo 

da redução para valores inferiores à média europeia da taxa e abandono escolar no 

gráfico C.2.4. 

 

Gráfico C.2.4. Evolução do número de alunos matriculados no 10º ano de escolaridade (ensino 

público e privado) 

 

* Valores provisórios 
Fontes: GEPE-ME e MISI 

 

É visível neste gráfico como se começou a desenhar nos últimos três anos lectivos uma 

inversão da tendência de perda de alunos à entrada do ensino secundário que 

caracterizou o sistema até 2005/06. Num contexto de quebra demográfica, estes dados 

corroboram a hipótese de que o crescimento do número de alunos para as vias 

vocacionais se deve a uma real conquista de jovens ao abandono escolar precoce. 
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C.2.3. Selectividade social 
 

Na sua matriz valorativa original a igualdade é um valor central da instituição escolar. 

Na ordem institucional moderna, o sistema escolar é o principal responsável pela 

promoção da igualdade de oportunidades, compensando as desvantagens das classes de 

menores recursos e promovendo a mobilidade social numa sociedade hierarquicamente 

organizada segundo o mérito individual. Ora, esse ideal está longe de ter sido cumprido, 

havendo mesmo quem defenda que a função efectivamente desempenhada pela escola 

foi a contrária. Antes de abordarmos esse assunto, no capítulo sobre os factores de 

insucesso escolar, convém olhar para o indicador que, de forma alargada ao universo e 

sem recurso a inquéritos específicos (isto é, utilizando as estatísticas disponíveis) nos 

permite uma melhor aproximação ao fenómeno.  

 

Esse indicador é o da proporção dos apoios concedidos aos alunos originários de 

famílias de menores recursos no âmbito da acção social escolar,14 a que podemos 

adicionar a informação proveniente da proporção desses alunos que se candidata aos 

exames nacionais – ou seja, que se encontra em condições de concluir o ensino 

secundário num dado ano lectivo e/ou de se candidatar ao superior.  

 

Deve ser notado em primeiro lugar que a acção social escolar foi recentemente objecto 

de reforma15. Tal reforma passou, entre outros aspectos, pelo alargamento do âmbito das 

necessidades abrangidas para praticamente o dobro das taxas de cobertura anteriores e 

pela simplificação dos processos administrativos de acesso16.  

 

 

 

 

                                                           
14 Sabemos que a aproximação ao tema é indirecta e que o indicador não é o melhor, porque interferem 
mecanismos de funcionamento administrativo da acção social escolar que podem perturbar a leitura dos 
dados, mas na ausência de estatísticas sobre a classe ou as condições sociais de origem dos alunos a nível 
nacional, este é o que mais nos aproxima dos objectivos. 
15 Cf. capítulo A.1. 
16 Por exemplo, os escalões de rendimentos declarados que permitiam o acesso à acção social escolar 
foram indexados aos escalões do abono de família, que por sua vez também tinham sido, a seu tempo, 
simplificados 
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Quadro C.2.13. Alunos por escalão de Acção Social – Ano lectivo 2007/08 e 2008/09 (Jovens, Rede 

Pública) 

Beneficia
Não 

Beneficia
Total de 
Alunos

% ASE Beneficia
Não 

Beneficia
Total de 
Alunos

% ASE

Básico Total 194.531 765.647 960.178 20,3% 422.841 522.149 944.990 44,7%

Regular 1º Ciclo 52.454 372.745 425.199 12,3% 179.242 237.104 416.346 43,1%

Regular 2º Ciclo 61.423 153.485 214.908 28,6% 103.971 108.708 212.679 48,9%

Regular 3º Ciclo 71.148 215.848 286.996 24,8% 121.014 158.745 279.759 43,3%

PIEF - 1º Ciclo 0 0 5 0 5 100,0%

PIEF - 2º Ciclo 0 0 632 257 889 71,1%

PIEF - 3º Ciclo 0 0 635 236 871 72,9%

Artístico 15 1.213 1.228 1,2% 30 2.367 2.397 1,3%

CEF 9.491 22.356 31.847 29,8% 17.312 14.732 32.044 54,0%

Secundário Total 38.044 185.700 223.744 17,0% 66.058 169.352 235.410 28,1%

Regular Geral 21 807 828 2,5% 9 63 72 12,5%

Científico-Humanístico 23.257 138.170 161.427 14,4% 40.669 124.474 165.143 24,6%

Regular Tecnológico 5.130 18.227 23.357 22,0% 4.244 8.972 13.216 32,1%

Artístico 142 1.709 1.851 7,7% 299 2.139 2.438 12,3%

CEF 508 3.214 3.722 13,6% 400 1.554 1.954 20,5%

Profissional 8.986 23.555 32.541 27,6% 20.437 32.132 52.569 38,9%

CET 0 18 18 0,0% 0 18 18 0,0%

Ano lectivo 2007/08 Ano lectivo 2008/09

Nota: dados provisórios 
Fonte: MISI 
 

O quadro C.2.13 dá conta do impacto destas alterações no que respeita ao número de 

jovens da rede pública de ensino. Por um lado, assinala-se a passagem de um total de 

194.531 alunos beneficiários no ano lectivo de 2007/08, para 422.841 em 2008/0917 – 

números que evidenciam o forte crescimento da abrangência da acção social escolar. 

 

No entanto, surge também evidente que esse crescimento mantém a clivagem de 

beneficiários no ensino básico e no secundário. Com efeito, ainda que existam 

diferenças entre os três ciclos do ensino básico, todos eles passaram a apresentar valores 

estimados de cobertura da acção social escolar superiores a 40% na sequência da 

referida expansão: 43,1% no caso do 1º ciclo, 48,9% no caso do 2º ciclo e 43,3% no 

caso do 3º ciclo. Em contraste, o mesmo valor para o ensino secundário ficava-se pelos 

28,1%. Esta diferença entre ensino básico e ensino secundário era muito mais atenuada 

no ano lectivo imediatamente anterior à entrada em vigor das alterações (2007/08), 

quando as proporções de beneficiários de acção social escolar eram respectivamente de 

20,3% e 17,0%.Ou seja, apesar de o crescimento se ter feito sentir em ambos os casos, é 
                                                           
17 No caso do ano de 2008/09, este valor corresponde total dos beneficiários dos escalões A e B da Acção 
Social Escolar.  
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notório que o seu ritmo é substancialmente inferior no caso do Ensino Secundário. Uma 

vez mais aqui encontramos a barreira que a transição entre ciclos já mostrara existir ao 

falar-se da retenção e do abandono. 

 

Se atendermos ao facto da elegibilidade depender dos rendimentos do agregado, 

colocam-se duas hipóteses: a primeira é a de que as famílias mais pobres são aquelas 

cujas crianças menos acedem ao ensino secundário; a segunda é que a acção social 

escolar não tem conseguido corrigir, nos moldes actuais, a desigualdade de origem dos 

alunos. 

 

De facto, no caso do ensino secundário, os indicadores disponíveis são preocupantes, 

conforme se constata no quadro C.2.14. 

 

Quadro C.2.14. Alunos que realizaram exames nacionais do ensino secundário em 2008, por exame, 

segundo situação face à beneficiação de Acção Social Escolar 

Exame 
1ªFase 2ªFase 

Sem 
ASE 

Com 
ASE 

Total 
ASE/Total 

(%) 
Sem 
ASE 

Com 
ASE 

Total 
ASE/Total 

(%) 

Português 60.021 1.530 61.551 2,5 3.162  71 3.233 2,2 

Biologia e Geologia 39.073  952 40.025 2,4 23.777  565 24.342 2,3 

Matemática A 37.519  767 38.286 2,0  112  4  116 3,4 

Física e Química A 32.708  806 33.514 2,4 26.654  620 27.274 2,3 

Geografia A 15.617  481 16.098 3,0 3.743  104 3.847 2,7 

Economia A 10.346  235 10.581 2,2 4.017  82 4.099 2,0 

História A 10.237  352 10.589 3,3 3.991  132 4.123 3,2 

Mat. Aplic. às Ciências Soc. 8.497  320 8.817 3,6 16.242  349 16.591 2,1 

Geometria Descritiva A 6.900  105 7.005 1,5 3.442  44 3.486 1,3 

Matemática B 6.756  143 6.899 2,1 2.797  108 2.905 3,7 

Desenho A 4.923  100 5.023 2,0 2.081  44 2.125 2,1 

Fonte: JNE, Exames Nacionais do Ensino Secundário – 2008 
 

Destes dados, destaca-se imediatamente a proporção muito pequena de alunos 

beneficiários da acção social escolar que, frequentando o secundário, chegam a realizar 

os exames nacionais18. Considerando, a título de exemplo, as disciplinas com maior 

                                                           
18 Recorde-se que, nos Cursos Científico-Humanísticos, a realização dos exames nacionais é obrigatória 
para a conclusão do ensino secundário. No entanto, estes valores compreendem também os alunos das 
vias profissionalizantes que realizaram exames para candidatura ao ensino superior. 
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número de inscritos – Português, Matemática A, Física e Química A, Biologia e 

Geologia, Geografia A, História A e Economia A – verificamos que em nenhum caso o 

número de alunos beneficiários da acção social escolar ultrapassa os 4,0% do total de 

alunos que realizam os exames – valores que ficam muito longe da proporção de 

beneficiários no conjunto dos alunos do secundário, que era, nesse ano lectivo, de 

17,0% nos Cursos Científico-Humanísticos e de 14,4% no conjunto do ensino 

secundário.  

 

Estes dados indiciam que apenas um número reduzido de alunos originários das famílias 

de menores recursos estará a atingir os exames, o que sustenta ambas as hipóteses 

avançadas acima: a condição sócio-económica das famílias continua a ser um factor 

preponderante no sucesso do percurso formativo dos jovens e a acção social escolar 

apenas está a conseguir resolver esse problema de forma muito limitada. Ou seja, 

estamos perante um forte indício de que o sistema de educação-formação português não 

consegue ainda contrariar a tendência para um funcionamento selectivo e socialmente 

orientado. 
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C.3. Conclusão 

 

 

O sistema de educação-formação português é historicamente caracterizado por um 

funcionamento socialmente selectivo e, consequentemente, por níveis elevados de 

abandono precoce e de insucesso escolar. Este funcionamento tem contribuído para – e 

é também reforçado por – a prevalência de uma estrutura de baixas qualificações da 

população activa que encontra poucos paralelos no espaço europeu. 

 

Neste contexto a elevação dos níveis de qualificação da população é de primordial 

importância, por questões que têm a ver não apenas com o desempenho da economia 

portuguesa – ao nível da sua produtividade e da sua competitividade externa - mas 

também do desenvolvimento social e da qualidade da democracia e das próprias 

trajectórias de vida dos cidadãos - quer quanto aos rendimentos auferidos ao longo da 

vida, quer quanto ao risco de desemprego e de pobreza. Nesse sentido, a Iniciativa 

Novas Oportunidades é a tradução mais evidente desse imperativo, apontando para uma 

estratégia de transformação em dois eixos: jovens e adultos. 

 

 No que respeita à elevação entre a população adulta, podemos dizer que o volume das 

inscrições nos CNO para obtenção de uma certificação de nível secundário não só é 

compatível com a ambição das metas de certificação de adultos propostas pela Iniciativa 

Novas Oportunidades como – caso estas inscrições resultassem na sua maioria em 

certificações por RVCC ou através de cursos EFA – as superaria largamente tais metas. 

Além disso, estas inscrições testemunham o sucesso da estratégia mobilização da 

população adulta para o desiderato de aumentar as qualificações da população 

portuguesa. 

 

No entanto, como vimos, esta evolução no número de inscrições não se tinha traduzido 

até 2010 num número comparável de certificações de nível secundário, quer através do 

sistema RVCC, quer de cursos EFA. Desta forma, o crescimento na certificação de 

adultos parece ficar aquém tanto das metas internas – expressas na Iniciativa Novas 
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Oportunidades – como face aos padrões externos – expressos na taxa de participação em 

actividades de aprendizagem ao longo da vida. 

No que respeita aos jovens, assistimos nos últimos anos à transformação de traços 

históricos do sistema de educação português, com aumento do número de jovens a 

frequentar o ensino secundário e a redução do abandono escolar precoce e das taxas de 

retenção. No centro desta transformação tem estado o reforço das vias 

profissionalizantes no ensino secundário – e, em especial, o crescimento acelerado da 

oferta de ensino profissional nas escolas públicas – com o cumprimento, na prática, das 

metas definidas pela INO. 

 

No entanto, e apesar de progressos significativos nos últimos anos, subsistem ainda 

problemas de abandono e de insucesso escolar de dimensão considerável, como é 

sublinhado nas comparações com espaços de referência para Portugal, como a União 

Europeia ou a OCDE. Além disso, a tendência de selectividade do ensino secundário 

está ainda longe de ser debelada, como comprova o reduzido número de alunos 

provenientes de famílias de menores recursos económicos que conclui o ensino 

secundário nas vias regulares.  

 

Estes factos apenas reforçam a necessidade prosseguir a estratégia de diversificação da 

oferta formativa de nível secundário, bem como da necessidade de reforço da acção 

social escolar neste nível de ensino. 
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D. PROPOSTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO-
FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO QUADRO ESTRATÉGICO 
DE COOPERAÇÃO EUROPEIA ATÉ 2020. 
 

 

Entre os objectivos do corrente estudo encontra-se a caracterização da evolução da 

procura e do sucesso das aprendizagens nas diferentes modalidades oferecidas pelo 

sistema de educação e formação – com especial enfoque nas modalidades 

profissionalmente qualificantes. Neste sentido, este relatório apresentou já um 

conjunto de dados sobre o desempenho do sistema na conferência de qualificações de 

nível básico e secundário.  

 

O processo de levantamento e interpretação crítica destes dados alertou-nos, desde 

logo, para o grau de dispersão da informação relevante entre vários serviços do 

Ministério de Educação e de outros Ministérios e entre diversos subsistemas 

parcialmente sobrepostos – e.g. Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa 

e Formativa (SIGO) e Sistema de Informação do Ministério de Educação (MISI).  

 

Por outro lado, foi possível constatar a reduzida sistematização de informação que 

permitam detectar e monitorizar as assimetrias e distorções estruturais que 

tradicionalmente afectam o desempenho do sistema de educação e formação 

português – e.g. a tendência para a reprodução social dos capitais escolares ou a 

organização da escola enquanto realidade segmentada e distanciada das comunidades 

que serve – e os impactos das medidas que as procuram corrigir. Esta situação 

dificulta a obtenção de um panorama actualizado tanto sobre o desempenho do 

sistema como sobre os factores que o enquadram e que para ele contribuem.  

 

Ao mesmo tempo, o referido processo decorreu no âmbito de uma colaboração 

profícua entre a equipa de avaliação, a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), 

o Gabinete de Estratégia e Planeamento em Educação do Ministério da Educação 

(GEPE-ME) e o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da 
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Solidariedade Social (GEP-MTSS). Este facto veio chamar a atenção não apenas para 

a exequibilidade como para as vantagens da criação de uma plataforma que permita a 

sistematização e reflexão de conjunto sobre dados originários de diferentes pontos do 

sistema de educação e formação e, consequentemente, constante em diferentes 

subsistemas de informação. 

 

Foi neste contexto que a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) e da anterior 

direcção da Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) 

tomaram a iniciativa de constituir um grupo de trabalho com a missão de desenvolver 

o Directório de Informação sobre o Sistema de Educação e Formação, que será 

apresentado a seguir. 
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D.1. Directório de Informação sobre o Sistema de 
Educação-Formação (DISEF) 
 

 

O DISEF configura-se como um sistema de informação e monitorização do Sistema 

de Educação e Formação (DISEF), que permite a integração num só suporte de todos 

os indicadores de desempenho do sistema de educação-formação que se encontrem 

disponíveis. Os indicadores a integrar no DISEF são tanto de natureza quantitativa 

como qualitativa, não estando previstas restrições quanto à periodicidade da produção 

dos dados. Neste grupo, participaram elementos do Núcleo de Assessoria da ANQ e 

os elementos da Equipa do Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos 

Básico e Secundário
1
 

 

Prevê-se que o DISEF opere a três níveis: 

• Recolha e apresentação sistematizada de informação relevante sobre o 

desempenho do sistema de educação formação dispersa pelos diferentes 

serviços dos Ministérios competentes. 

• Sinalização e integração de informação análoga produzida em organismos 

nacionais e internacionais. 

• Actualização regular da estrutura conceptual que sustenta o Directório 

Integração, integrando desenvolvimentos teóricos no campo da educação e 

formação e novos objectivos de política. 

 

Após a sua entrada em funcionamento, o DISEF deverá permitir aos seus utilizadores: 

• Encontrar facilmente os dados mais actuais referentes aos contextos, meios e 

desempenho em qualquer área do sistema de educação-formação. 

• Identificar “ângulos cegos”, i.e. áreas do sistema cuja monitorização é 

relevante para as quais não existe informação disponível ou actualizada. 

 

                                                 
1
 Inicialmente, o grupo incluía um técnico da DGIDC. No entanto, a nova direcção da DGIDC optou 

por suspender a sua participação neste grupo de trabalho.  
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Enquanto instrumento de organização de informação, o DISEF assenta numa grelha 

conceptual baseada nos quatro objectivos estratégicos explicitados nas Conclusões do 

Conselho da União Europeia de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para 

a cooperação europeia no domínio da Educação e da Formação (EF 2020). Estes 

objectivos são os seguintes:  

• Aprendizagem ao longo da vida e mobilidade;  

• Qualidade e eficácia da educação e formação; 

• Igualdade, coesão social e cidadania; 

• Criatividade, inovação e empreendedorismo. 

 

De referir, que a grelha apresenta ainda mais duas “áreas temáticas” que, não 

constando do documento de referência, se afiguram pertinentes abordar e que são: 

• Governação do sistema de educação-formação; 

• Relações entre sistema de educação-formação e sociedade. 

 

Cada objectivo é depois trabalhado em três etapas: 

1. Identificação de factores relevantes para a consecução do objectivo.  

2. Identificação de indicadores pertinentes para a monitorização da evolução 

destes factores. 

3. Identificação de fontes possíveis para a obtenção dos dados referentes a estes 

indicadores. 

 

No âmbito do presente estudo, a equipa concentrou os seus esforços no 

desenvolvimento da grelha conceptual que orientará o primeiro processo de recolha 

de informação, bem como na estruturação de um modelo de operacionalização para o 

DISEF. Finalizadas estas etapas, o processo de implementação do DISEF ficou 

dependente da articulação dos dois patrocinadores principais – ANQ e GEPE – no 

sentido de desenvolverem a estrutura necessária à concretização e gestão do sistema 

de informação. Recorde-se que a responsabilidade de implementação e gestão do 

DISEF ficou a cargo das duas entidades promotoras, sendo que o papel da equipa de 

avaliação passou por desenhar o sistema e colaborar nas etapas seguintes no plano da 

assistência técnica. Em função do término do presente Estudo, a futura colaboração 
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dos elementos da equipa de avaliação na assistência técnica do DISEF ficará 

dependente da eventual solicitação pelas entidades promotoras do mesmo. 
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D.1.1. Estrutura do directório 
 

D.1.1.1. Área Temática I: Aprendizagem ao longo da vida e 
mobilidade 
 

A dimensão I.1. designa-se Transparência e transferibilidade das qualificações e diz 

respeito às questões formais relativas à flexibilização das ofertas e do reconhecimento 

de competências. Divide-se em duas subdimensões: 

 

• A subdimensão I.1.1. Transparência e comparabilidade refere-se à 

elaboração, disponibilidade e utilização de elementos de promoção da 

inteligibilidade do sistema. 

 

• A subdimensão I.1.2. Transferibilidade de qualificações refere-se à existência 

de condições (normativas) que permitam a mobilidade entre as diferentes 

modalidades do sistema de ensino e formação português e os sistemas do 

espaço europeu e do resto do mundo. 

 

A dimensão I.2. designa-se Flexibilidade dos percursos de aprendizagem e diz 

respeito à diversificação de modalidades e de percursos no sistema de educação e 

formação português, nomeadamente ao nível as ofertas de dupla certificação, 

contemplando também as lógicas de mobilidade de alunos e formandos no espaço 

europeu e no resto do mundo. Divide-se em sete subdimensões: 

 

• A subdimensão I.2.1. Transição entre percursos de educação-formação 

refere-se aos fluxos de alunos e formandos entre as várias vias do sistema de 

ensino e formação, podendo concretizar-se em indicadores relativos à 

permeabilidade ou às equivalências. 

 

• A subdimensão I.2.2. Ofertas de dupla certificação centra-se em questões de 

oferta e procura das vias qualificantes, bem como no financiamento das 

mesmas. Pode concretizar-se em indicadores relativos ao rácio de 
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estabelecimentos de ensino e de formação pelo número de alunos abrangidos, 

o número de ofertas existente, o tipo de ofertas existentes, etc. 

 

• A subdimensão I.2.3. Reconhecimento dos resultados de aprendizagens não 

formais e informais refere-se à validação das aprendizagens resultantes das 

actividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, a família ou o 

lazer (aprendizagens informais) e das aprendizagens integradas em actividades 

planificadas que não são explicitamente designadas como actividades de 

aprendizagem em termos de objectivos, duração ou recursos (aprendizagens 

não formais). 

 

• A subdimensão I.2.4. Mobilidade de alunos e formandos no espaço europeu e 

no resto do mundo refere-se às lógicas de mobilidade dos alunos no espaço 

europeu e no resto do mundo, podendo concretizar-se em indicadores como a 

participação nos Programas Europeus, como por exemplo: o Grundvig, o 

Comenius, o Leonardo da Vinci, etc. 

 

• A subdimensão I.2.5. Apoios à mobilidade de alunos e formandos refere-se 

aos apoios financeiros e outros aos alunos que participam em programas de 

promoção da mobilidade no espaço europeu e no resto do mundo. 

 

• A subdimensão I.2.6. Divulgação dos diferentes percursos de educação-

formação refere-se ao conjunto de acções e iniciativas com vista à promoção e 

divulgação das várias ofertas educativas e formativas do Ministério da 

Educação, podendo concretizar-se em indicadores como o número de 

campanhas realizadas, as feiras e eventos organizados, o tipo de materiais de 

divulgação, etc. 

 

• A subdimensão I.2.7. Estrutura dos referenciais de formação remete para 

indicadores que permitam aferir: (1) a comparabilidade das qualificações a 

nível nacional e internacional; (2) a construção dos percursos individuais de 

aprendizagem ao longo da vida que se ajustem às necessidades dos 
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profissionais; (3) captar as lógicas de adequação entre as formações oferecidas 

e as necessidades do mundo do trabalho. Podemos incluir indicadores como: o 

número e tipo de formações modulares certificadas, ou o número de 

formandos. 

 

A dimensão I.3. Sistemas de orientação vocacional diz respeito à qualidade dos 

mecanismos de orientação e desenvolvimento de competências de gestão dos 

percursos escolar, académico e profissional. Esta dimensão é organizada em quatro 

subdimensões centradas, respectivamente, nas instituições, nos profissionais, nas 

metodologias e nos públicos, a saber: 

 

• A subdimensão I.3.1. Caracterização da oferta de orientação vocacional 

centra-se no enquadramento institucional da oferta de orientação vocacional, 

podendo concretizar-se em indicadores como, por exemplo, o número e as 

características das instituições. 

 

• A subdimensão I.3.2. Qualificações dos profissionais dos sistemas de 

orientação vocacional será dedicada à caracterização, por via das suas 

qualificações, dos diferentes perfis profissionais existentes nos sistemas de 

orientação vocacional. 

 

• A subdimensão I.3.3. Desenvolvimento de materiais e metodologias de 

orientação vocacional é destinada a abarcar a informação referente à produção 

e qualidade de instrumentos de orientação vocacional. 

 

• A subdimensão I.3.4. Cobertura dos sistemas de orientação vocacional é 

destinada a abarcar informação referente à capacidade de abrangência destes 

sistemas (por exemplo, número e caracterização sociográfica dos abrangidos).  

 

A dimensão I.4. Mobilidade de docentes e formadores no espaço europeu e no resto 

do mundo é referente às lógicas de mobilidade e de intercâmbio dos docentes e 
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formadores no espaço europeu e no resto do mundo. Divide-se em duas 

subdimensões:  

 

• A subdimensão I.4.1. Cooperação e intercâmbios interinstitucionais e 

regionais refere-se à criação de condições, através de bolsas e outros apoios, à 

efectiva realização dos protocolos de cooperação e de intercâmbio de docentes 

e formadores.  

 

• A subdimensão I.4.2. Mobilidade de sistemas de ensino e de formação refere-

se a indicadores de efectiva mobilidade de docentes e formadores do sistema 

de educação-formação português para outros países e vice-versa.  

 

D.1.1.2. Área Temática II: Qualidade e eficácia da educação e 
formação 
 

A dimensão II.1. Aquisição generalizada de competências-chave pretende captar a 

informação disponível referente à qualidade das aprendizagens dos alunos nas áreas 

que correspondem às competências nucleares do sistema de educação e formação. 

Nesta dimensão pretendemos, assim, captar a evolução dos resultados dos alunos nas 

quatro áreas de aprendizagem basilares e que constituem cada uma das subdimensões, 

que são: 

 

• A subdimensão II.1.1. Literacia corresponde ao desenvolvimento de 

competências de leitura, escrita, interpretação e compreensão da Língua 

Portuguesa. Consiste na capacidade de compreender, processar e usar a 

informação escrita. Inclui indicadores como, por exemplo, os resultados dos 

exames nacionais, os resultados do PISA, os resultados das classificações 

internas e os resultados das provas de aferição. 

 

• A subdimensão II.1.2. +umeracia corresponde ao desenvolvimento de 

competências que permitam aos alunos ter a capacidade de lidar com os 

números e aplicar competências matemáticas, que lhes permitam responder às 
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exigências práticas da vida quotidiana. Consiste também na capacidade de 

valorizar e compreender a informação apresentada em termos matemáticos. 

Inclui indicadores como, por exemplo, os resultados dos exames nacionais, os 

resultados do PISA e do PIAAC, os resultados das classificações internas e os 

resultados das provas de aferição. 

 

• A subdimensão II.1.3. Competências linguísticas corresponde ao 

desenvolvimento de competências de compreensão, expressão oral e escrita de 

línguas estrangeiras. Inclui indicadores como, por exemplo, os resultados dos 

exames nacionais, os resultados do PISA, os resultados das classificações 

internas e os resultados das provas de aferição. 

 

• A subdimensão II.1.4. Ciências experimentais corresponde ao 

desenvolvimento de competências na área das ciências experimentais – 

nomeadamente em Biologia, Geologia, Física e Química – mais 

concretamente no trabalho prático.  Inclui indicadores como, por exemplo, os 

resultados dos exames nacionais, os resultados do PISA, os resultados das 

classificações internas e os resultados das provas de aferição. 

 

A dimensão II.2. Docentes e formadores diz respeito à informação disponível de 

caracterização profissional dos docentes e formadores do sistema de educação-

formação português. Esta dimensão compreenderá dados relativos à formação inicial 

e contínua dos docentes e formadores, bem como relativamente à sua situação 

profissional, à sua distribuição pelo território e diversidade de experiências 

profissionais. Divide-se em cinco subdimensões, a saber: 

 

• A subdimensão II.2.1. Adequação da formação inicial de docentes e de 

formadores inclui indicadores referentes à formação inicial dos docentes e 

formadores e à sua adequabilidade em relação às disciplinas ou módulos de 

formação que leccionam.  
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• A subdimensão II.2.2. Desenvolvimento profissional contínuo dos docentes e 

formadores inclui indicadores referentes à participação dos docentes e 

formadores em actividades de aprendizagem ao longo da vida, sejam estas 

formais, informais ou não formais. 

 

• A subdimensão II.2.3. Atractibilidade da carreira docente e da actividade de 

formador remete para as dinâmicas de procura da profissão docente como 

carreira profissional. A título de exemplo, podemos considerar como 

indicadores: as entradas e saídas na carreira docente por idade, os trajectos 

territoriais típicos ao longo da carreira, a distribuição territorial das 

candidaturas ao concurso. 

 

• A subdimensão II.2.4. Diversificação da experiência profissional dos docentes 

e dos formadores remete para a diversidade de experiências profissionais 

acumuladas pelos docentes. Pretende-se recolher a informação disponível 

relativamente a outras experiências profissionais fora do âmbito da docência e 

outras experiências organizacionais que digam respeito a actividades 

profissionais no âmbito da docência. A título de exemplo, podemos considerar 

como indicadores: o número de professores em situação de acumulação, o 

número de professores requisitados em serviços do Ministério da Educação, o 

número de interrupções na carreira ou o número de professores requisitados 

em sindicatos ou associações de professores.  

 

A dimensão II.3. Governação e enquadramento dos operadores de educação-

formação remete para os indicadores de avaliação da qualidade da governação das 

escolas e dos centros de formação bem como sobre a adequação do seu 

enquadramento institucional, designadamente ao nível da disponibilização dos 

recursos necessários. Divide-se em seis subdimensões, a saber: 

 

• A subdimensão II.3.1. Autonomia da gestão dos estabelecimentos de 

educação-formação remete para a existência de condições, sua adequabilidade 

e práticas de autonomia para a gestão da escola ou agrupamento. Pretende-se 
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aqui reunir a informação que permita aferir a capacidade das escolas de 

definirem a sua missão e gerirem os recursos necessários à concretização 

desse projecto. Podemos considerar indicadores como, por exemplo, o número 

de escolas com contratos de autonomia ou a distribuição territorial das escolas 

com contratos de autonomia. 

 

• A subdimensão II.3.2. Participação das partes interessadas remete para a 

informação disponível relativamente à participação dos vários actores 

integrantes na comunidade educativa e local nas actividades e na gestão da 

escola ou agrupamento de escolas. A título de exemplo, podemos considerar 

dados respeitantes à participação dos encarregados e alunos nos processos de 

avaliação, à participação dos encarregados de educação e entidades do meio 

nas Assembleias de Escola ou o número de protocolos de estágio 

estabelecidos. 

 

• A subdimensão II.3.3. Estabilidade dos quadros docentes, equipas técnico-

pedagógicas e equipas de formadores remete para a estabilidade dos vínculos 

profissionais dos docentes com a escola ou agrupamento de escolas onde 

pertencem aos quadros. A título de exemplo, podemos considerar indicadores 

como os tempos de permanência na escola dos docentes que integram os seus 

quadros. 

 

• A subdimensão II.3.4. Disponibilidade de auxiliares de acção educativa diz 

respeito à suficiência e à gestão de auxiliares de acção educativa nas escolas 

ou agrupamentos de escolas. A título de exemplo, podemos considerar 

indicadores como o número médio de auxiliares por escola ou a sua 

distribuição pelo território nacional. 

 

• A subdimensão II.3.5. Disponibilidade de pessoal administrativo diz respeito 

à suficiência e à gestão de auxiliares de pessoal administrativo nas escolas ou 

agrupamentos de escolas. A título de exemplo, podemos considerar 



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
395 

indicadores como o número médio de administrativos por escola ou a sua 

distribuição pelo território nacional. 

 

• A subdimensão II.3.6. Disponibilidade de técnicos não-docentes diz respeito à 

suficiência e à gestão de técnicos não-docentes nas escolas ou agrupamentos 

de escolas. A título de exemplo, podemos considerar indicadores como o 

número médio de técnicos não-docentes por escola ou a sua distribuição pelo 

território nacional. 

A dimensão II.4., designada Sistemas de garantia e monitorização da qualidade da 

educação e formação, deverá compreender informação relativa à existência e 

funcionamento de mecanismos de monitorização e avaliação do funcionamento das 

escolas ou agrupamentos de escolas no que se refere: (1) à qualidade das 

aprendizagens; (2) à sua governação; e (3) ao desempenho dos actores que integram a 

comunidade educativa. Divide-se em sete subdimensões: 

 

• A subdimensão II.4.1. Monitorização e garantia da qualidade das 

aprendizagens remete para a existência de mecanismos e práticas de avaliação 

e acompanhamento da qualidade do processo ensino-aprendizagem, que 

permitam a reflexão crítica sobre a evolução dos resultados dos alunos.  

 

• A subdimensão II.4.2. Monitorização da gestão dos estabelecimentos de 

educação-formação diz respeito à existência de mecanismos e práticas de 

avaliação e acompanhamento da governação das escolas ou agrupamentos de 

escolas, mais concretamente a organização e gestão escolar, a liderança e a 

auto-regulação da escola ou do agrupamento de escolas.  

 

• A subdimensão II.4.3. Monitorização da qualidade do trabalho docente, das 

equipas técnico-pedagógicas e equipas de formadores diz respeito à existência 

de mecanismos e práticas de avaliação da qualidade do trabalho dos 

professores, nomeadamente em relação à preparação das aulas, à definição de 

objectivos, aos materiais pedagógicos produzidos e utilizados, ao modelo de 

avaliação definido ou às actividades não lectivas desempenhadas. 
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• A subdimensão II.4.4. Monitorização da qualidade dos projectos em que os 

estabelecimentos de educação-formação estão envolvidos remete para a 

existência de mecanismos e práticas de avaliação da qualidade e da pertinência 

dos projectos em que as escolas participam. Pretende-se nesta subdimensão 

reunir a informação relativa à avaliação e consequente reflexão crítica que é 

feita nas escolas sobre a qualidade dos projectos e a mais valia que representa 

para a escola e comunidade educativa. 

 

• A subdimensão II.4.5. Monitorização da qualidade do trabalho dos técnicos 

não-docentes remete para existência de mecanismos e práticas de avaliação da 

qualidade do trabalho dos técnicos não-docentes. Por técnicos não-docentes 

entendemos os psicólogos, mediadores culturais, assistentes sociais, etc. 

 

• A subdimensão II.4.6. Monitorização do trabalho dos auxiliares de acção 

educativa remete para existência de mecanismos e práticas de avaliação da 

qualidade do trabalho destes profissionais.  

 

• A subdimensão II.4.7. Monitorização do trabalho do pessoal administrativo 

remete para existência de mecanismos e práticas de avaliação da qualidade do 

trabalho destes profissionais. 

 

A dimensão II.5., designada Equipamentos educativos-formativos, pretende captar a 

informação disponível relativamente à suficiência, adequação e qualidade dos 

recursos materiais e físicos existentes nas escolas e nos agrupamentos de escolas. Esta 

dimensão incluirá quatro subdimensões: 

 

• Com a subdimensão II.5.1., designada Adequação e qualidade dos recursos 

físicos, pretende-se recolher a informação disponível sobre a suficiência, 

qualidade e disponibilidade dos edifícios (e aqui consideramos as salas, os 

pavilhões, os edifícios polivalentes, o espaço da cantina, etc.) e dos outros 

espaços da escola (e aqui consideramos os campos de jogos, os espaços de 

recreio, etc.). 
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• Com a subdimensão II.5.2., designada de Adequação da qualidade dos 

equipamentos de apoio, pretendemos recolher a informação disponível sobre a 

suficiência, qualidade e disponibilidade dos vários tipos de equipamentos e 

apoio às actividades de docência, às actividades extracurriculares e ao normal 

funcionamento da escola. Entendemos por equipamentos de apoio os 

computadores (hardware e software), os materiais desportivos, as televisões, 

os leitores de DVD, os quadros interactivos, o espólio da biblioteca, etc. 

 

• Com a subdimensão II.5.3., designada de Adequação e qualidade dos 

consumíveis, pretende-se recolher a informação disponível sobre a suficiência, 

qualidade e disponibilidade dos vários tipos de consumíveis utilizados na 

escola, seja em actividades lectivas, seja para o funcionamento geral da escola. 

Entendemos por consumíveis os reagentes de laboratório, os tinteiros e toners 

para as impressoras, o papel, o material de limpeza, o papel higiénico, o 

material de escritório, etc. 

 

• A subdimensão II.5.4., designada de Adequação e qualidade do mobiliário, 

pretendemos recolher a informação disponível sobre a suficiência, qualidade e 

disponibilidade do mobiliário que equipa as escolas. Entendemos por 

mobiliário as mesas, cadeiras, armários, estantes, mobiliário de casa de banho, 

etc. 

 

A dimensão II.6. Formação e qualificação do pessoal não docente refere-se à 

adequação e ao tipo de formação do pessoal não docente que desenvolve actividade 

profissional nas escolas. Nesta dimensão está incluído todo o pessoal não docente, 

mais concretamente os auxiliares de acção educativa, o pessoal administrativo e os 

técnicos não-docentes, e será considerada tanto a formação inicial como a formação 

contínua. Divide-se em três subdimensões: 

 

• A subdimensão II.6.1. Formação e qualificação de técnicos não-docentes diz 

respeito à informação relativa à formação de base e à participação em 

formação contínua pelos técnicos não-docentes e a sua adequabilidade em 
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relação às funções que exerce na escola. Inclui-se nesta subdimensão 

indicadores como o tipo de formação inicial, a participação em aprendizagem 

ao longo da vida ou as áreas de formação contínua frequentadas. 

 

• A subdimensão II.6.2. Formação e qualificação auxiliares de acção educativa 

diz respeito à informação relativa à formação de base e à participação em 

formação contínua pelos auxiliares de acção educativa e a sua adequabilidade 

em relação às funções que exerce na escola. Inclui-se nesta subdimensão 

indicadores como o tipo de formação inicial, a participação em aprendizagem 

ao longo da vida, as áreas de formação contínua frequentadas, etc. 

 

• A subdimensão II.6.3. Formação e qualificação do pessoal administrativo diz 

respeito à informação relativa à formação de base e à participação em 

formação contínua pelo pessoal administrativo e a sua adequabilidade em 

relação às funções que exerce na escola. Inclui-se nesta subdimensão 

indicadores como o tipo de formação inicial, a participação em aprendizagem 

ao longo da vida, as áreas de formação contínua frequentadas, etc. 

 

A dimensão II.7. Trajectos após a saída do ensino secundário pretende captar a 

informação disponível referente aos diversos percursos dos alunos após a conclusão 

do ensino secundário. Esta dimensão incluirá duas subdimensões:  

 

• A subdimensão II.7.1. Prosseguimento de estudos, que incluirá dados 

referentes ao trajecto dos alunos no ensino superior ou em cursos não-

superiores, podendo concretizar-se em indicadores, por exemplo, como a 

evolução do número de alunos que prossegue para o ensino superior ou a 

evolução da procura de ofertas de cursos não-superiores. 

 

• A subdimensão II.7.2. Inserção no mundo do trabalho, que compreenderá a 

informação referente aos trajectos profissionais dos alunos que após a 

conclusão do ensino secundário integram imediatamente o mundo do trabalho. 

Pode concretizar-se em indicadores como os tempos de espera até à obtenção 
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de emprego ou criação de emprego próprio, à qualidade do emprego 

conseguido, à mobilidade laboral ou aos eventuais períodos de desemprego. 

 

D.1.1.3 Área Temática III: Igualdade, coesão social e cidadania 
 

Com a dimensão III.1., que se designa Generalizar e qualificar a educação pré-

escolar, pretendemos incluir a informação referente à evolução da cobertura do 

ensino pré-escolar, à qualificação dos profissionais envolvidos e à suficiência e 

qualidade dos espaços. Divide-se em quatro subdimensões: 

• A subdimensão III.1.1. Cobertura do acesso à educação pré-escolar dar-nos-á 

conta dos dados de caracterização desta população. Permitir-nos-á aferir a taxa 

de cobertura do pré-escolar, considerando variáveis como a classe social, as 

unidades territoriais ou a etnia/nacionalidade. 

 

• A subdimensão III.1.2. Adequação das prestações e serviços de apoio 

específicos incluirá: (1) os dados referentes aos serviços de apoio específicos 

aos alunos, como os são os horários de funcionamento das escolas ou a 

existência de transporte escolar, por exemplo; e (2) os dados referentes às 

prestações sociais especificamente destinadas para apoiar os alunos e famílias. 

 

• A subdimensão III.1.3. Adequação dos qualificação dos profissionais dará 

conta dos indicadores referentes a: (1) formação inicial dos educadores e 

auxiliares de apoio; (2) formações complementares dos educadores e 

auxiliares de apoio; (3) adequação dos recursos humanos existentes às 

necessidades da população escolar (por exemplo, o número de educadores por 

aluno ou a existência de diferentes perfis de competências que cubram as 

necessidades específicas, como os profissionais das necessidades educativas 

especiais). 

 

• A subdimensão III.1.4. Adequação dos recursos físicos e materiais dará conta 

da cobertura de estabelecimentos de educação e formação no país, mais 

concretamente públicos, e a capacidade de resposta dos mesmos às 
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necessidades específicas da população em risco de exclusão social, tanto ao 

nível das condições do espaço escolar como ao nível dos recursos 

disponibilizados. Nesta subdimensão podemos considerar, por exemplo, 

indicadores referentes aos recursos disponibilizados às escolas no âmbito do 

projecto TEIP II. 

 

Com a dimensão III.2., que se designa Generalização da educação-formação, 

pretendemos incluir informação referente ao caracter inclusivo do sistema de 

educação e formação, particularmente no que respeita aos alunos em risco ou em 

situação de exclusão social. Divide-se em três subdimensões: 

 

• A subdimensão III.2.1. denominar-se-á Caracterização dos alunos/formandos 

e dar-nos-á um mapa dos fenómenos de discriminação e de exclusão/inclusão 

social entre a população escolar. Propomo-nos observar indicadores referentes 

ao sucesso, ao insucesso, ao abandono, de procura de formações, de 

indisciplina e/ou violência, etc., em função de um conjunto de variáveis 

sociológicas de base para a caracterização dos alunos. 

 

• A subdimensão III.2.2. denominar-se-á Adequação das prestações e serviços 

de apoio específicos e incluirá (1) os dados referentes aos serviços de apoio 

específicos aos alunos em risco ou em situação de exclusão social e (2) os 

dados referentes às prestações sociais especificamente destinadas para apoiar 

os alunos e as famílias do mesmo. 

 

• A subdimensão III.2.3. denominar-se-á Inserção sócio-espacial e medidas de 

combate à discriminação e integrará tanto os programas ou projectos que 

visem a promoção da integração das populações desfavorecidas ou a coesão 

social dos territórios, bem como as medidas concretas que existem (ou podem 

vir a existir) de combate à discriminação ou de discriminação positiva no 

âmbito da educação e formação. 

 



       

Estudo de Avaliação e Acompanhamento dos Ensinos Básico e Secundário 
      

 

 

 
401 

Com a dimensão III.3. Incentivar competências interculturais, valores democráticas, 

respeito pelos direitos fundamentais e o ambiente pretendemos reunir a informação 

referente às acções e iniciativas no âmbito das temáticas referidas, sejam aquelas 

previstas no currículo das ofertas educativas e formativas como aquelas decorrentes 

de iniciativas das escolas ou centros de formação nestas temáticas, bem como em 

relação aos impactos do desenvolvimento destas competências expressos no 

envolvimento dos alunos na vida escolar. Divide-se em três subdimensões: 

 

• A subdimensão III.3.1. designar-se-á Intervenções sobre currículo, dos 

programas e dos referenciais de formação sendo orientada para a forma como 

estes temas se encontram concretizados na estrutura curricular e nos 

documentos formais de enquadramento das disciplinas. 

 

• A subdimensão III.3.2. designar-se-á Desenvolvimento de projectos e 

envolvimento em parcerias e abarcará dados referentes ao desenvolvimento de 

projectos nas escolas e/ou centros de formação nesta área, ao estabelecimento 

de parcerias com entidades externas e à participação em programas de 

intercâmbio com alunos de outras nacionalidades 

 

• A subdimensão III.3.3. designar-se-á Participação dos alunos/formandos na 

vida dos estabelecimentos de educação-formação e é dedicada à participação 

dos alunos na definição das orientações da escola, em actividades associativas 

e em actividades extra-curriculares.   

 

Com dimensão III.4. Ambiente escolar pretende-se integrar a informação referente à 

segurança nas escolas – em particular dados referentes à indisciplina e violência - e 

também de projectos e intervenções centrais ou locais destinadas à sua promoção. 
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D.1.1.4 Área Temática IV: Criatividade, inovação e 
empreendedorismo 
 

Com a área temática IV. Criatividade, inovação e empreendedorismo pretende-se dar 

conta da informação relativa a um conjunto de áreas de investimento nos sistemas 

educativos e formativos dos países da União Europeia assentes no desenvolvimento 

de competências nas indústrias do conhecimento, na criatividade e nas novas 

tecnologias.  

 

A dimensão IV.1. Generalização da aquisição das competências-base transversais 

remete para o desenvolvimento das competências associadas às sociedades do 

conhecimento e às novas tecnologias. Divide-se em cinco subdimensões: 

 

• A subdimensão IV.1.1. Competências digitais inclui a informação relativa ao 

desenvolvimento de competências na área das tecnologias da informação e 

comunicação, numa perspectiva destas constituírem ferramentas funcionais 

nos percursos escolar e profissional.  

 

• A subdimensão IV.1.2. “Aprender a aprender” inclui a informações relativa a 

iniciativas que visem a promoção da aprendizagem de metodologias que 

favoreçam e potenciem o processo ensino-aprendizagem, conferindo 

competências aos alunos de procurarem o conhecimento por si próprio. 

 

• A subdimensão IV.1.3. Espírito de iniciativa inclui a informação relativa a 

acções que visem a promoção da postura pró-activa e a capacidade criadora 

dos alunos.  

 

• A subdimensão IV.1.4. Espírito empreendedor inclui a informação relativa a 

iniciativas ou programas que visem a aprendizagens e treinamento de 

competências e atitudes que promovam uma relação positiva com o risco, a 

identificação e cálculo de oportunidade, o planeamento e a capacidade de 

inovar com responsabilidade e racionalidade. 
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• A subdimensão IV.1.5. Sensibilidade cultural inclui a informação relativa a 

acções ou iniciativas que promovam o desenvolvimento de competências de 

produção e de compreensão da diversidade de expressões e objectos culturais, 

seja por via curricular ou em resultado de eventos e iniciativas pelas e/ou nas 

escolas.  

 

A dimensão IV.2. Operacionalização do triângulo do conhecimento engloba 

informação referente ao aprofundamento da interdependência entre as actividades de 

educação-formação, de investigação científica e actividade económica. Divide-se em 

duas subdimensões: 

 

• A subdimensão IV.2.1. Criação de parcerias entre o mundo empresarial e os 

diferentes níveis/sectores de educação, formação e investigação compreende 

indicadores referentes ao número e consistência de formas de relacionamento 

entre instituições de ensino-formação e/ou de investigação científica e as 

empresas, bem como aos resultados decorrentes desses relacionamentos. 

 

• A subdimensão IV.2.2. Criação de círculos amplos de aprendizagem, abrange 

indicadores referentes ao número e consistência de formas de relacionamento 

entre as instituições de ensino-formação e/ou de investigação científica e 

instituições do terceiro sector e organizações não-governamentais. 

 

D.1.1.5. Área Temática V: Governação do sistema de educação-
formação 
 

O facto de o documento EF 2020 estar fundamentalmente vocacionado para recursos 

directamente alocados a actividades de educação-formação não obsta a que se 

considerem indicadores pertinentes do ponto de vista da governação do sistema. A 

área temática Governação do sistema de educação-formação pretende assim 

constituir-se como um panorama dos recursos envolvidos na governação do sistema, 

nos diferentes serviços do Ministério da Educação. 
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A dimensão V.1., designada Recursos humanos alocados à governação do sistema, 

deverá compreender informação referente aos recursos humanos que se encontram 

alocados aos serviços centrais e regionais. Divide-se em quatro subdimensões: 

 

• A subdimensão V.1.1. designar-se-á Estrutura de qualificações do pessoal 

colocado nos serviços centrais e regionais e dar-nos-á um mapa do nível de 

escolaridade e do tipo de qualificações detidos pelos técnicos dos serviços do 

Ministério da Educação. 

 

• A subdimensão V.1.2. designar-se-á Participação dos funcionários colocados 

nos serviços centrais e regionais em formação ao longo da vida e permitirá 

captar informação referente a acções de formação ou outro tipo de 

aprendizagens em que participaram estes funcionários.  

 

• A subdimensão V.1.3. designar-se-á Situação profissional do pessoal 

colocado nos serviços centrais e regionais e considerará informação referente 

à situação profissional dos técnicos, administrativos e outros profissionais, 

considerando indicadores relativos aos tipos de contracto, estatuto dos 

profissionais, duração dos contractos, etc.   

 

• A subdimensão V.1.4. designar-se-á Custo em pessoal colocado nos serviços 

centrais e regionais e dará conta dos recursos financeiros alocados nesta área, 

considerando indicadores referentes a custos com salários, comparticipações 

para a segurança social, formação, etc. 

 

A dimensão V.2., designada Recursos físicos alocados à governação do sistema de 

educação-formação, deverá compreender a informação referente ao património 

imóvel do Ministério da Educação que não se encontra directamente afecto a 

actividades de educação-formação. Divide-se em quatro subdimensões: 

 

• A subdimensão V.2.1. Valor avaliado do património imóvel do Ministério da 

Educação alocado à governação do sistema compreenderá informação de 
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caracterização relativa ao valor monetário do património imóvel pertencente 

ao Ministério da Educação e que é destinado aos vários serviços, centrais e 

regionais, que integram a sua estrutura e desempenham funções de governação 

do sistema de educação e formação. 

 

• A subdimensão V.2.2. Distribuição territorial do património imóvel do 

Ministério da Educação alocado à governação do sistema  compreenderá 

indicadores de caracterização do património imóvel, considerando a sua 

distribuição pelo território nacional. 

 

• A subdimensão V.2.3. Utilização corrente do património imóvel do Ministério 

da Educação alocado à governação do sistema remete para as funções, 

atribuições dos serviços que ocupam o património imóvel do Ministério da 

Educação, bem como a sua lógica de ocupação.  

 

• A subdimensão V.2.4. Custos de manutenção do património imóvel do 

Ministério da Educação alocado à governação do sistema remete para os 

recursos finaceiros mobilizados para a aquisição, manutenção, recuperação e 

venda do património imóvel do Ministério da Educação. 

 

A dimensão V.3., designada Recursos materiais alocados à governação do sistema de 

educação-formação, deverá compreender toda a informação referente aos 

equipamentos e bens de consumo do Ministério da Educação que não se encontram 

directamente afectos a actividades de educação formação. Divide-se em cinco 

subdimensões: 

 

• A subdimensão V.3.1. Disponibilidade e adequação de equipamentos nos 

serviços centrais e regionais remete para a qualidade, disponibilidade e 

suficiência dos equipamentos (veículos automóveis, material informático, etc.) 

como necessários nos serviços de governação do sistema. 
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• A subdimensão V.3.2. Custos de aquisição e manutenção de equipamentos 

nos serviços centrais e regionais remete para os recursos financeiros 

investidos na obtenção e manutenção de equipamentos para os serviços de 

governação do sistema.  

 

• A subdimensão V.3.3. Disponibilidade e adequação de consumíveis nos 

serviços centrais e regionais remete para a qualidade, disponibilidade e 

suficiência dos consumíveis necessários nos serviços de governação do 

sistema. 

 

• A subdimensão V.3.4. Disponibilidade e adequação de consumíveis nos 

serviços centrais e regionais remete para os custos envolvidos com 

consumíveis nos serviços de governação do sistema. 

 

• A subdimensão V.2.5 Custos com deslocações dos funcionários  remete para 

os gastos com a mobilidade do pessoal no território nacional e fora dele para a 

efectivação de tarefas de governação. 

 

A dimensão V.4., designada Sistemas de monitorização da qualidade da formação, 

deverá compreender informação relativa à existência e funcionamento de mecanismos 

de monitorização e avaliação do funcionamento do sistema no que se refere à sua 

governação. Divide-se em quatro subdimensões: 

 

• A subdimensão V.4.1., denominada Monitorização da capacidade de apoio às 

escolas por parte dos serviços centrais e regionais do Ministério da 

Educação, está relacionada com os mecanismos de acompanhamento e 

avaliação da assistência técnica (por exemplo, no esclarecimento de dúvidas 

ou no apoio à implementação de medidas) que os serviços centrais e regionais 

prestam às escolas. 

 

• A subdimensão V.4.2., denominada Monitorização da capacidade reflexiva 

dos serviços centrais e regionais do Ministério da Educação, engloba 
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indicadores referentes à qualidade e exaustividade das actividades de recolha 

de informação sobre o desempenho do sistema levadas a cabo por estes 

serviços. Esta dimensão inclui igualmente indicadores sobre a influência desta 

informação nos processos de concepção, implementação e acompanhamento 

de medidas de intervenção no plano da educação-formação. 

 

• A subdimensão V.4.3., denominada Monitorização da qualidade do trabalho 

administrativo dos serviços centrais e regionais do Ministério da Educação, 

está relacionada com a existência de mecanismos e práticas de avaliação da 

qualidade do trabalho do pessoal administrativo dos serviços centrais e 

regionais. 

 

• A subdimensão V.4.4., Monitorização da capacidade de gestão da informação 

dos serviços centrais e regionais do Ministério da Educação, está relaciona 

com os mecanismos de monitorização da disponibilidade, da circulação e da 

articulação de toda a informação produzida pelos serviços do Ministério da 

Educação. A título de exemplo, incluem-se nesta subdimensão indicadores 

sobre: (1) o funcionamento de portais e sites vários associados ao Ministério 

da Educação, (2) a base de dados da MISI; (3) a partilha da informação entre 

serviços; (4) a acessibilidade da informação pelos cidadãos. 

 

D.1.1.6 Área Temática VI: Relações sistema de educação-formação 
– sociedade 
 

Apesar de não estar prevista na EF 2020, parece-nos pertinente incluir uma dimensão 

de relacionamento entre o sistema educativo e os restantes sistemas sociais. 

Compreendemos este relacionamento de forma recíproca: por um lado, contemplando 

o contributo do Sistema de Educação-Formação para o acelerar ou inibir de processos 

de mudança social; por outro, procurando captar os efeitos dos processos de mudança 

social na evolução do próprio Sistema de Educação-Formação. Nesse sentido, 

prevemos duas dimensões:  
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• A dimensão VI.1. Impactos sistémicos das mudanças na estrutura de 

qualificações deverá dar conta das relações entre a estrutura de qualificações e 

os sistemas económico, político e cultural, sendo que cada uma destes 

sistemas representa uma subdimensão – VI.1.1. Impactos sobre o sistema 

económico; VI.1.2. Impactos sobre o sistema cultural e VI.1.3. Impactos 

sobre o sistema político. 

 

• A dimensão VI.2. Representações sociais e atitudes face ao Sistema de 

Educação e Formação compreenderá indicadores sobre as representações 

sociais e as atitudes face aos vários actores e instituições que integram o 

sistema de educação-formação, na perspectiva que estas afectam 

significativamente a relação que dos cidadãos estabelecem com o mesmo, 

permitindo captar, por exemplo, trajectos projectados como válidos ou as 

expectativas de retorno face a um investimento na educação. 

 


