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1-Introdução 

A problemática do Abandono Escolar Precoce em Portugal é um das questões mais amplas,

complexas e atuais do nosso sistema de ensino. E continua a ser um dos seus maiores desafios. 

Em  primeiro  lugar,  porque  o  abandono  escolar  precoce,  está  intimamente  relacionado  com  o

insucesso escolar e o diminuto nível de qualificações da população portuguesa. Esta questão tem

assim consequências a nível individual (empregabilidade, rendimento disponível, autoestima, saúde,

ciclos de pobreza, etc.), mas também a nível social, económico e de inovação, que estão diretamente

dependentes do conhecimento e da formação qualificada da mão-de-obra.

Nesse sentido, o Abandono Escolar Precoce, e segundo as caraterísticas do mercado de hoje, é um

dos principais fatores de risco para o desemprego, coesão social, mobilidade social, criminalidade,

cidadania, tolerância e desenvolvimento económico. E o nível de educação está intimamente ligado

à capacidade de aprendizagem, de adaptação à mudança e à criatividade - fatores chave para a

obtenção de vantagens competitivas, crescimento económico e desenvolvimento. 

Portugal tem sido alvo de recomendações por parte de diversos organismos internacionais

que incidem reiteradamente sobre os domínios dos investimentos em capital humano, do abandono

escolar precoce e da aprendizagem ao longo da vida, estando amplamente documentadas as suas

consequências. 

Neste contexto, e especialmente na última década, o combate ao Abandono Escolar Precoce

foi-se  constituindo  como  uma  prioridade  na  política  pública  de  educação  em  Portugal,  e

gradualmente as escolas e os atores escolares foram incorporando nas suas práticas estratégias de

intervenção.  À  medida  que  estas  práticas  se  têm vindo a  implementar  regista-se  também uma

redução da taxa  de Abandono Escolar  Precoce.  As recentes  conquistas  são animadoras  mas há

muitos desafios que ainda se colocam no combate ao Abandono Escolar Precoce. 

Antes de mais e para uma melhor compreensão de todo o conteúdo do presente relatório

importa perceber de forma muito sintética como está estruturado o sistema de ensino Português. 
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2- Descrição sumária da estrutura do sistema de ensino Português 

A Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece o quadro geral do sistema educativo.

A educação escolar desenvolve-se em três níveis: os ensinos básico, secundário e superior.

A educação pré-escolar é facultativa e destina-se às crianças com idade compreendida entre os três

anos e a idade de ingresso no ensino básico.

O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito e compreende três ciclos sequenciais, sendo o

primeiro de quatro anos, o segundo de dois e o terceiro de três.

O ensino secundário é obrigatório e compreende um ciclo de três anos (10.º, 11.º e 12.º anos de

escolaridade).

Ensino básico

O ensino básico obrigatório; tem a duração de nove anos, dos 6 aos 15 anos de idade, e 

organiza-se em três ciclos sequenciais de modo a dotar os alunos de uma formação de base que lhes 

permita o desenvolvimento de saberes e competências que lhes permitam a entrada na vida ativa ou 

o prosseguimento de estudos.

O 3º ciclo do ensino básico organiza-se em torno de um currículo nacional mínimo e comum

a todos os cidadãos que poderá e deverá ter enriquecimentos e especificações de acordo com os 

contextos de cada comunidade educativa.

Aos alunos que completam com sucesso o 3.º ciclo é atribuído o diploma do ensino básico.

Ensino secundário

Têm acesso aos cursos do ensino secundário os que completarem com aproveitamento o

ensino básico.

Os cursos do ensino secundário têm a duração de três anos.

O ensino secundário organiza-se segundo formas diferenciadas, contemplando a existência

de  cursos  predominantemente  orientados  para  a  vida  ativa  (cursos  Profissionaos)  ou  para  o

prosseguimento  de  estudos  (Cursos  Gerais),  contendo  todas  elas  componentes  de  formação  de

sentido técnico,  tecnológico de língua e cultura portuguesas  adequadas à  natureza dos  diversos

cursos.
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É garantida a permeabilidade entre os cursos predominantemente orientados para a vida

ativa e os cursos predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos.

A conclusão com aproveitamento do ensino secundário confere direito à atribuição de um

diploma,  que  certificará  a  formação  adquirida  e,  nos  casos  dos  cursos  predominantemente

orientados  para  a  vida  ativa,  a  qualificação  obtida  para  efeitos  do  exercício  de  atividades

profissionais determinadas.

Conhecendo os vários cursos e as suas exigências e conhecendo também as perspetivas de 

saída profissional estarás em boas condições para fazer uma escolha acertada.

Ensino superior

O ensino superior português compreende o ensino universitário e o ensino politécnico.

O ensino universitário é ministrado em instituições universitárias públicas, particulares ou 

cooperativas e concordatárias e o ensino politécnico em instituições de ensino superior não 

universitárias públicas e particulares e cooperativas.

Os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo obtêm reconhecimento prévio do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Tem acesso ao ensino superior, todos aqueles que cumpram os requisitos definidos nos 

concursos de acesso..

Quadro 1- Representação gráfica do sistema educativo português
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3- O Retrato do Abandono escolar em Portugal

3.1-Do que falamos quando falamos de abandono escolar precoce?

Num passado não muito distante, abandonar a escola não era considerado um problema. Mas à

medida que se reforça a perceção da relevância das qualificações na mobilidade social e melhoria

da competitividade global do país, o problema social do abandono escolar foi sendo considerado na

agenda  política,  educativa  e  social  como  um  problema  da  máxima  relevância  para  o

desenvolvimento  do nosso país.   Ganhou assim o  seu  lugar  na  agenda internacional  e  política

educativa nacional, seja considerando que este é um aspeto central para a consecução dos objetivos

de  tornar  a  União  Europeia  (EU) a  economia  do conhecimento  mais  competitiva  do mundo –

perspetiva que surge destacada, sobretudo mais recentemente, e associada a discursos neoliberais –

seja defendendo que sociedades mais escolarizadas são sociedades mais justas e que a escola é

instrumento-chave  na  promoção  da  igualdade  de  oportunidades,  argumento  mais  frequente  nos

discursos de instâncias internacionais diretamente ligadas às questões da educação. 

É habitual referenciar-se o abandono escolar como um fenómeno complexo de causalidades

múltiplas,  conjugando-se  fatores  de  natureza  individual,  de  origem  familiar  e  social  e  outros

relacionados  com o meio  envolvente,  com o sistema educativo  e  com o mercado  de  trabalho.

Todavia, o enfoque das investigações sobre abandono na instituição escolar e nos seus processos

colocou em evidência a fortíssima relação deste com a retenção e o insucesso, remetendo para uma

conceção de abandono escolar enquanto processo que começa na escola, possuindo esta um papel

ativo na problemática. 

Mas  apesar  de  o  conceito  de  abandono  gradualmente  ir  tomando  forma  e  se  ir

complexificando, o seu principal indicador a nível nacional – a taxa de abandono escolar – apontava

ainda para a situação formal de não frequência escolar em idade obrigatória, remetendo para uma

perspetiva dicotómica do fenómeno, dividindo quem está de quem já não está na escola. 

É com o processo de integração europeia que são dados passos na adequação do instrumento de

monitorização à multidimensionalidade do fenómeno. O indicador de abandono  escolar surge, pela

primeira vez, em 1999 como resultado da cooperação europeia no Employment Committee, tendo

sido  incluído  nos  objetivos  horizontais  da  Estratégia  Europeia  para  o  Emprego.  Considerado

domínio-chave prioritário da Estratégia de Lisboa, estas orientações materializam-se em Portugal no

Plano Nacional de Emprego de 2001, no objetivo de “criar condições para o pleno emprego numa

sociedade  de  conhecimento”,  enquanto  meta  associada  ao  pilar  “Melhorar  a  empregabilidade”,

definindo-se a intenção de, a nível europeu, “até 2010, reduzir para metade (não mais de 10%) o
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número de jovens entre os 18 e os 24 anos que apenas completaram o 3.º ciclo do ensino básico e

que não participam em ações de educação ou formação. 

O combate ao abandono escolar precoce enquanto prioridade europeia emerge assim do seu

papel relevante na promoção do emprego e da competitividade da economia europeia, revestindo-se

de um caráter marcadamente instrumental. 

Contudo, apesar dos esforços dos Estados-membros, em 2009 a taxa de abandono escolar

precoce na União Europeia era ainda de 14,4%, e em Portugal ultrapassava os 30%. Em 2009, perto

de seis milhões de jovens europeus abandonaram precocemente a escola e, destes, cerca de 17,4%

fizeram-no sem ter concluído o ensino básico, valor que, em Portugal, atingiu os 40% (Comissão

Europeia, 2011). Assim, embora com uma redução de 3,3 pontos percentuais e longe dos 17,7% de

2000, o progresso da taxa de abandono escolar precoce até 2009 adivinhava já a impossibilidade de

atingir a meta de 10% definida para 2010. Reconhecendo a insuficiência das iniciativas anteriores,

no âmbito da sua Estratégia “Europa 2020” a Comissão Europeia reiterou então a sua intervenção

ao nível da educação e formação através da iniciativa “Juventude em Movimento” e, a 31 de janeiro

de 2011, aprovou um Plano de Ação para o cumprimento da meta (re)estabelecida na estratégia

“Europa 2020” de redução da atual taxa de abandono escolar precoce da UE de 14,4% para menos

de 10% até ao final da década.

3.2- O combate ao  Abandono escolar em Portugal: um trajeto positivo

Em  primeiro  lugar  quando  falamos  da  questão  do  abandono  escolar  é  necessário

operacionalizar exatemente o conceito e perceber de que estamos a falar. Assim todas as referencias

em relação às questões do abandono escolar se referem  a alunos entre os 18 e os 24 anos de idade

que deixaram de estudar sem completar o ensino secundário. 

Assim a partir da definição do conceito de abandono escolar, podemos em primeiro lugar

referir que Portugal fez aos últimos das últimas décadas e em especial ao longo da última década

um caminho muito positivo  na redução das  questões  do abandono escolar.  Importa  Salientar  o

contexto socioeconómico e cultural extremamente desfavorecido vivido no país , durante 40 anos de

ditadura, quebrada apenas no ano de 1974,  e que mergulharam o país em índices educacionais e e

culturais de grande atraso quando comparado com os restantes países europeus. 

Assim, o gráfico seguinte, tendo como linha de base o ano de 1992, mostra a evolução da

taxa de abandono escolar em Portugal até ao não 2016. Nele é possível ver que em 1992, ou seja há

cerca de 25 anos atrás , Portugal apresentava uma taxa de abandono escolar  com valores muito
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significativos,  onde   cerca  de  50%  dos  alunos  saíam  da  escolaridade  obrigatória  sem  terem

completado o ciclo de ensino correspondente. Neste caminho de cerca de 25 anos, Portugal como já

foi referido fez uma trajetória muito positiva, fixando-se a taxa de abandono escolar no ano de 2016

no valor de 14%. Esta trajetória descendente no que toca à taxa de abandono escolar é ainda mais

significativa se tivermos em conta os últimos anos. Salienta-se que em 2010,  a taxa de abandono

escolar se situava em mais de  30%, pelo que me menos de uma década essa taxa foi reduzida a

metade. 

Gráfico 1- Abandono escolar em Portugal (1992-2016), PORDATA

Este caminho positivo, resulta de um conjunto de políticas educativas implementadas e de

um compromisso assumido com as metas europeias.  Entre  as principais medidas que ajudam a

explicar o sucesso nas políticas de redução do abandono escolar podem-se referir : o aumento da

escolaridade  obrigatória  até  ao  12º  (ou  até  que  se  complete  os  18  anos),  a  consciência  da

importância de ter o secundário completo como habilitação mínima, os programas de combate ao

insucesso, e a aposta em alternativas profissionalizantes . Saliente-se que resultou da estratégia de

Lisboa (Europa 2020), a  meta definida na União Europeia que aponta para os 10% de abandono em

2020. 
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Nesta análise dos dados referentes ao abandono escolar saliente-se as diferenças de género

existentes,  sendo a  percentagem de  abandono escolar  no  sexo masculino  sempre  ao  longo dos

últimos anos significativamente superior ao valor referente ao sexo masculino. A título de exemplo

pode-se referir que no ano 2016 , os dados do abandono escolar referentes ao sexo feminino se

situavam em 10,5%,aproximando-se assim das metas europeias,   enquanto os do sexo masculino se

situavam em cerca de 17,4%. 

Gráfico 2- Abandono escolar em Portugal por género  (1992-2016), PORDATA

3.3- O abandono escolar: Portugal e a Europa

Quando a analise do abandono escolar em Portugal é analisada na perspetiva nacional, e dos

ganhos alcançados nos últimos anos, o cenário é sem dúvida muito positivo. São reconhecidas as 

políticas desenvolvidas no sentido de Portugal se aproximar das metas europeias e dos resultados de

em conjunto de países com práticas e dinâmicas educativas de excelência. 

Contudo  olhando  em  termos  comparativos  para  os  dados  de  Portugal  nesta  matéria  ,  quando

comparado com os restantes estados membros da União Europeia, é possível verificar que existe

ainda um longo caminho a percorrer, tal como se pode constatar no gráfico seguinte : 
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Gráfico 3- O abandono escolar nos diferentes paises da UE (Eduacation and Training Monitor, 2017, Eurostat)

Assim segundo os dados do Eurostat, recentemente publicados , Portugal registou em 2016 a

quarta taxa de abandono escolar mais elevada da União Europeia, com 14% dos jovens entre os 18 e

24 anos a deixarem prematuramente a educação e a formação. 

De acordo com os "Indicadores Europa 2020 sobre Educação em 2016", ,  apenas Malta

(19,6%),  Espanha (19%) e  Roménia  (18,5%) apresentaram no ano  passado taxas  de  abandono

escolar mais elevadas que Portugal, fixando-se a média da União nos 10,7%.

Contudo é importante salientar que o mesmo relatório, mostra que  mostram que nos últimos

10 anos Portugal registou uma acentuada redução da taxa de abandono escolar (percentagem da

população entre os 18 e 24 anos que não foram além do primeiro ciclo do ensino secundário e não

prosseguiram nem estudos nem formação), já que em 2006 a mesma situava-se nos 38,5%, a mais

elevada entre todos os Estados-membros.

Portugal, apesar de tudo, poderá ainda cumprir a meta que fixou para daqui a três anos, no

quadro do "Objetivo Europa 2020", de ter uma taxa de abandono escolar não superior a 10%, em

linha com a média da UE (cada Estado-membro tem o seu próprio objetivo em função da sua

realidade, e que entre os 28 Estados-membros varia entre os 4% e os 16%), embora esse pareça não

ser um cenário muito realista. 
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3.4- Sinal de alarme? 2016: o ano de inversão na tendência de descida do abandono escolar 

O pessimismo relativamente ao alcançar da meta de abandono escolar inferior a 10% até  ao

ano de 2010,  prende-se sobretudo pelo facto de os dados revelados pelas instâncias Europeias para

o ano de 2016, quebrarem um ciclo de décadas de tendência de descida deste indicador.  Com os

dados divulgados pelo Eurostat , em 2016, a taxa de abandono escolar precoce fixou-se em 14%,

aumentando 0,3 pontos percentuais,  dado que no ano de 2015 era de apenas 13,7%. 

Esta  subida  pode  ser  considerada  significativa?  Estatisticamente  não.  Mas  ganha

importância  pela  interrupção  de  uma descida  contínua  e  porque  poucos  estariam à  espera  que

subisse:  os  dados  provisórios  apontavam  para  uma  descida  para  os  13,6%.  O  aumento  da

escolaridade  obrigatória  até  ao  12º  (ou  até  que  se  complete  os  18  anos),  a  consciência  da

importância de ter o secundário completo como habilitação mínima, os programas de combate ao

insucesso, a aposta em alternativas profissionalizantes, foram algumas das políticas governamentais

que nos últimos anos muito contribuiram para a descida consistente do abandono escolar. 

O que explicará esta travagem? A avaliação é difícil de fazer, mas o Ministério da Educação

(ME) apresentou o que considera serem possíveis explicações, nomeadamente o facto de no pós-

crise existirem mais ofertas de trabalho que atraem alguns jovens maiores de idade , levando-os a

abandonar  a escola,  ou ainda o facto do  aumento das  taxas de retenção escolar  registado nos

últimos anos , que potenciam a curto e médio prazo situações de abandono. 

Contudo , é tempo de refletir sobre estes dados , que devem merecer uma atuação rápida e

consistente da parte dos diferentes atores no cenário da educação. Neste sentido o governo, atento à

necessidade de revitalizar a estratégia de combate ao abnadono escolar já tem neste momento em

marcha alguns programas governamentais robustos como o Programa Nacional de Promoção do

Sucesso Escolar, o Programa Qualifica (“retomando o investimento que foi descontinuado entre

2011 e 2015 na formação e qualificação de Jovens/adultos) ou o reforço da ação social escolar.
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3.5 Outros indicadores da área da educação relevantes:

1.5.1- Indicadores principais

Quadro 2- Principais indicadores na área da educação  em Portugal 
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Gráfico 4:  Posição em relação ao maior (anel exterior) e menor (centro) índice de desempenho (EUROSTAT)

Importa  destacar  destacar  da  análise  dos  dados  apresentados  anteriormente  que   os  resultados

escolares dos alunos Portugueses estão a melhorar, com menos alunos com fraco aproveitamento e

mais  alunos  com  elevado  aproveitamento  no  PISA,  mas  subsistem  algumas  preocupações  em

relação à equidade e  igualdade de oportunidades.  De acordo com o Programa Internacional  de

Avaliação de Alunos (PISA) de 2015 da OCDE, a percentagem de alunos com fraco aproveitamento

em Portugal diminuiu em todas as disciplinas testadas. Os resultados do país estão abaixo da média

da UE na leitura (17 %) e ciências (17 %), mas acima da média na matemática (24 %). Os níveis

médios de desempenho aumentaram desde então continuamente, colocando Portugal, pela primeira

vez, acima das médias da OCDE e da UE. A percentagem de alunos com elevado aproveitamento no

PISA,  ou  seja,  estudantes  que  demonstraram  competências  de  elevada  complexidade  —  está

também a aumentar e encontra-se agora próxima da média da UE.

Gráfico 5- Evolução dos resultados PISA 2000-2015
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Apesar  destas  tendências  positivas,  subsistem  preocupações  em  relação  à  equidade.  A

percentagem de alunos com fraco aproveitamento entre os estudantes que pertencem ao quartil

socioeconómico  inferior,  é  25  pontos  superior  ao  dos  pertencentes  ao  quartil  socioeconómico

superior (OCDE 2016). Este valor está próximo da média da UE (25,6 pontos). Além disso, com

mais de 31 % dos estudantes que repetiram o ano, Portugal regista a terceira taxa mais elevada de

repetições de ano na UE (Comissão Europeia 2017). O fosso social a este respeito é significativo,

com  taxas  superiores  a  52  %  entre  os  estudantes  desfavorecidos  e  inferior  a  9  %  entre  os

favorecidos. As clivagens entre não migrantes e imigrantes de primeira e de segunda geração —

conforme medido pelas taxas de abandono escolar precoce, o desempenho PISA e a repetição de

ano, são comparativamente pequenas.

4-POLÍTICAS NACIONAIS DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

Quando falamos das políticas nacionais estruturantes na área da educação é imprescindível

referir  que Portugal  trilhou um caminho de grande desenvolvimento no domínio educativo nos

últimos 40 anos.  O país durante o tempo da ditadura esteve prisioneiro, para além das liberdades e

garantias dos cidadãos,  de uma estratégia nacional assumida de não valorização do ensino, ou de

um ensino  estratificado  onde  só  as  elites  tinham oportunidades.  .  Um país  mergulhado  numa

pobreza profunda, onde  grande parte da população estava dotada ao analfabetismo. Em 1974, ano

da revolução do 25 de Abril,  que ditou o retomar da democracia em Portugal, mais de 40% da

população Portuguesa era analfabeta. Portugal tinha um atraso quando comparado com a maior

parte dos países europeus de cerca de 100 anos ,  no que concerne a todos os indicadores da área da

educação. 

A construção  passo  a  passo  de  uma estrutura  de  sociedade  democrática  e  a  entrada  de

Portugal na União Europeia em 1984, constituir-se assim como dois pilares fundamentais, para o

país apostar decididamente na educação como um pilar de desenvolvimento. Um caminho difícil,

mas feito  com sucesso,  marcado por  aquilo que se pode chamar de uma segunda revolução,  a

revolução da educação. Nos últimos 40 anos , houve um compromisso nacional de aproximar o país

da média europeia no que concerne há educação. Apesar de várias crises e da instabilidade política ,

houve uma clara aposta transversal aos diferentes governos constitucionais, em colocar a educação

no topo das prioridades. 

De seguida serão enumeradas uma série de medidas governamentais implementadas durante

os  últimos  ,  que  parecem ter  sido  um marco  relevante  no  combate  ao  insucesso  escolar  e  ao

abandono precoce:

13



1-    Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE)

Trata-se da  iniciativa mais recente  e com grande alcance  do governo para prevenir o

insucesso escolar e reduzir a repetição de ano em todas as fases de ensino. No ensino básico, o novo

sistema de  exames  nacionais  que  introduz  testes  formativos  no  segundo,  quinto  e  oitavo  anos

(estudantes  com 7,10  e  13  anos  de  idade)  para  a  língua  portuguesa  e  matemática  está  agora

plenamente executado. Desde o ano letivo 2016/2017, os estudantes que repetiram mais do que um

ano são confiados a  um professor tutor  com formação para acompanhar  a  sua aprendizagem e

melhorar os resultados do aproveitamento, bem como para criar a sua confiança na escola.

O  plano  tem  por  base  uma  cooperação  estreita  entre  as  administrações  locais  e  os

agrupamentos de escolas. As escolas podem propor novas iniciativas pedagógicas adaptadas àsua

população estudantil e receber recursos adicionais para as desenvolver.

Será  ministrada  formação  aos  diretores  e  docentes  das  escolas,  juntamente  com algum

pessoal  municipal.  Esta  formação  incidirá  sobre  o  planeamento  estratégico,  a  definição  de

indicadores ea utilização de recursos. Cada escola estima o seu grau de preparação para participar

no  plano  edepois  apresenta,  a  título  voluntário,  um  conjunto  de  medidas  para  melhorar  o

aproveitamentodos seus alunos de uma forma inclusiva. Após avaliação e aprovação da proposta a

nível central,são atribuídos recursos suplementares à escola.

Durante o primeiro ano de aplicação, 663 centros educativos integraram o plano, representando 80

% do total de escolas. Juntamente com os 18 % de escolas já inscritas no programa inicial TEIP que

se centrou nas escolas com uma elevada percentagem de estudantes de contextos socioeconómicos

mais baixos, isto faz com que apenas um pequeno número de centroseducativos fiquem de fora do

programa.  No  total,  as  escolas  propuseram 2  915  medidas  em diferentes  domínios,  tais  como

flexibilidade  curricular,  flexibilidade  organizacional,  equipas  multidisciplinares,  ciências

experimentais e educação dos progenitores.

2-  Forte  investimento no ensino pré-escolar,  permitindo uma rede alargada que dá resposta a

crianças  a  partir  dos  3 anos de idade.  Esta  medida  para  além de  potenciar  o  desenvolvimento

integral  crianças,  permite  assim  detetar  precocemente  algumas  problemáticas  psicoeductivas,

ajustando os percursos educativos e intervindo de forma celere.

3- O sucessivo  alargamento da escolaridade obrigatória, passando nesta última alteração à lei

para os 18 anos de idade, permitiu que muitos jovens possam estar até mais tarde em contexto
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escolar, prevenindo assim alguns contexto de risco e de vulnerabilidade social, aumentando assim

as suas oportunidades.

4-  A criação  de  respostas  educativas  diferenciadas  para  alunos  com  percursos  escolares  de

insucesso, com enfoque no trabalho de competências pessoais e profissionais ao mesmo tempo que

lhes  permite  obter  as  qualificações  académicas.  Falamos  de  respostas   como  os  Cursos  de

Educação  Formação,  os  Cursos  vocacionados  e  os  Programas  Integrados  de  Formação  e

Educação.

5- O alargamento sucessivo da rede de oferta formativa do ensino profissional, permitindo criar

respostas  mais  adaptadas  para  os  alunos  em  função  das  suas  expectativas  e  preferências

vocacionais, preparando-os ao mesmo tempo para o mercado de trabalho. 

6- O investimento em projetos específicos em territórios de maior vulnerabilidade social,  e

onde os números do insucesso parecem ser muito significativos . Falamos de criação de Territórios

Prioritários de Ação Educativa ,  onde existe um reforço de recursos humanos e técnicos com o

objetivos  de  criarem respostas  especificas  e  locais  aos  problemas  de  insucesso  escolar,  ou  de

programas específicos para trabalhar em articulação com o contexto escolar a pobreza e a exclusão

social, tal como preconiza o designado Programa Escolhas.

7-Uma resposta educativa importante as claramente insuficiente foi a aposta em equipas e

especializadas e multidisciplinares de apoio às escolas, nomeadamente a alocação de técnicos

como  psicólogos,  terapeutas  da  fala,  e  assistentes  sociais,  que  permitam  trabalhar  de  forma

integrada  áreas que fogem das competências habituais da docência. 

Estas medidas são apenas uma síntese de um conjunto de políticas estruturadas que com alguns

avanços e recuos, que foram implementadas pelos diferentes governos portugueses ao longo dos

últimos anos. Estas medidas concorreram na sua generalidade para melhorar o panorama educativo

do nosso país e reduzir der forma consistente o abandono escolar em Portugal durante os últimos

anos. Muito ainda há a fazer. 

 

15



5- Análise local: Barcelos um território educativo de excelência 

5.1-Nota introdutória: uma visão global e qualitativa:

Barcelos  é  um  concelho  da  região  do  baixo  Cávado  com  cerca  de  120.000,  divido

administrativamente em 61 freguesias e em 9 agrupamentos escolares e que se caracteriza por ser

um território predominantemente rural. É importante salientar que apesar de uma forte identidade

rural do território, à qual se associam atividades económicas tradicionais como trabalho do barro e

olaria  e  a  produção  agro-pecuária  (setor  leiteiro),  toda  esta  região  do  Cávado  é  marcado

simultaneamente por uma forte industrialização especialmente no que diz respeito ao sector das

malhas.  

Trata-se por isso, de um território marcado por algumas problemáticas sociais, das quais se

destaca desde logo a elevadíssima taxa de desemprego, que se agudizou nos últimos anos, com a

famigerada crise económica que afetou de sobremaneira o sector têxtil, empregador de boa parte

das  famílias  Barcelenses.  Trata-se  igualmente  de  um  território  onde  predominam  as  baixas

qualificações e mão-de-obra indiferenciada, contribuindo para a precariedade do emprego e para a

perpetuação de baixos salários. 

Toda esta conjetura económica, tem repercussões severas a nível social,  sendo percebido

concomitantemente  um padrão  de  famílias,  que  parecem apresentar  padrões  de  funcionamento

desajustados, especialmente no que diz respeito ao exercício de tarefas parentais. 

É neste contexto que Barcelos, desde há largos anos percebeu a importância de apresentar

respostas complementares ao sistema educativo, que de uma forma integrada possam trabalhar a

escola, o aluno e a família.

A escola de hoje depara-se com novos paradigmas, pois é neste espaço as crianças passam

grande parte do seu tempo, vivem grande parte das suas emoções, desenvolvem grande parte das

suas relações sociais, e aprendizagens, e ao mesmo tempo é o local por excelência onde cristalizam

grande parte dos seus problemas. A Escola é por como que um espelho ou um reflexo da nossa

sociedade.

O trabalho dos diferentes agentes educativos no terreno, tem vindo a mostrar que hoje mais

do  que  nunca  os  alunos  estão  menos  orientados  para  motivações  académicas  e  para  as

aprendizagens curriculares, sendo que este falta de orientação e de sucesso nas tarefas escolares,

não se deve numa primeira instância a problemas cognitivos dos alunos, mas sobretudo a problemas
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de ordem emocional, comportamental, que muitas vezes são apenas sintomas de graves problemas

psicossociais em contexto familiar.

Os modelos de intervenção e as estratégias para o sucesso escolar devem ser revistos, sendo

mais do que nunca necessário apostar em modelos mais amplos e sistémicos, que envolvam não só

o aluno no seu processo de ensino/ aprendizagem, mas também diferentes agentes educativos, e em

concreto as famílias. A família é a base de estabilidade emocional da criança, onde se criam os

padrões de vinculação e onde se desenvolvem as primeiras relações sociais, regras e modelos. A

verdade é que se estes padrões não existirem ou forem desajustados, a própria criança terá poucas

estruturas para se ajustar ao contexto escolar e para poder investir nas tarefas e realizações escolares

propostas. As suas necessidades básicas e as suas motivações são outras e a escola, a maior parte

das vezes, não consegue nem tem capacidade para responder a muitas das questões sociais com que

é quotidianamente confrontada.

Nesse  sentido  toda  a  comunidade  educativa  de  Barcelos  ,  tendo  em  conta  todos  os

pressupostos anteriores fez um caminho no sentido de se organizar de uma forma integrada no

sentido de dotar a escola de respostas que pudessem minimizar o impacto de alguma problemáticas

sociais que podem concorrer negativamente para o sucesso dos alunos, tal como poderemos ver de

seguida. 

  

5.2-Breve descrição do panorama educativo de Barcelos

Colocando  o  foco  nos  sistema  de  ensino  local,  e  reportando-nos  assim  à  realidade  de

Barcelos  importa  salientar  que  o  sistema  educativo  de  Barcelos  integra  uma  rede  de

estabelecimentos de ensino composta por 97 estabelecimentos públicos e 18 privados (DGEEC,

2014-2015).

 Relativamente  à  sua  organização  na  rede  escolar  pública  existem  um  total  de  9

Agrupamentos escolares, (Agrupamento de Escolas de Barcelos, Agrupamento de Escolas Alcaides

de  Faria,  Agrupamento  de  Escolas  de  Vila  Cova,  Agrupamento  de  Escolas  de  Fragoso,

Agrupamento  de  Escolas  Vale  D´Éste,  Agrupamento  de  Escolas  Braga  Oeste,  Agrupamento  de

Escolas Rosa Ramalho e  Agrupamento de Escolas  Gonçalo Nunes).  Para que se compreenda o

conceito de agrupamento de escolas importa explicar que estes correspondem a um conjunto de

escolas  desde  o  1º  ciclo  até  ao  ensino  básico  e  em  alguns  casos  ensino  secundários,  que  se

organizam em torno de uma única unidade organizacional de gestão.  

Importa ainda salientar a a existência de três escolas secundárias, sendo uma delas (Escola

Secundária de Barcelinhos ) não agrupada. 
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Destaca-se ainda  se a existência no território de três escolas de ensino profissional (ACIB, Profitela

e Escola Profissional de Tecnologia e Gestão de Barcelos), que apresentam oferta formativa em

diferentes áreas vocacionais e que contemplam cursos mais orientados para preparar os alunos para

o mercado de trabalho.  

Por  último  refira-se  a  existência  de  uma  escola  de  ensino  artístico,  designada  por

Conservatório de Música de Barcelos.

Em termos da realidade do número de alunos, a tabela seguinte descreve o número de alunos

existentes no ensino público de Barcelos, no ano letivo 2014/2015, em função do ciclo de ensino . 

NÍVEL DE ENSINO NÚMERO DE ALUNOS 

Ensino Pré-Escolar 2.355

Ensino Básico 1º ciclo 4.626

Ensino Básico 2º ciclo 1.736

Ensino Básico 3º ciclo 3.385

Ensino Secundário 2.886

TOTAL 14988

Quadro 3- Número de alunos por nível de ensino no concelho de Barcelos no ano letivo 2014/2015(ensino público)

5.3-Indicadores escolares: Barcelos um território educativo de excelência: 

Os dados estatísticos  têm mostrado Barcelos  como um território educativo marcado por

indicadores muito favoráveis no que diz respeito ás questões relacionadas com o abandono escolar.

Assim os últimos dados estatísticos , obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística, que reportam

ano de 2015,  colocam Barcelos com uma taxa de abandono escolar bastantes residual , que se situa

no  0,94%, sendo esta taxa significativamente inferior aos dados nacionas que nos reportam para

uma taxa que ronda os 14% no ano de 2015. 

Quando analisados outros indicadores importantes, como é o caso da taxa de retenção e

desistência global, Barcelos apresenta uma taxa de 4,3 %, sendo esta taxa inferior em cerca de

cinquenta por cento à média nacional. 

Atendendo a este cenário favorável, que reportam Barcelos para um panorama de excelência

na área educativa a nível nacional é importante realizar um reflexão profunda e crítica sobre os
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presentes dados. Nessa reflexão a questão central  remete-nos para a percebermos quais as boas

práticas existentes no território que permitem de certa forma explicarem o sucesso educativo no

território de Barcelos. 

5.4-Barcelos: políticas /recurso Municipais para a área de educação:

O Município  de  Barcelos,  tem pautado  as  suas  políticas  educativas  e  sociais,  por  uma

preocupação central em fazer cumprir os princípios consagrados na Carta das Cidades Educadoras.

A Adesão à Rede Territorial da Cidades educadoras no ano de 2010, pode assim ser considerado um

marco importante para Barcelos, na medida em que todas as políticas passaram a ser pensadas sobre

a lógica dos princípios consagrados na Carta das Cidades educadoras, senso a preocupação central ,

promover uma cidade onde todos, sem exceção, têm direito à educação. A responsabilidade desta

missão deve ser  alargada a toda a  sociedade civil,  sendo geradora de sinergias,  compromissos,

responsabilidade. 

Assim  todos  os  recursos/projetos  municipais  apresentados  de  seguida  embora  sejam

enumerados isoladamente, resultam de um conjunto de políticas integradas que têm como o centro a

criança, os seus direitos e o seu desenvolvimento integral e que visam potenciar o que de melhor

tem cada alunos. Estas medidas não resultam da visão exclusiva do município sobre a educação mas

resultam  sobretudo  da  participação  de  toda  a  comunidade  educativa  e  das  necessidades

diagnosticas. 

Todas as ações descritas visam assim promover um território educativo de qualidade, fomentando o

sucesso e prevenindo as questões do abandono e do insucesso escolar.

• Apoio  logístico  e  financeiro  as  projetos  educativos  dos  Agrupamentos  escolares.  O

Município  de  Barcelos  tem  apostado  numa  política  de  apoio   às  escolas  públicas  do

concelho e aos seus projetos educativos. A Câmara Municipal assume um papel fundamental

no apoio ao desenvolvimento de projetos de carácter inovador que permitam aos alunos

desenvolver competências como o pensamento criativo, crítico e científico. Refira-se a título

de exemplo o projeto da Rede de Pequenos Cientistas (Escola Secundária de Barcelos), o

projeto  de  Robótica  (Escola  Secundária  de  Barcelinhos),  os  projetos  mArte  e  Eco-Shel

Marathon (Escola Secundária Alcaides de Faria) e o projeto da Rádio Escolar (Agrupamento

Escolas Vale do Tamel). Esta medida permite a que alunos em situação de insucesso e de

abandono  escolar  possam  experimentar  em  contexto  escolar,  atividades  diferenciadas,

extracurriculares e que estimulam o gosto pela escola. 
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• Dinamização da uma Rede de Bibliotecas Escolares descentralizada.  Esta medida tem

permitido  criar dinâmicas  de  trabalho  bastante  apelativas,  proporcionado  aos  alunos

atividades  frequentes  de  incentivo  à  leitura  e  à  escrita  e  o  contacto  com escritores  de

reconhecido  mérito.  Este  trabalho  revela-se  fundamental  para  o  desenvolvimento  de

algumas competências nos alunos, tem repercussões positivas no seu aproveitamento escolar

e permite  o acesso universal  dos  mesmos a  dinâmica de ordem cultural.  O aumento da

literacia contribui para para a prevenção das questões do abandono escolar 

• Acesso  a  plataformas  digitais  para  trabalhar  conteúdos  dos  direitos  e  cidadania .

Disponibilização para todos os alunos do 1º ciclo da plataforma informática designada Mais

Cidadania que resulta de uma parceria do Município com a Universidade do Minho e que

tem como  missão  aumentar  os  níveis  de  cidadania  participativa  das  crianças  e  jovens,

através da implementação deste projeto nas escolas do 1º ciclo e da respetiva formação do

pessoal docente, trabalhando áreas transversais como a educação ambiental, educação para a

saúde e currículo local. 

 

• Incentivo à prossecução de estudos. O Município de Barcelos proporciona aos alunos do

ensino básico e secundário,  a facilidade de participarem na experiência da Universidade

Júnior (atividades de Verão na Universidade do Porto), e do Verão no Campus (Universidade

do  Minho)  ,  promovendo  assim  o  contacto  entre  os  estudantes  e  o  ensino  superior,

potenciando  a  sua  motivação  para  não  abandonarem  o  seu  processo  de  educação  e

continuarem os estudos.

• Candidatura  a  projeto  apoiados  pelo  Fundo  Social  Europeu,  relacionados  com  a

educação.  No  âmbito  das  candidaturas  à  media  10.1,  do  POCH  (Portugal  2020-

Redução/prevenção do abandono escolar), foram candidatados alguns projetos de relevância

educativa que se prevêem serão ooperacionalizados no inicio do próximo ano letivo. Entre

esses projetos destaca-se: o projeto de Apoio psicoeducativo e psicossocial no 1º ciclo do

ensino  básico,  disponibilizando  uma  equipa  especializada  e  multidisciplinar  de  técnicos

(psicólogos e  terapeutas  da fala,  entre  outros  técnicos)  e  o  projeto  a  diferença está  ano

desporto (Hipoterapia para crianças com NEE;  Projeto BikeAtitude). Todos este projetos

estão orientados para o trabalho junto de alunos em risco de insucesso escolar.
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Importa ainda salientar o posicionamento estratégico do município quer como parceiros,

quer  como  promotor  ou  quer  como  financiador  de  projetos  estruturantes  que  atuam

diretamente na área da promoção dos direitos das crianças. Um desses projetos que está em

funcionamento  deste  o  ano  de  2015  é  o  projeto  GALOARTIS,  desenvolvido  no

Agrupamento  de  Escolas  de  Barcelos,  onde  o  Município  de  Barcelos  é  o  promotor  do

mesmo juntamente com outra entidade de âmbito social.  Este  projeto intervém junto de

alunos em risco de exclusão social e abandono escolar e seu público-alvo são sobretudo

crianças  de  etnia  cigana.  Dada  a  a  importância  estratégias  deste  projeto  que  pode  ser

considerado  uma  boa  prática  e  uma  referência  do  nosso  território.  O  mesmo  vai  ser

explorado mais adiante. 

• Políticas de apoio às famílias e que promovem a articulação entre a escola e a família.

No domínio das políticas de apoio à família e com repercussões diretas nas aprendizagens e

no contexto escolar,  destacamos as parcerias com as instituições,  associações de pais as

juntas de freguesias, permitindo o fornecimento de pequenos-almoços gratuitos aos alunos

com carência económica que frequentam a rede pública do pré-escolar e do 1º ciclo e a

dinamização das Atividades de Apoio e Animação à Família (AAAF), o ajustamento de uma

rede de transportes adequada às necessidades dos alunos e das famílias. 

Destaca-se ainda a programação de ocupação de tempos livres dirigida a crianças e jovens 

durante  o  períodos  de  pausa  letiva,  que  ocorre  em  diferentes  serviços  municipais,  

nomeadamente na Casa da Juventude, na Biblioteca Municipal e no Museu da Olaria. 

Ainda  no  domínio  da  ação  social  escolar,  salienta-se  que  durante  os  últimos  anos  o  

Município de Barcelos apostou numa política de oferta de manuais escolares a todos os  

alunos do 1º ciclo do ensino básico, tendo esta medida um impacto muito positivo no apoio 

às famílias e às crianças.

• Apoio aos alunos com Necessidades Educativas Especiais. Os alunos com necessidades

educativas espaciais têm merecido especial atenção por parte do município, na medida em  a

sua verdadeira inclusão no contexto escolar é muitas vezes difícil de operacionalizar. Assim

o Município  tem apostado  numa série  de  políticas  estruturaradas  de  apoio  junto  destes

alunos como é o caso  de  Programa de ocupação terapêutica para alunos com Necessidades

Educativas Especiais, que permitem a muitos jovens usufruírem durante as pausas letivas de

atividades terapêuticas especializadas, assim como um programa de equitação terapêutica
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desenvolvido junto das crianças das unidades de ensino especial dos agrupamentos escolares

de Barcelos.

• Promoção de alguns projetos de caráter desportivo/educativo/cultural, que resultam de

parcerias  das  comunidade,  e  da  responsabilidade  social  de  alguns  mecenas  do  tecido

empresarial Barcelense (bolsa de empresários mecenas) e que visam intervir junto de alunos

em situação de vulnerabilidade económica e em risco de exclusão social  e em risco de

abandono escolar.   Os referidos projetos serão  desenvolvidos extracurricularmente ,  em

articulação com o contexto escolar e têm como objetivo promover a inclusão social  e a

igualdade de oportunidades  e estabelecer objetivos dos alunos face à escola (ex:  Torneio de

Minibasquete Interescolar; Orientação Adaptada )

Destaca-se ainda Apoio a projetos de formação musical para crianças e jovens, através de 

acordos de colaboração que permitem aos alunos que moram em zonas mais periféricas do 

concelho de Barcelos ter oportunidade de acesso a formação musical de qualidade. 

• No domínio de políticas culturais dirigidas para jovens, destaca-se a preocupação em criar

programação no teatro municipal orientada para as necessidades e preferências das crianças

e jovens, assim como uma preocupação em articular a programação com algumas dinâmicas

e conteúdos  escolares . Salienta-se ainda a disponibilização por parte do município, a toda a

comunidade escolar, no início de cada ano letivo, de um caderno pedagógico de atividades,

onde  são  disponibilizadas  um conjunto  de  atividades  diversificadas  de  âmbito,  cultural

/pedagógico, e que permitem que as escolas possam inscrever este tipo de atividades  nos

respetivos  planos  de atividades.  A preocupação de  que todos  as  crianças/jovens tenham

pleno  acesso  a  atividades  de  âmbito  cultural,  promove  a  igualdade  de  oportunidades  ,

contribuindo de forma indireta para as questões do abandono e insucesso escolar. 
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5.5- Dos números à explicação: porque é que Barcelos tem uma taxa de abandono escolar tão

Baixa?

As medidas  e  projetos  apresentados,  por  si  ,  não  explicam os  resultados  extremamente

favoráveis que Barcelos revela nos principais indicadores no domínio escolar, em especial no que

concerne à taxa de abandono escolar quase residual. Assim o que tornará o concelho de Barcelos

um concelho com uma marca educativa de excelência?

A análise pode ser complexa e multifactorial,  quando o assunto é analisado com alguma

profundidade parecem existir alguns pressupostos que concorrem diretamente para este resultados. 

O primeiro é ideia de um território onde as políticas educativas são definidas de uma forma

colaborativa  e  em  parceria  com  os  diferentes  agentes  educativos.  Este  trabalho  colaborativo,

participado e integrado é fundamental para que possam ser ouvidas as principais necessidades do

território.  Todos  os  projetos  municipais  implementados  nascem  a  partir  da  auscultação  e

participação  de  toda  a  comunidade  educativa,  onde  são  reportadas  as  necessidades,

constrangimentos e problemas. A partir daí todos os agentes educativos são envolvidos nos projetos

desde a sua génese até à sua operacionalização. Esta metodologia de trabalho permite que todos sem

exceção concorram para a concretização dos objetivos dos projetos e se sintam responsáveis pelo

mesmos, cumprindo assim um dos princípios da carta das cidades educadoras que nos refere que a

responsabilidade da educação é de toda a comunidade. Um exemplo concreto desta metodologia foi

a elaboração do Plano de Combate ao Insucesso e Abandono Escolar, candidatado pelo Município

de  Barcelos  no  âmbito  do  programa  Portugal  2020,  ainda  recentemente.  Todas  as  ações

candidatadas no âmbito deste plano partiram de um trabalho de diálogo, discussão e parceria com os

diferentes atores da área da educação em Barcelos.

Uma segunda ideia, não menos importante e que parece ser central quando analisamos os

resultados positivos quanto ao abandono escolar no concelho de Barcelos, diz respeito às políticas

de apoio à família e de promoção da interação entre a escola e a família. Todos sabemos que a

escola não é um sistema isolado de outros sistemas sociais. Ela intercepta e cruza muitos outros

sistemas  sociais  e  em particular  o  sistema  familiar.  Assim não  é  possível  pensar  em políticas

educativas  não  envolvendo  as  famílias  no  processo.  A este  nível  o  município  de  Barcelos,

percebendo que muitos dos problemas cristalizados em contexto escolar pelos alunos, tinham a sua

génese no contexto familiar, resolveu dotar as escolas de equipas multidisciplinares que para além

da intervenção focalizada no aluno alargasse  a mesma ao sistema familiar. Assim a intervenção

psicossocial,  permitiu  efetuar  uma  abordagem  aos  problemas  dos  alunos  numa  perspetiva

complementar diferenciada , na medida em que os diferentes problemáticas sinalizadas em contexto
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escolar, têm uma intervenção de carácter sistémico que envolve sempre a família. 

Ainda  no  domínio  do  apoio  à  família,  salienta-se  a  política  desenvolvida  junto  das

associação de pais. As associações de pais são estruturas muito importantes , na medida em que

conhecem muito de perto as realidades locais de cada escola. Assim o  município criou mecanismos

de apoio a estas associações no sentido das mesmas darem respostas muito importantes, como é o

caso das Atividades de Animação e de Apoio à Família (espaços informais onde as crianças podem

ficar  no  horário  pós-escolar,  até  os  pais  finalizarem a  atividade  laborar)  e  como  é  o  caso  da

organização  dos  transportes  escolares  do  1º  ciclo  de  ensino  básico.  Estas  respostas  locais  de

proximidade são fundamentais para que as famílias se sintam mais envolvidas e responsabilizadas

no percurso educativo das crianças. 

Uma outra área fundamental de atuação do município é uma aposta muito forte em políticas

de ação social  escolar,  que ajudem a atenuar as desigualdades sociais,  que promovam a plena

igualdade de oportunidades. Assim o município de Barcelos criou mecanismo para garantir uma

rápida  avaliação  de  situação  de  carência  sócioeconimica,  garantindo  a  muitos  alunos  refeições

gratuitas e pequenos almoços gratuitos, e despoletando um conjunto de recursos socais direcionado

às famílias nesta situação. Neste domínio a aposta numa política de manuais escolares gratuitos para

todos os alunos, foi mais uma medida com repercussões muito positivas junto das famílias e alunos.

Importa ainda salientar que Barcelos apresenta um número significativo de alunos de etnia

cigana  a  frequentar  o  contexto  escolar.  Sendo  conhecidas  as  características  e  especificidades

culturais da população de etnia cigana e sabendo dos níveis de abandono escolar muito elevados

junto desta população, o município de Barcelos decidiu adotar uma serie de medidas que têm tido

resultados muito positivos. Estas medidas passaram pela presença de um mediador de etnia cigana

junto da escola,  pela  contratação de funcionárias  de etnia  cigana para o alunos  desta  etnia  se

sentirem mais identificados com o espaço escolar, permitindo igualmente combater o estigma junto

da restante população. Um outra medida estruturante nesta área foi a criação do designado Projeto

GALOARTIS, promovido pelo município de Barcelos,  orientado para o trabalho com população

mais  vulnerável  e  em  risco  de  exclusão  social  e  que  tem  servido  para  dar  uma  resposta

complementar à escola, intervindo especialmente junto da população de etnia cigana.

Num nível  de  intervenção  mais  amplo,  envolvendo  estratégias  de  política  nacional,  os

resultados sobre o abandono escolar em Barcelos não podem ser dissociados dos mecanismos legais

de atuação da comunidade sobre esta problemática. Assim é importante acrescentar que em Portugal

foram criadas há cerca de 20 anos estruturas locais de promoção dos direitos das crianças/jovens ,

designadas por Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. A lei confere a estas comissões , a

competência de avaliar as situações de crianças e jovens em perigo sinalizadas pela comunidade. A
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situação de abandono escolar de um aluno com menos de 18 anos é assim enquadrada em termos

legais  como uma situação de perigo e  a  escola é  obrigada a  comunicar  todas as situações  de

abandono a esta  comissão.  A Comissão de Proteção de Crianças e  Jovens por  sua vez recolhe

consentimento  junto  da  família  para  intervir,  obtendo  a  colaboração  desta  para  rapidamente

recolocar a criança/jovem a frequentar a escola. Caso não haja compromisso da família, as situação

são  rapidamente  encaminhadas  para  as  instâncias  judiciais,  concretamente  para  o  tribunal  de

menores. É importante refletir que esta medida tem tido um impacto muito positivo na diminuição e

rápida  intervenção  junto  das  situações  de  abandono escolar.  Contudo o  município  de  Barcelos

percebendo a necessidade de reforço técnico desta comissão e da sua importância para a promoção

dos direitos das crianças , tem efetuado um esforço em dotar esta estrutura com todos os meios e

ferramentas necessárias para uma intervenção eficaz, rápida e articulada com toda a comunidade

escolar. 

Por tudo o traduzido anteriormente podemos concluir que acima de tudo a comunidade de

Barcelos se organizou no sentido de garantir respostas de proximidade junto dos alunos e das suas

famílias, que permitem uma intervenção rápida e integrada junto do fenómeno do abandono escolar.

Mas sobretudo toda a comunidade está organizada no sentido de prevenir esse mesmo abandono

escolar,  apostando  em  políticas  ativas  que  promovem  o  sucesso  escolar  e  a  igualdade  de

oportunidades. 

 

6- Conclusão 

Apesar de um caminho nos últimos 40 anos efetuado em Portugal com muitos progressos,

esforços e resultados positivos no domínio da educação, muito há fazer a nível local e nacional. 

A Escola de hoje parece já estar por vezes completamente desfasada das necessidades das

crianças e dos jovens , trabalhando competências e currículos nos quais os mesmso já não se revém.

Os números do abandono escolar ainda que se aproximem das metas europeias ,  não se

traduzem em ciclos  de  sucesso  escolar,  mas  apenas  num conjunto  de  jovens  que  passam pela

escola , muitos deles sem experimentar o sucesso, acabando por abandonar a escola sem verdadeiras

competências e acima sem perspetivas de um projeto de vida. 

Há claramente que repensar a organização escolar, os currículos, as pedagogias, com atividades e

ofertas que permitam a todos os jovens sem exceção experimentar o sucesso. Valorizar a potencial
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individual de cada aluno, numa escola que não segrega,que não separa, que não exclui. Há que

encontrar novos métodos, novas linguagem de comunicação com os jovens. 

A arte é sem dúvida uma linguagem universal. Educar através da arte? É uma possibilidade, um

caminho, um desafio!
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1-Introdução. 

O projeto Michelangelo constitui uma valiosa oportunidade para o consórcio 

Português poder reflectir, aprofundar e discutir, sobre a importância da arte como 

ferramenta educativa poderosa, que deve servir para potenciar o sucesso escolar.  

A questão central é de como pode a escola, perante um modelo rígido, centrado 

e orientado para o sucesso, fundada num sistema de avaliação muito formal e baseado 

em exames, com programas que têm que ser cumpridos religiosamente, pode encontrar 

espaço para as diferenças e necessidades dos alunos, para as suas potencialidades, e 

encontrar espaço para experimentar estratégias alternativas, promotoras do bem-estar 

dos alunos, que os levem a experimentar o sucesso em contexto escolar? 

 As páginas que se seguem tentam encontrar algumas pistas para esta questão.   

 Assim o presente relatório tem como objetivo enquadrar algumas políticas 

educativas nacionais que estão num processo acelerado de mudança, centradas 

sobretudo na promoção do sucesso escolar e na prevenção do abandono escolar e que 

criam as bases para uma escola mais inclusiva, mais justa e com mais oportunidades 

para os alunos.  Tentaremos igualmente partilhar um conjunto de projetos e boas 

práticas existentes no território educativo de Barcelos e a nível nacional, que se tornam 

distintas e diferenciadoras, utilizando estratégias e metodologias inovadoras a partir da 

arte, orientados para uma abordagem preventiva do insucesso escolar, ou para 

abordagens remediativas junto de alunos com processos educativos marcados pelo 

insucesso e em claro risco de abandono escolar.  

 Num mundo que nos dá sinais a cada dia de intolerância, de não respeito pela 

diferença e pela diversidade, este espaço privilegiado de partilha de experiências 

educativas inovadoras, a partir do uso da arte, deixa-nos uma porta aberta para que cada 

um dos nosso países, possam comungar dos valores europeus de cooperação, pensando 

que, apesar de diferenças linguísticas e culturais, partilhamos os mesmos valores, ideais 

e as mesmas raízes, pugnamos por uma escola inclusiva onde todos os alunos têm o 

direito a experimentar o sucesso e a terem condições para não abandonarem a escola 

precocemente, acreditando fortemente no ideal de Nélson Mandela, de que a “educação 

é a arma mais poderosa de um povo”. 
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2- Políticas educativas nacionais de promoção do sucesso 

escolar e combate ao abandono escolar: um sistema educativo 

dinâmico e em mudança de paradigma. 

 

Não podemos deixar de começar este relatório, referindo que vivemos um 

momento muito particular no panorama educativo nacional, decorrente de legislação 

introduzida no início do ano letivo 2018/2019, e que de certa forma mudam todo o 

paradigma do ensino em Portugal.  

O decreto lei nº 54/ 2018 e dec.lei 55 de 2019, publicados a 6 de julho de 2018, 

vem introduzir mudanças profundas no sector educativo. Estando intimamente ligados 

os dois decretos de lei, o primeiro faz referência à educação inclusiva, estruturando 

níveis de medidas educativas em função das competências, potencialidades e 

dificuldades dos alunos, acabando com o conceito altamente estigmatizante da educação 

especial e dos alunos com necessidades educativas especiais. O dec.. Lei 55 de 2019, 

introduz por sua vez, o enorme desafio às escolas de poderem flexibilizar os seus 

currículos, de acordo com os contextos, com as especificidades sociais, culturais e 

económicas da proveniência dos seus alunos, devolvendo à escola autonomia e 

responsabilidade para que possam promover currículos mais ajustados às necessidades 

dos alunos e assim promoverem o sucesso escolar. Estes dois decretos de lei surgem na 

sequência de um outro documento estruturante publicado no ano 2017 pelo Ministério 

da Educação que traçava com muito rigor o perfil que devem ter os alunos, aquando do 

término do seu processo educativo. Um documento orientador das competências que 

devem ser privilegiadas durante o processo educativo dos alunos e que apelam para a 

importância de se reforçarem áreas como a cidadania e o desenvolvimento das soft 

skills, na medida em que estas competências transversais revelam-se fundamentais para 

a adaptação dos alunos ao mundo real.  

A par de toda a mudança legislativa, foram lançados a partir do 2017, pelo 

Ministério da Educação e pelo autarquias locais, programas muito robustos, orientados 

para a promoção do sucesso escolar, para a redução do insucesso e para o combate ao 

abandono escolar, nomeadamente o Programa de Promoção do Sucesso escolar e os 

Planos Integrados de Combate ao Abandono e Insucesso escolar, com vários projetos 
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desenhados à medida, onde as escolas foram auscultadas, de modo a serem criadas 

respostas educativas, amplas, diversificadas e ajustadas à realidade.  

Apresentamos, de seguida, uma síntese de algumas medidas educativas 

estruturantes promovidas pelo Ministério da Educação durante os últimos anos e que se 

têm revelado fundamentais para a redução do abandono escolar e para a promoção do 

sucesso educativo:  

 Forte investimento no ensino pré-escolar, permitindo uma rede alargada 

que dá resposta a crianças a partir dos 3 anos de idade. Esta medida para 

além de potenciar o desenvolvimento integral das crianças, permite, 

assim, detetar precocemente algumas problemáticas psicoeductivas,  

ajustando os percursos educativos e intervindo de forma célere. 

 

 O sucessivo alargamento da escolaridade obrigatória, passando nesta 

última alteração à Lei para os 18 anos de idade, permitiu que muitos 

jovens possam estar até mais tarde em contexto escolar, prevenindo 

assim alguns contexto de risco e de vulnerabilidade social, aumentando 

assim as suas oportunidades. 

 

 A criação de respostas educativas diferenciadas para alunos com 

percursos escolares de insucesso, com enfoque no trabalho de 

competências pessoais e profissionais ao mesmo tempo que lhes permite 

obter as qualificações académicas. Falamos de respostas como os Cursos 

de Educação Formação, os Cursos Vocacionados e os Programas 

Integrados de Formação e Educação. 

 

 O alargamento sucessivo da rede de oferta formativa do ensino 

profissional que permite criar respostas mais adaptadas para os alunos 

em função das suas expectativas e preferências vocacionais, preparando-

os ao mesmo tempo para o mercado de trabalho.  

 

 O investimento em projetos específicos em territórios de maior 

vulnerabilidade social e onde os números do insucesso parecem ser 

muito significativos. Falamos de criação de Territórios Prioritários de 
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Ação Educativa, onde existe um reforço de recursos humanos e técnicos 

com o objetivos de criarem respostas específicas e locais aos problemas 

de insucesso escolar, ou de programas específicos para trabalhar em 

articulação com o contexto escolar a pobreza e a exclusão social, tal 

como preconiza o designado Programa Escolhas. 

 

 Uma resposta educativa importante mas claramente insuficiente foi a 

aposta em equipas especializadas e multidisciplinares de apoio às 

escolas, nomeadamente a alocação de técnicos como psicólogos, 

terapeutas da fala, e assistentes sociais, que permitam trabalhar de forma 

integrada áreas que fogem das competências habituais da docência 

 

Este é assim o cenário de partida a nível da política nacional, que nos permite 

estar optimistas quanto ao futuro. Apesar dos avanços ocorridos nos números da 

educação em Portugal nos últimos 30 anos,  a verdade é que o sistema educativo parece 

continuar muito desajustado às necessidades dos nosso alunos e às mudanças 

vertiginosas da nossa sociedade.  

 

 

3.Políticas Educativas Municipais: projetos que se revelam 

boas prática educativas, tendo a arte como ferramenta 

privilegiada.  

3.1- O cenário de partida  

 

Nesta visão sistémica de educação, a palavra inclusão assume uma importância 

central. Uma cidade verdadeiramente educadora é uma cidade que não exclui ninguém 

deste processo. Conceitos como a igualdade de oportunidades e integração são, assim, 

variáveis fundamentais numa cidade que se preocupa verdadeiramente com a educação 

dos seus cidadãos. Barcelos enquanto território integrado na Rede Territorial das 

Cidades Educadoras, assume este desafio. Desde logo, a pertença a esta grande Rede 

Mundial, confere-lhe responsabilidades acrescidas no domínio da Educação. Nas 

premissas da carta das cidades Educadoras está plasmado que, numa cidade educadora, 



7 
 

a responsabilidade de educar é de toda a comunidade, tendo o conceito de educação um 

espectro bastante alargado, numa visão integrada de diferentes áreas da vida das pessoas 

e num alcance longitudinal de educação ao longo da vida.  

 Fenómenos como o insucesso escolar e o abandono escolar, para além de 

constituírem um problema educativo, com o qual a escola tem que se deparar e intervir 

de forma mais imediata, têm um alcance muito mais abrangente, contribuindo 

directamente para a exclusão social, falta de oportunidades, assim como para fenómenos 

socais mais amplos como o desemprego, a falta de qualificações e, em última instância, 

para os ciclos de pobreza que se perpetuam de geração em geração. 

 É com base neste cenário que o Município assume responsabilidades muito 

importantes, em promover um ambiente no seu território educativo, favorável à 

promoção do sucesso educativo sem deixar nenhum dos seus alunos excluídos.  

 Embora o Município não tenha competências para assumir responsabilidades no 

que concerne a matérias pedagógicas, sendo essa responsabilidade do Ministério da 

Educação, o mesmo constitui-se como um parceiro privilegiado das diferentes unidades 

educativas, assumindo um papel de facilitador, promovendo um conjunto de políticas 

educativas que concorrem directamente para garantir o sucesso de todos os alunos e 

para prevenir o insucesso escolar dos mesmos.  

 A excelência de Barcelos no panorama educativo regional e até nacional, tem 

sido reconhecida por indicadores muito favoráveis em vários parâmetros educativos e 

pelo reconhecimento de vários projetos que se têm destacado em variados concursos e 

premiado escolas e alunos provenientes do território de Barcelos. 

 Um outro aspeto importante diz respeito ao alinhamento constante e ao espírito 

cooperativo entre o Município e os diferentes Agrupamentos Escolares. Todas as 

políticas educativas e todos os projetos complementares assentam sempre numa lógica 

de discussão, reflexão, diagnóstico e partilha entre o Município e a escolas, o que faz 

com que as mesmas se sintam mais envolvidas e comprometias no processo.  

 Na verdade, apesar de todos os esforços do sistema educativo, das melhorias 

significativas em termos de recursos, do investimento em políticas orientadas para o 

sucesso, tem-se cristalizado um desfasamento muito significativo entre as necessidades 

e características dos alunos de hoje e a resposta da escola enquanto instituição que lidera 

os processos de aprendizagem formais. A escola claramente não acompanhou as 

mudanças sociais, que transformaram as famílias, as formas de vida das pessoas e 

consequentemente dos seus alunos. Neste desfasamento emergem os processos de 
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insucesso escolar, os processos de exclusão, os processos que culminam em abandono e 

em todas as problemáticas que lhe estão associadas.  

 Assim, de seguida serão descritas um conjunto de experiências educativas, 

projetos e atividades que ocorrem no panorama educativo de Barcelos, que visam 

sobretudo dar oportunidade aos alunos de terem respostas educativas diferenciadas, 

potenciadoras do sucesso escolar e preventivas do abandono escolar, mostrando que a 

arte é uma ferramenta pedagógica muito poderosa.  

 

3.2- Triciciclo – identidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A arte, a cultura, a educação e a inclusão social sempre andaram de mãos dadas. 

A breve experiência relatada nesta descrição, vai muito para além do simples relato. 

Não é possível colocar nestas palavras, o processo, a emoção, a envolvência, os sorrisos.  

Comecemos por enquadrar o que é o TRICICICLO.  
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Barcelos foi considerada no final da primeira década do século como a “Capital do 

Rock”, fruto de anos de exportação de música de qualidade para todo o mundo. Na 

atualidade, o gosto e iniciativa não esmoreceu e as novas e mais antigas gerações 

continuam a fazer da pacata cidade de Barcelos um caso único a nível nacional. É neste 

contexto que nasce o Triciclo. O Triciclo é, assim, um ciclo de concertos itinerantes que 

percorre vários espaços do centro histórico de Barcelos, com a melhor música nacional 

e internacional. Aos concertos, também se juntam workshops e showcases, assumindo 

um carácter plural e educativo, envolvendo verdadeiramente a comunidade Barcelense. 

Foi neste cenário que se desenvolveu o projeto: Triciclo Identidade. Um projeto 

notável, que conjuga a música enquanto linguagem universal, como mecanismo de 

integração social. Assim, um conjunto de músicos conceituados do panorama 

Barcelense, saíram do mundo dos Palcos, dos estúdios, dos ensaios, e foram até às 

periferias, onde mora a falta de oportunidades, a exclusão social.  

O Centro Social Abel Varzim, parceiro privilegiado do Município, é uma 

instituição de referência do concelho de Barcelos, contando com diversas respostas 

sociais entre as quais destacamos um Centro de Acolhimento para Crianças e um 

projeto de apoio à integração das comunidades ciganas. Assim, através da parceria com 

este centro, foram seleccionada um conjunto de jovens e crianças em situação de grande 

vulnerabilidade e exclusão social, com problemas educativos, entre outros, que foram 

convidados durante duas semanas a preparar um espectáculo musical/cultural, no 

âmbito do projeto Triciclo, a ser apresentado em espaço público, designadamente no 

Teatro Gil Vicente - Barcelos.  

 Foram dias intensos, repletos de emoções, vivências inesquecíveis, marcados 

pelo brilho nos olhos e enorme motivação, dos músicos, dos técnicos mas, sobretudo, 

das crianças e dos jovens. Uma experiência de valorização pessoal a partir da arte, de 

experimentação do sucesso a partir da música, que pode e deve ser transferida para os 

diferentes contextos de vida destas crianças e jovens. Um dos contextos onde essa 

experiência pode e deve ser transferida é certamente para o contexto escolar. Muitas 

destras crianças, estando no contexto escolar “rotuladas” como tendo problemas de 

comportamento, de atenção, de motivação ou de aprendizagem, provaram em todos os 

ensaios para o espectáculo que são competentes. São capazes de terem regras, de se 

saberem comportar, são capazes de estarem muito motivadas na realização de uma 

tarefa e facilmente aprenderam os acordes, as letras e as sequências do espectáculo.  
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A primeira pergunta que se coloca é de: porque não sabe a escola aproveitar o 

potencial da ferramenta que é a arte, para potenciar o sucesso escolar, quando todos 

percebemos a eficácia da mesmo?  

IDENTIDADE, foi muito mais que um simples espectáculo musical e cultural. 

Foi um momento onde todos nos percebemos que independentemente na nossa história 

de vida, da nossa condição socioeconómica, da nossa etnia, todos temos o direito em 

exprimir o nosso potencial de sucesso e nos sentirmos integrados.  

O dia 9 de Março de 20019 foi a concretização deste sonho e porque uma 

imagem vale mais que mil palavras deixamos a seguir a tradução fotográfica deste 

momento. 
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3.3- Projeto : “Artes em Movimento”  

 

Ponto de partida 

 

O Projeto-piloto “Artes em Movimento” desenvolveu-se no âmbito do Projecto  

ERASMUS + (KA201), designado por  "A School for Tomorrow´s: Dropout 

Prevention, Intervention and Retrieval through Art Education”, onde a cada um dos 

países parceiros, Portugal, Itália e Polónia, é proposto o desenvolvimento de projetos, 

práticas educativas e metodologias inovadoras, utilizando a arte como ferramenta 

privilegiada, para o combate ao insucesso e abandono escolar. Em Portugal o consórcio 

do projeto foi constituído pelo Município de Barcelos, pelo Agrupamento de Escolas de 

Barcelos e pela Associação Intercultural Amigos da Mobilidade; em Itália: Liceo 

artístico M. Preti – A. Frangipane e Associazione Darsana Teranga e Comune di Reggio 

Calabria; e na Polónia: Gmina Chorkowka, Zespol Szkol Ksztalcenia Ustawicznego e 

Krosnienski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Propôs-se o desenvolvimento de uma experiência piloto que cruzasse os 

princípios da Educação Formal com a Educação Não Formal e se desenvolvesse, no 

âmbito da Educação Não Formal, em Espaços Culturais do Território (Município de 

Barcelos) com uma forte componente pedagógica e educativa – Teatro Gil Vicente, 

Galeria Municipal de Arte, Museu de Olaria, Biblioteca Municipal, etc. 
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O Projecto realizou-se entre Fevereiro e Junho de 2018. 

 

O Projecto iniciou com um grupo de jovens, a frequentar cursos profissionais, 

previamente seleccionado pela Escola Secundária de Barcelos, que tinham como 

características comuns o “risco de abandono escolar”, sendo que os indicadores 

considerados para a integração no grupo foram: 

- A Idade (alunos com 18 anos ou que completam os 18 anos antes de terminar o 12º 

ano) 

- O número de retenções em anos anteriores 

- O número de módulos em atraso 

- Um conjunto de características comportamentais identificadas pelos professores como 

possíveis dificultadores do sucesso educativo: falta de motivação, falta de interesse pela 

escola e pela aprendizagem, baixa auto-estima, falta de concentração e atenção, falta de 

interesse, pouco empenho, pouca participação, etc. 

 

Metodologia preparatória 

 

A metodologia inicialmente desenhada para o projecto previa: 

. Reuniões com Equipa da Escola e Equipa do Município (membros da direcção da 

escola, responsáveis pelo projecto na escola e técnicos do Município) 

. Reuniões com Diretores de Turma dos cursos dos alunos envolvidos 

. Reuniões com todos os professores dos alunos envolvidos 

. Reuniões com os Pais 

. Contactos/convites a artistas/especialistas de diferentes áreas culturais e artísticas. 

. Realização de reuniões intercalares com os professores e com os pais de forma a 

analisar o impacto do projeto na vida dos alunos, a nível académico e no 

desenvolvimento de competências pessoais.  

. No final do projeto, realização de sessões avaliativas com todos os intervenientes 

(Município, direção da escola, professores, alunos, pais e artistas convidados). 

 

Atendendo a alguns condicionalismos apenas foi possível foi concretizar: 

. Reuniões com Equipa da Escola e Equipa do Município (membros da direcção da 

escola, responsáveis pelo projecto na escola e técnicos do Município) 

. Reuniões com alguns pais.  
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. Reuniões com Diretores de Turma dos cursos dos alunos envolvidos 

. Contactos/convites a artistas/especialistas de diferentes áreas culturais e artísticas. 

. Contactos informais para registo de opiniões de alguns intervenientes (alunos, 

professores e pais) sobre o projeto. 

 

 

Constituição do grupo 

 

A selecção dos alunos foi da responsabilidade da escola, atendendo aos critérios acima 

enumerados e à necessidade da participação dos alunos ser voluntária e autorizada pelos 

pais, uma vez que o projecto não integra o currículo escolar. 

Foram seleccionados 9 jovens, sendo 3 raparigas e 6 rapazes, com idades 

compreendidas entre os 17 e 18 anos de cinco cursos profissionais diferentes (AI – 

Técnico(a) de Apoio à Infância / ANIM – Animador(a) Sociocultural / AS – Técnico(a) 

Auxiliar de Saúde / EAC – Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Computadores / GEI 

– Técnico(a) de Gestão de Equipamentos Informáticos). Quatro desses jovens tinham 

NEE (Necessidades Educativas Especiais). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 9 Jovens 

●  3 Raparigas e 6 

rapazes 

●  Com idades entre 

os 17 e 18 anos 

●  5 Cursos 

profissionais 

●  4 Jovens com NEE 
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Espaços de educação não formal e estrutura das sessões  

 

Para o desenvolvimento do projecto foram seleccionados 7 espaços 

Culturais/Artísticos e 8 áreas artísticas: 

 

 

 

 

 

A 

R 

T 

E 

S 

 

 

 

 

O Projecto teve início em fevereiro de 2018 e terminou em junho de 2018. Realizaram-

se 18 sessões. Todas as sessões, independentemente da área artística em foco, tiveram 

como orientação as seguintes premissas: 

. Conhecimento e percepção dos diferentes espaços culturais e artísticos 

. Vivências artísticas criadas para cada espaço 

. Experimentação vs visita 

. Criação a partir da experiência individual 

. Discurso contínuo assegurado por um facilitador comum a todas as sessões 

. Foco na criação e potencial do jovem independentemente das dificuldades e receios 

manifestados 

 

Em cada sessão foi feito o registo fotográfico das criações e dinâmicas desenvolvidas e 

um registo auto-perceptivo do desenvolvimento das sessões através de um registo 

escrito, realizado pelos alunos, seguindo as seguintes orientações: Eu gostei… / Eu não 

gostei… / Eu pensei… / Eu senti… / Eu desejei… / Eu descobri… / Eu… 

 

8 Áreas culturais/artísticas: 

Movimento/Dança 

Artes Plásticas 

Teatro 

Música 

Literatura 

Cinema 

Artesanato 

Património 

 

7 Espaços Culturais/Artísticos: 

Teatro Gil Vicente 

Galeria Municipal de Arte 

Museu de Olaria 

Biblioteca Municipal 

Património / Monumentos 

Espaço Público 

Ateliê de Artista 
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Segue o quadro da planificação das sessões que permite uma percepção das áreas 

desenhadas para o desenvolvimento do projecto. 

 

 

PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES 

 

18 SESSÕES | Fev. a Jun.2018 

 

Sessão Data Horário Local Orientador Área 

1 5.Fev. 

10:10h - 

12:30h 

TGV 

(Teatro Gil 

Vicente) Marta Maciel Apresentação 

2 9.Fev. 

10:10h - 

12:30h TGV Marta Maciel Música / Pintura 

3 19.Fev. 

10:00h - 

12:30h TGV Marta Maciel Cinema 

4 26.Fev. 

09:10h - 

11:30h TGV/EP Cláudio Brochado Património /Identidade 

5 7.Mar. 

10:10h - 

12:30h GAL Marta Maciel Pintura 

6 12.Mar. 

14:20h - 

16:50h TGV Pedro Carvalho Movimento / Dança 

7 15.Mar 

10:10h - 

12:30h TGV/EP Cláudio Brochado Património /Identidade 

8 21.Mar. 

10:10h - 

12:30h BIBLI Marta Maciel Literatura 

9 11.Abr. 

10:10h - 

12:30h MUS Marta Maciel Artesanato 

10 20.Abr. 

10:10h - 

12:30h BIBLI Pedro Chagas Freitas Escrita Criativa 

11 24.Abr. 

10:10h - 

12:30h TGV João Figueiredo Jogo Dramático 

12 30.Abr. 

14:20h - 

16:50h TGV Pedro Carvalho Desenho do Espectáculo 
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13 9.Mai. 

10:10h - 

12:30h TGV Alberto Serra Performance e Voz 

14 25.Mai. 

10:10h - 

12:30h Ateliê Luís Coquenão Pintura 

15 30.Mai. 

10:10h - 

12:30h EP Marta Maciel Fotografia 

16 4.Jun. 

14:20h - 

16:50h TGV Pedro Carvalho Ensaios 

17 13.Jun 

14:20h - 

16:50h TGV Pedro Carvalho Ensaio Geral 

18 14.Jun. Tarde e noite TGV Pedro Carvalho Apresentação Espectáculo 

 

 

 

No final do projecto foi apresentada uma performance final, desenhada com os 

elementos do grupo, com duas sessões, uma para a comunidade escolar e outra aberta ao 

público, no Teatro Gil Vicente, que se realizou no dia 14 de Junho de 2018. 
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Desenvolvimento do projeto: viagem fotográfica 

 

Sessão 1: Teatro Gil Vicente | Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 2: Teatro Gil Vicente | Música e Pintura 

 

  

 

 

 

 

 

Sessão 4 e 7: Espaços Públicos | Património e Identidade 
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Sessão 5: Galeria Municipal de Arte | Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 6: Teatro Gil Vicente | Movimento e Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 8: Museu de Olaria | Artesanato  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 10: Biblioteca Municipal | Escrita Criativa 

 

 

 

 

 



19 
 

Sessão 11: Teatro Gil Vicente | Jogo Dramático 

 

Sessão 12: Teatro Gil Vicente | Movimento e Dança 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Sessão 13: Teatro Gil Vicente | Performance e Voz 
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Sessão 14: Ateliê particular do artista | Pintura 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Sessão 15  e 16: Teatro Gil Vicente | Desenho do Espectáculo e ensaio 
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Algumas reflexões: a surpresa do sucesso! 

 

Os alunos iniciaram o projeto com alguma desconfiança. É para eles um novo 

projeto, com áreas e desafios completamente novos, que causam estranheza, 

desconfiança, fragilidade, medo de fracasso, com um conjunto de atividades que não 

contam para avaliação nem são consideradas no seu processo de avaliação.  

Os alunos (que estão no projeto porque têm dificuldades de aprendizagem, 

módulos em atraso e falta de motivação para ir para a escola) demonstraram, contudo, 

empenho e até uma coragem paulatina, na execução das diferentes atividades. 

No que diz respeito aos alunos envolvidos, este projeto foi um sucesso. Porque eles 

deram tudo. Antes de mais deram o benefício da dúvida. Mesmo desconfiando, 

envolveram-se. Mesmo desconfortáveis, envolveram-se, Mesmo não acreditando neles 

próprios, nas suas capacidades, envolveram-se. E surpreenderam. Surpreenderam os 

formadores, os professores, os pais e, acima de tudo, surpreenderam-se a si próprios. E 

isso mudou o seu auto-conceito, a sua auto-estima, a sua capacidade de arriscar, de 

acreditar. Mudou a sua motivação, as suas expetativas, a sua auto-confiança. Mudou-os 

a ponto de se virarem do avesso e por isso o espectáculo final teve o nome “Do avesso”. 

Apesar de todos os jovens envolvidos no projeto terem, voluntariamente, 

concordado com a sua participação a resistência a todas as propostas iniciais era visível 

e verbalmente manifestada. As propostas iniciais eram recebidas com expressões como 

“não quero”; “não sei fazer”; “não gosto”; “não sou capaz”; “grande seca”. 

Mas é muito curioso que, apesar desta manifestação inicial, nunca deixaram de 

experimentar. De tentar. As áreas propostas não eram propriamente fáceis. Implicava 

olhar o corpo, sentir-se em movimento, em criação. Implicava uma alta percepção de si 

próprio, do desconforto inicial. A sensorialidade das artes provoca essa desconfiança em 

todas as pessoas que a experimentem pela primeira vez, independentemente da sua 

idade e condição.  

Foi-lhes proposto pintar o que a música inspirava (sessão 2) - e desta sessão saiu 

o cartaz do espectáculo final. Foi-lhes proposto olhar para a sua identidade (sessão 4 e 

7) - quem sou eu - na sua relação consigo e com os outros – família (árvore 

genealógica) e o meio que habitam. Foi-lhes proposto que criassem (utilizando a 

pintura) a partir de um elemento de um quadro que lhes despertou atenção (sessão 5). 

Foram desafiados a expressar o “Eu Sou” usando o corpo, o movimento e a voz. 

(sessões 6, 11, 12, 13). A todos os desafios os alunos foram respondendo com o que de 
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mais profundo podiam partilhar. E a beleza do genuíno, do que os habita mais 

profundamente, foi indescritível. Não foi possível fotografar. Nem conseguimos captar 

em vídeo. Mas sempre que nos deparamos com esta frustração de não conseguir 

perpetuar as vivências recordo as palavras de Merce Cunningham, bailarino e 

coreógrafo norte-americano, numa tradução livre, que dizia algo parecido com: “Você 

tem que amar a dança para se prender a ela. Ela não te dá nada em troca, nenhum 

manuscrito para guardar, nem pinturas para mostrar em paredes ou talvez pendurar em 

Museus, nem poemas para serem impressos e vendidos, nada além daquele momento 

passageiro quando você se sente vivo”. E isto é válido para todas as manifestações 

artísticas efémeras, que provocam vida, mas que não deixam registo material.  

Digamos que nas sessões em palco existia vida. E os jovens sempre tiveram a 

capacidade de trazer para as sessões em palco o que de mais significativo tinham retido 

das outras sessões. E assim, foram construindo o alinhamento da apresentação final. 

“Do avesso”. 

 

 

Estratégias a desenvolver (o que pode ser melhorado) 

 

1. Promover uma cultura participativa no desenho do projecto envolvendo, nessa fase 

inicial, professores, pais, artistas convidados e técnicos de cultura. 

 

2. Integração efectiva do trabalho desenvolvido no projecto pelos alunos como 

aprendizagens e conhecimentos adquiridos que podem ser avaliados no âmbito de 

alguns módulos, permitindo que as competências e conhecimentos adquiridos sejam 

passíveis de integrar a avaliação final dos alunos. 

 

3. Criação de indicadores de avaliação que permitam transferir os resultados para a 

avaliação em contexto escolar 

 

4. Melhorar o envolvimento da Escola através do envolvimento efectivo de todos os 

professores dos alunos que integram o projecto. 
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5. Melhorar o envolvimento dos Espaços Culturais, através do envolvimento efetivo de 

todos os técnicos que têm competências no desenvolvimento de programas educativos 

desses espaços. 

 

6. Promover a participação de professores em algumas sessões do projeto de forma a 

possibilitar a integração das aprendizagens no processo de avaliação. 

 

7. Promover reuniões intercalares para avaliação do projeto e do desenvolvimento dos 

alunos, envolvendo professores, artistas, técnicos e pais. 

 

8. Promover um maior envolvimento dos pais no projeto, no desenvolvimento dos filhos 

e na percepção da importância da escola para o futuro dos filhos. 

 

9. Garantir a possibilidade do projeto ter a duração de um ano letivo e acompanhar o 

calendário escolar. 

 

10. Promover a articulação entre os formadores. Para além da presença do mediador é 

desejável o encontro entre os diferentes formadores convidados, de forma a potenciar os 

conteúdos desenvolvidos e a continuação dos mesmos nas sessões seguintes.  

 

11. Pensar a duração do projeto. Talvez seja importante o projecto ser transversal aos 

três anos do ensino secundário profissional. 

 

Num projeto-piloto importa verificar tudo o que pode ser melhorado para efetivar a 

metodologia proposta. E devemos às artes, aos jovens e ao sucesso do nosso sistema 

educativo não nos contentarmos com menos do que o excepcional. Devemos ousar não 

nos contentarmos com menos do que aquilo que sabemos sermos capazes, como 

técnicos, como professores, como políticos, como pais, como escola, como espaços 

culturais e até como cidade, que se quer Cidade Educadora. 
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Conclusão 

 

O Projeto-piloto “Artes em Movimento”, apesar de ter sido um sucesso no que concerne 

ao impacto que teve nos alunos envolvidos, carece de aplicação junto de grupos e 

contextos semelhantes e junto de grupos e contextos diferentes de forma a permitir: 

a) A sedimentação e validação da metodologia apresentada;  

b) A real implementação no que concerne às repercussões do mesmo no processo 

avaliativo dos alunos; 

c) Uma análise comparativa face a diferentes contextos e grupos; 

d) Uma análise comparativa sobre os impactos a nível do desenvolvimento de 

competências pessoais e académicas;  

e) A criação de indicadores de avaliação que possam ser replicáveis e transferíveis para 

a avaliação formal do aluno em contexto escolar. 

 

De forma a permitir avaliar e validar o impacto das artes e da cultura, nas suas 

diferentes áreas artístico-culturais (numa perspectiva global ou específica, transversal ou 

individualmente) no sucesso educativo dos alunos e no combate ao abandono escolar, 

que seriam, em si, as metas deste projeto, importa, ainda, garantir a possibilidade de 

cruzar o projeto (objetivos, metodologia, indicadores, ações e avaliação) com os 

currículos das diferentes disciplinas dos cursos envolvidos. Só desta forma será possível 

medir, de forma qualitativa e qualitativa, o impacto das estratégias desenvolvidas no 

sucesso educativo dos alunos atendendo aos conceitos de sucesso educativo a nível 

escolar. 

Merece, ainda, na nossa opinião, uma atenta reflexão no que diz respeito às 

metodologias de envolvimento e de participação dos diferentes actores incluídos neste 

processo. Este é um aspecto que merece especial atenção, atendendo a que mais do que 

a participação, é necessário trabalhar o envolvimento das pessoas implicadas no projeto, 

para que se envolvam com os desafios dos alunos, se envolvam com as propostas e 

soluções que vão sendo experienciadas e, acima de tudo, se envolvam com os 

resultados. E reforçamos este aspecto fundamental: falamos de envolvimento e não de 

participação. 

 

Como já foi referido, a nível do desenvolvimento de competências pessoais e das 

limitações comportamentais e de sociabilidade dos alunos apresentadas inicialmente 
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pelos professores, o projeto foi um sucesso. A metodologia, se efectivada na sua 

plenitude, levaria, cremos, a um patamar mais elevado de resultados. Compreende-se as 

limitações inerentes a todos os projetos-piloto. Mas o grande desafio será que o mesmo 

sirva para aspirar ir mais longe, para investir um pouco mais na sua plena 

implementação para tentar concretizar o que não foi conseguido e reflectir na procura de 

soluções que respondam efectivamente às questões inerentes às dificuldades 

apresentadas pelos alunos (escolares, afectivas, socais, etc.) e ao consequente risco de 

abandono escolar. 

 

 

3.4- Dinâmicas culturais do Município de Barcelos com impacto na 

comunidade educativa. Rede das Bibliotecas Escolares, Biblioteca 

Municipal e Museu da Olaria.  

 

O Município de Barcelos dedica à educação uma parte muito importante do seu 

foco de atuação, propondo e disponibilizando à comunidade educativa, todo um 

conjunto de atividades e programas, desenvolvidos e potenciados pelos serviços 

municipais, susceptíveis de coadjuvar e enriquecer os conteúdos curriculares e os 

projetos educativos existentes no concelho. 

Vygotsky (1982) defende que a criatividade permite ao homem projetar-se no 

futuro e atuar num projeto com fim produtivo. Segundo o mesmo autor, a criatividade é 

uma função psicológica que é comum à aprendizagem. Seltezer e Bentley (1998) 

defendem que se deve possibilitar o desenvolvimento da criatividade e que para isso, 

devemos ter em conta e dar extrema importância às emoções das crianças e do próprio 

“eu”. 

A gestão do currículo e a forma indiferenciada como os alunos muitas vezes 

trabalham fazem com que a apatia perante os conteúdos escolares seja admitida como 

um comportamento normal sem que, muitas das vezes, se procure problematizar as 

razões que levam ao seu alheamento do que acontece na sala de aula. Estudos 

comprovam que os problemas relacionados com a competência linguística, oral e escrita 

e com a descodificação levam ao desinteresse do aluno nos conteúdos, maus resultados 
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e consequente abandono escolar precoce. É neste contexto, que se afigura óbvia a 

importância do livro e da leitura, como fonte de saber e de cultura, como meio eficaz de 

aperfeiçoamento linguístico e de raciocínio e arma de combate ao insucesso escolar. 

Barcelos, enquanto Cidade Educadora, vem afirmando e desenvolvendo a sua 

capacidade de estabelecer pontes e sinergias entre os diferentes intervenientes e entre os 

diferentes parceiros do sistema educativo. É, no sentido de integrar de forma cada vez 

mais efetiva os princípios axiológicos das Cidades Educadoras, que o Município de 

Barcelos disponibiliza anualmente à comunidade educativa uma publicação, que 

representa uma compilação de propostas de ações culturais e educativas, e que pretende 

que constitua um elemento catalisador entre projetos educativos de cada 

estabelecimento ou agrupamento de escolas e a riqueza programática do Município, em 

áreas como a olaria, a arqueologia, a escrita e a leitura, o teatro, a música, entre outras.  

Assim, num espírito educador, de forma a criar condições para a promoção e o 

sucesso educativo, o Município de Barcelos, através da Biblioteca Municipal e do 

Museu de Olaria, apresenta um conjunto de iniciativas diversas, promovidas nas escolas 

ou nos referidos espaços culturais, que procuram promover nas crianças e jovens uma 

aproximação à escola, o gosto pela leitura e a identificação com a tradição local, 

utilizando a arte como veiculo intermediário. As iniciativas referidas destinam-se aos 

alunos de todos os ciclos de ensino, desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário.  

A biblioteca pública apresenta-se como um espaço de acesso ao conhecimento, 

fornecendo as condições básicas para a formação e aprendizagem ao longo da vida. 

Sabe-se que a nossa capacidade de lidar com informações escritas está diretamente 

relacionada com o progresso escolar. Assim, é necessário que possamos ler, de forma 

autónoma, na escola, na biblioteca, na rua e em casa, porque cada um destes espaços 

privilegia funções diferentes da leitura e da escrita, que impõem uma estratégia própria 

de leitura. 

É neste sentido que a leitura assume um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento cultural e artístico das crianças e jovens. Interlocutora privilegiada 

entre o Município e as escolas do concelho, a Biblioteca Municipal procura criar e 

sedimentar hábitos de leitura, promovendo e explorando o livro, com temáticas 

adequadas, atrativas e artísticas. São dinamizadas iniciativas como encontros com 

escritores e ilustradores, teatro, música, sessões de contos, cinema, exposições, oficinas 

e conferências, permitindo abordar temáticas fundamentais como a literacia, a história e 
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o património local, os direitos humanos, a saúde, a ciência, entre outros tendo a arte 

como pano de fundo. 

As atividades desenvolvidas pelo Museu de Olaria procuram estreitar a ligação 

do Museu à comunidade, com particular incidência nos públicos escolares, 

transmitindo, de forma lúdico-pedagógica, aspetos culturais relacionados com a área da 

cerâmica, incidindo na sensibilização das novas gerações para a importância da 

preservação dessa importante herança sociocultural. Como enquadramento curricular, 

procura com as dinâmicas desenvolvidas levar os alunos a conhecer e aceitar as suas 

características pessoais e a sua identidade social e cultural, situando-as em relação às de 

outros, a cooperar com colegas no processo de aprendizagem, a cooperar em situações 

de jogo, seguindo orientações ou regras, a desenvolver capacidades expressivas e 

criativas através de explorações e produções plásticas e a recriar o espaço e os objetos, 

atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades de faz-de-conta, situações 

imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano, individualmente ou em grupo. 

No que concerne à Biblioteca Municipal, foi constituído um Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares (SABE), que integra e coordena a Rede de Bibliotecas Escolares 

do Concelho, num total de 29 bibliotecas dos diversos Agrupamentos de Escolas de 

Barcelos, articulando iniciativas, rentabilizando recursos, partilhando conhecimentos. A 

Rede de Bibliotecas de Barcelos (RBEB) define-se como uma estrutura de cooperação, 

assente na participação de todas as Bibliotecas Escolares do concelho e da Biblioteca 

Municipal, através do SABE, com o apoio e orientação da Rede de Bibliotecas 

Escolares, do Ministério da Educação. Tem como principais objetivos o fomento de 

uma política coordenada de aquisições, a disponibilização de um Portal da RBEB e de 

um catálogo bibliográfico atualizado, a dinamização do empréstimo inter-bibliotecas e a 

organização de atividades de promoção e animação da leitura. 

As vivências e experiências culturais e artísticas proporcionadas pelas 

bibliotecas ao nível das letras, pretendem elevar e melhorar o progresso escolar dos 

alunos. A educação artística subjacente é desenvolvida num clima de integração 

disciplinar. 

Apesar de o conceito de contador de histórias ser difícil de definir 

objetivamente, existe um determinado conjunto de características que, de forma 

consensual, se podem atribuir a esta figura quase alquímica, com poderes mágicos de 

transformação em quem o ouve, ou seja uma forma de arte. 
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O gosto de ouvir é como o gosto de ler. Assim, as bibliotecas, antes de serem 

estas infinitas estantes, com as vozes presas dentro dos livros, passam a ser vivas e 

humanas, (Meireles, 1989). Estas ações fazem parte das estratégias para a formação do 

leitor, pois a criança participa de uma ação pedagógica, mesmo que não seja essa a 

função da narração oral ou do texto literário. A sujeição à experiência artística educa, 

como afirma Sisto, (1999). Por outro lado, a estética que a narração oral proporciona é 

mais do que suficiente para os livros se tornarem companheiros inseparáveis das 

crianças no processo de aprendizagem e aquisição do gosto pela leitura. 

A título de exemplo enumeram-se algumas das iniciativas dinamizadas pela 

Biblioteca: 

 

1) “Hora do Conto” e “Leituras Encenadas”, cuja ação é desenvolvida através da 

leitura de obras de vários autores, que oferecem aos alunos participantes a oportunidade 

de se tornarem personagens das histórias, das fábulas e dos contos de fadas, dando asas 

à sua criatividade. Apresentada a atividade, o contador de histórias vai retirando da sua 

mala contos tradicionais e obras recomendadas pelo PNL, que se vão encadeando em 

leituras partilhadas entre contador e alunos; 

2) “Cantar Histórias”, que procura despertar a sensibilidade para a narrativa, 

como meio fundamental da comunicação e da partilha, o prazer de ouvir, do cantar e do 

dizer, o aguçar da memória e da lógica são os objetivos deste projeto. Privilegia o 

tradicional: os contos populares, as lengalengas, as cantigas infantis, mas relaciona-se 

com o atual: contos e recontos de autores da atual literatura infanto-juvenil e cantigas de 

grupos e cantores como os Madredeus, Rio Grande ou José Barata Moura. Desenvolve-

se a partir de uma viola, alguns livros, pequenos objetos (lápis de cor, um papel, uma 

fita, etc.). Cantam-se e contam-se histórias; 

3) “Ateliês pedagógicos”, com uma dimensão mais prática, onde os alunos, a 

partir de uma leitura encenada, são estimulados a experimentar, manipular e produzir os 

mais diversos tipos de materiais tanto através da produção de escrita criativa como de 

produção artística: o desenho, pintura, escultura ou construção manual. Espera-se que, 

desta dicotomia entre a arte plástica e a leitura, se possam construir experiências 

enriquecedoras que preencham as lacunas de identificação na relação entre o aluno e a 

escola (DIEHL 2013); 
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4) “Cine´BiB | Sessões de Cinema”, onde se procura, através do visionamento de 

filmes lúdicos ou temáticos, especialmente baseados em contos tradicionais, obras 

literárias ou de estudo curricular, promover o contacto dos alunos com diferentes tipos 

de comunicação e leitura; 

 

5) “Olhares sobre os nossos direitos!” Ao falarmos em direitos das crianças, 

pensamos sempre sobre como as crianças pensam e o que sabem sobre seus direitos. 

Num trabalho conjunto da Biblioteca Municipal e do Museu de Olaria de Barcelos, esta 

atividade, baseada na exploração da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 

procura explorar a referida temática, através da narração de histórias e da pintura em 

azulejo dos diversos direitos. No final do ano letivo, é constituído um painel de azulejos 

conjunto, onde todos os direitos estarão representados segundo um olhar atento das 

crianças participantes e colocado num Centro Escolar ou espaço público do concelho; 

 

6) “Histórias e Lendas da Minha Terra” e “Os nossos heróis”, onde a história 

local é ligada ao quotidiano da comunidade. Usada na educação, torna-a mais próxima 

da vivência dos alunos, resgatando a história dos lugares e com ela a relação passado-

presente. A partir de conferências ministradas junto de grupos de alunos, faz-se um 

estudo da história local, e, envolvendo dos alunos, fomenta-se um maior interesse, pois 

estão a redescobrir sua própria história e cultura; 

 

7) “À conversa com…” apresenta-se como uma rubrica que traz à Biblioteca 

Municipal e às escolas, escritores e ilustradores de reconhecido mérito nacional e 

internacional e pressupõe um trabalho de estreia colaboração entre as escolas e a 

Biblioteca Municipal. Esta ação tem em vista aproximar os alunos ao universo da 

criação literária, estimulando e consolidando de modo efetivo os hábitos da leitura. 

 

8) “O teatro vai à escola”, procura auxiliar o crescimento pessoal e cultural dos 

alunos como um todo. Entre a magia e o real, estas sessões de teatro constituem uma 

resposta no combate à iliteracia, procurando promover o desenvolvimento de 

competências nos domínios da leitura e aprofundando o hábito de ler. Através da 

representação de histórias, cheias de vivacidade, de cenários magníficos, guarda-roupas 

verdadeiramente brilhantes procura-se levar os alunos refletir, pensar e sonhar; 
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9) “BEI – Biblioteca Escolar Itinerante”, ação constituída por 8 "Baús de 

Livros" (6 baús para o 1º ciclo e 2 para o pré-escolar), de conteúdo diversificado, 

abarcando diferentes áreas do conhecimento. O transporte do Baú é assegurado pela 

Biblioteca Municipal, sendo a sua entrega acompanhada por um contador de 

histórias.Com estes baús de livros, procura-se chegar às escolas que não têm Biblioteca 

Escolar e pretende-se que o livro seja visto como um tesouro que é revelado às crianças; 

 

10) “Conferências | Palestras”, que se apresentam como momentos de reflexão e 

partilha de experiências entre conferencistas e alunos, onde todos os participantes são 

convidados a entrar em diálogo, numa perspetiva de reflexão educativa, sobre questões 

emergentes da literacia, da ética, da liberdade, do humanismo, da responsabilidade 

social, da história e da cultura. 

Apresentam-se, de seguida, um conjunto de gráficos que representam 

estatisticamente as atividades supra enumeradas, dinamizadas ao longo dos anos letivos 

de 2015/1016 e 2016/2017. Pela análise podemos concluir que muitos dos alunos 

participaram nas atividades mais do que uma vez nas sessões dinamizadas pela 

Biblioteca Municipal, em cada ano letivo. 

 

Conclusão: 

 

O Projeto Educativo do Município de Barcelos apresentado, tem como fundamento a 

redução das saídas precoces do sistema educativo, combatendo, localmente, o insucesso 

escolar.  

Este projeto tem por base uma coordenação curricular, através da criação de um plano 

de atividades concertadas com a comunidade escolar, ao integrar as suas sugestões, 

recolhidas no final de cada ano letivo anterior à conceção do respetivo plano de 

atividades, articulando assim temáticas curriculares e recursos pedagógicos. Prevê a 

dinamização de oficinas e workshops de práticas artísticas - teatro, dança, música, 

escrita criativa, artes e ofícios tradicionais, que contribuam para o enriquecimento 

cultural dos alunos, motivando-os para a aquisição de novas aprendizagens e 

despertando o interesse pelo estudo e pela aprendizagem.  

Como se pode verificar pela análise apresentada, este é um plano que procura chegar a 

todos os alunos, independentemente do nível de escolaridade, da condição social, da 
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etnia, do género ou da localização escolar. Neste contexto, salienta-se a pretensão deste 

projeto se apresentar como mais um recurso da escola, destacando-se o seu impacto no 

combate ao insucesso escolar, através de aumento da oferta de apoio educativo 

diversificada e apelativa, combatendo a imagem negativa que muitos alunos vão 

construindo sobre a escola ao longo do seu percurso escolar. O sucesso do mesmo 

alicerça-se no acréscimo progressivo das solicitações para participar nas ações que 

integram o Plano de Atividades para a Comunidade Escolar e na cada vez maior 

implicação dos alunos no desenvolvimento das ações, tornando-os parte ativa da 

solução para os seus problemas. 

Impulsionando o reforço da implicação da arte na educação, enriquece-se o reportório 

estético dos alunos desde a mais tenra idade, favorece-se a criação de vínculos com a 

realidade da sua comunidade, propiciando-se uma cultura de tolerância, de valorização 

da diversidade, de respeito mútuo, contribuindo para uma cultura de paz e coesão social.  

 

 

 

3.5-Projeto Canecas: Uma abordagem através da arte junto de alunos 

Nnecessidades Educativas Especiais.  

 

 

Base generativa  

Trabalhar alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) é mais do que 

nunca um desafio estimulante para as escolas. Desde logo, vivemos numa sociedade que 

tende a desvalorizar as potencialidades dos cidadãos com NEE, tendo perante os 

mesmos sentimentos de algum paternalismo e um olhar caritativo, que culmina na maior 

parte das vezes em exclusão social e falta de oportunidades.  

Infelizmente, os contextos educativos, não são na maior parte das vezes 

contextos muitos diferentes da própria sociedade. Os alunos com NEE são olhados por 

parte da comunidade escolar, como olhar protecionista, sendo depositados neles baixas 

expetativas. Isso faz com os seus currículos sejam pouco ambiciosos e haja pouco 

investimento por parte dos docentes. Muitas vezes, existem também lacunas graves ao 

nível dos recursos humanos, sendo necessário equipas multidisciplinares que permitam 

uma intervenção mais abrangente e completa.  
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Perante este cenário, as escolas devem ser capazes de assegurar a estes alunos 

planos curriculares ajustados às potencialidades do mesmos e não tanto centrado nas 

suas fragilidades. A escola deve ser um contexto que propicie aos alunos com NEE, 

experienciar o sucesso, em vez de os confrontar sistematicamente com as suas 

fragilidades e incapacidades.  

É perante este cenário que nasceu o projeto CANECAS. O mesmo resultou de 

uma colaboração estreita do Município com o Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho. 

Este agrupamento tem o nome da ceramista mais famosa do país e conhecida 

internacionalmente, natural do concelho de Barcelos, Rosa Ramalho. Paralelamente, 

este Agrupamento de Escolas tem a particularidade de se localizar na rota do Caminho 

Português de Santiago, marca também distintiva do concelho de Barcelos. Assim, 

aproveitando as sinergias do território, pensou-se num projeto de intervenção com 

alunos com Necessidades Educativas Especiais, que simultaneamente promovesse 

algumas competências académicas e profissionais (concentração/atenção, autonomia, 

criatividades, motricidade), tivesse uma componente de empreendedorismo e 

aproveitasse as particularidades endógenas do território.  

De uma forma sintética, o projeto materializa-se na pintura e decoração de uma 

caneca em barro, totalmente elaborada pelos alunos com NEE, por uma produção de 

ervas para chá e plantas aromáticas e pela produção de bolachas típicas. A ideia é fazer 

com que os peregrinos a caminho de Santiago, que passam diariamente à porta da 

escola, possam entrar, tomar um chá reconfortante nas canecas de barro pintadas pelos 

alunos, comer, porventura, um lanche ligeiro, conviver e interagir com os mesmos e 

depois possam seguir caminho levando como recordação as canecas pintadas pelos 

alunos.  

 

O Projeto Canecas: metodologia 

O Projeto Canecas assenta numa lógica de empreendedorismo social e é 

composto por três eixos: Caminho Santiago; Artesanato e Produtos locais e Inclusão 

Social. Valoriza os recursos locais como o artesanato, a agricultura e a relação dos 

alunos com a comunidade. Tem uma dinâmica formativa e educacional, a pensar no 

futuro. Promove a autonomia e desenvolve atividades funcionais importantes para o dia-

a-dia dos alunos. Destacando neste projeto, um novo conceito “Caminho de Santiago 

Inclusivo”. 
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O Projeto consubstancia novos caminhos, planos de ação e estratégias, imbuídos dos 

princípios de responsabilização e valorização das potencialidades que resultam do 

aproveitamento dos recursos materiais e humanos, inerentes ao meio em que o 

Agrupamento se encontra inserido. 

O Projeto desenvolve-se numa lógica de trabalho em rede com outras instituições do 

território educativo, de entre as quais salientamos, a Câmara Municipal de Barcelos, 

Junta de Freguesia de Barcelinhos, Albergues de apoio aos Caminhos de Santiago 

(Albergue do Rancho de Barcelinhos, Albergue dos Amigos da Montanha e Albergue 

Cidade de Barcelos). 

Os alunos desenvolvem processos de criação, desenvolvimento e promoção de 

diferentes produtos – canecas pintadas, plantação de ervas aromáticas e produtos 

alimentares. 

O Projeto Canecas desenvolveu-se numa perspetiva de transversalidade 

disciplinar, tendo tido o envolvimento de toda a comunidade educativa do Agrupamento 

Rosa Ramalho, assim como dos Barcelenses. 

 

O Projeto Canecas: resultados 

Ao longo da execução do Projeto Canecas, foram valorizadas práticas educativas 

inclusivas, privilegiando a relação dos alunos com NEE com os pares e a comunidade 

em geral. Foram muitas as atividades desenvolvidas na área da expressão plástica 

(pintura personalizada de canecas de barro), nos trabalhos relacionados com a 

preparação do espaço para receber a estufa e o terreno exterior, onde foram plantadas as 

ervas aromáticas (erva príncipe, alecrim, hipericão, agastache, tomilho limão, tomilho 

lanoso, funcho, lúcia-lima, hortelã pimenta, hortelã crispada). Os alunos tiveram 

também oportunidade de proceder à apanha das ervas aromáticas, do seu corte, 

secagem, embalamento e rotulagem. Na área da cozinha os alunos procederam à 

identificação dos produtos, pesagem de ingredientes e confeção de bolachas. Ligados a 

este processo, os alunos trabalharam regras de higiene e segurança em ambiente laboral. 

Este Projeto proporcionou a articulação entre outras instituições, como sejam: 

Agrupamento Gonçalo Nunes e Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, a Associação 

De Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas – APACI e os Caminheiros que nos 

visitaram. Todas estas entidades ficaram muito agradadas com a oportunidade que lhes 

foi proporcionada. 
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Estas atividades concorreram eficazmente para a aquisição de competências 

muito importantes por parte dos alunos, promovendo a aquisição de competências de 

vida e competências profissionais, ao mesmo tempo que proporcionaram capacidade de 

trabalho em equipa, promoveram a sua autonomia e responsabilidade. As mesmas 

permitiram ainda trabalhar algumas competências de base como a atenção/ 

concentração, a motricidade fina e ampla, a auto-regulação nas tarefas e a criatividade 

dos alunos proporcionado a sua expressão artística livre na criação dos desenhos que 

posteriormente são transferidos e pintados nas canecas. O referido projeto teve ainda 

como resultados ganhos emocionais evidentes nos alunos, na sua auto-estima, no seu 

auto-conceito, na sua valorização junto da comunidade e na experimentação de sucesso 

dentro do contexto escolar.  

Todos os intervenientes que tiveram oportunidade em participar no Projeto 

demonstraram satisfação e interesse nas atividades que lhes foram proporcionadas. 

Obtivemos de todos respostas muito positivas, tanto na adesão, como pelos elogios 

recebidos e o feedback que nos chegou por parte da sociedade em geral. 

 

 

Algumas imagens do desenvolvimento do Projeto Canecas  
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3.6-Programa Nacional da Educação Estética e Artística (PNEEA):  

Base generativa: 

O Programa Nacional de Educação Estética e Artística, resulta de uma medida 

do Governo, nomeadamente do Ministério da Educação e tem como objetivo privilegiar 

o acesso dos alunos a diferentes formas de expressão artística dentro do contexto 

escolar, numa visão integrada e interdisciplinar.  

Uma das reflexões profundas do sistema educativo português durante os últimos 

anos é a incapacidade dos professores poderem trabalhar a expressão através das artes 

com os alunos, privilegiando a tradicionais áreas mais académicas, como a expressão 

linguística, a matemática e as ciências. Por outro lado, a obrigatoriedade de cumprirem 

os programas pedagógicos extensos implica, muitas das vezes, o abdicar da expressão 

artística e colocar esta área em segundo plano.  

Numa reflexão mais aprofundada sobre esta matéria, verificamos que a literatura 

é unânime em considerar os inúmeros ganhos que os alunos podem obter através de 

uma intervenção em contexto escolar que privilegie a expressão artística. Aspectos 

como o pensamento divergente, a criatividade, a expressão corporal e linguística, são 

competências que podem ser muitas vezes transferíveis para outras aprendizagens 

escolares e traduzir-se em ganhos significativos para os alunos. Contudo, os ganhos 

podem ser exponenciais quando se pensa, por exemplo, em variáveis de ordem 

emocional e motivacional, na medida em que os alunos através da arte conseguem 

formas de expressão completamente distintas das abordagens meramente académica, 

centrada no erro e na avaliação, fazendo com que alunos que, a nível académico, 

revelam sérias dificuldades, possam, neste contexto, experimentar o sucesso, 

contribuindo para a sua autoconfiança e autoestima. 

Assim, este programa de Educação Estética e Artística vem, precisamente, 

constituir-se como uma medida muito interessante no domínio do combate ao insucesso 

escolar e da prevenção do abandono, uma vez que dá oportunidade aos alunos 

habitualmente conotados como tendo fraco desempenho escolar, de se destacar nestas 

áreas, permitindo a sua expressão a vários níveis, fazendo-os experienciar o sucesso 

dentro da escola e transferindo, muitas vezes, esta confiança e competências adquiridas 

para diferentes realizações escolares.  
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De seguida faremos uma breve caracterização dos objetivos e pressupostos do 

programa, sendo posterirmente expostas duas visões sobre a aplicação do Programa de 

Educação Estética e Artística, no Agrupamento Vale D´Este, em Barcelos. Uma 

primeira perspectiva dos professores que participaram nas oficinas de formação do 

programa e uma segunda perspectiva do formador do respectivo programa.  

 

O Programa Nacional de Educação Estética e Artística.  

 

O Programa Educação Estética e Artística (PEEA) em contexto escolar é uma iniciativa 

do Ministério da Educação e Ciência que pretende: 

-Desenvolver um plano de intervenção no domínio das diferentes formas de arte; 

- Educação e Expressão Plástica, Educação e Expressão Musical, Movimento e 

Drama/Teatro e Dança; 

-Reforçar a parceria entre os agrupamentos de escolas e/ou escolas não 

agrupadas e as instituições culturais; 

-Envolver crianças, docentes e famílias para desenvolver o gosto pelas diferentes 

formas artísticas; 

-Valorizar a arte como uma forma de conhecimento. 

-Intervir com novas metodologias para promover o sucesso e reduzir o abandono 

escolar;  

 

Para a sua concretização, enumeram-se as seguintes finalidades e pressupostos: 

-Desenvolver ações conjuntas e mutuamente enriquecedoras entre Escola e 

Instituições Culturais, antecipando a cultura como uma necessidade no processo 

educativo. 

-Incentivar a dimensão estética da educação através da apropriação da 

linguagem das várias formas de arte. 
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-Implementar estratégias, interativas e participantes, cujas ações assegurem a 

articulação curricular e integrem a dinâmica de diversas linguagens. 

-Sensibilizar os docentes e as famílias para o papel da arte na formação das 

crianças e para a sua relação com outras áreas do saber. 

-Estimular o conhecimento do património cultural e artístico como processo de 

afirmação da cidadania e um meio de desenvolver a literacia cultural. 

Pressupostos do Programa 

-Abranger, progressivamente, todos os níveis de ensino, dando prioridade, nesta 

primeira fase, à Educação Pré-Escolar e ao 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

-Desenvolver os conhecimentos e capacidades nas áreas das expressões 

artísticas, através da formação dos profissionais de educação, em contexto de 

trabalho; 

-Ser uma ação faseada no tempo e nos contextos a abranger; 

-Fomentar o trabalho sistemático entre as várias instituições culturais, 

instituições do Ensino Superior, articulando as diferentes sinergias; 

-Incentivar dispositivos de avaliação das práticas desenvolvidas em contexto 

escolar; 

O PNEEA aplicado No Agrupamentos de Escolas Vale D´Este-Barcelos- A 

perspetiva dos professores: 

No ano letivo 2016/2017, a Direção do Agrupamento de Escolas Vale D`Este – 

Viatodos – Barcelos, promoveu, em parceria com o Ministério da Educação e o Centro 

de Formação Barcelos/Esposende, uma Oficina de formação intitulada “O 

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR EM ARTES-METODOLOGIAS E 

PRÁTICAS” , no âmbito do Programa Educação Estética e Artística. Foram abrangidos 

por este Programa catorze docentes do Grupo 100 (Educação Pré – Escolar) e vinte e 

cinco docentes do grupo 110 (primeiro ciclo), num total de nove estabelecimentos de 

ensino do 1.º ciclo e 13 salas da educação pré-escolar. Estiveram, envolvidos 

quatrocentos e cinquenta e dois alunos do primeiro ciclo (107 do 1.º ano, 105 do 2.º, 

117 do 3.º e 123 do 4.º ano) e 223 da Educação Pré – Escolar. Esta formação, num total 
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de sessenta horas, centrou-se em quatro áreas: Música, Teatro, Dança e Expressão e 

Educação Plástica e teve como principais objetivos: 

- Sensibilizar alunos, professores e famílias para a importância das artes na vida dos 

cidadãos; 

- Incentivar a criação de hábitos culturais e de valorização da Arte como forma de 

conhecimento. 

Neste sentido, foram desenvolvidas atividades, nos vários domínios da Arte (Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro), assimilando-se conceitos e desenvolvendo-se 

competências pessoais e profissionais. 

Assim, este Programa - Educação Estética e Artística – permitiu: 

- Frequentar uma formação, dinamizada por pessoal técnico especializado (nas várias 

formas de arte), que disponibilizou um conjunto organizado de capacidades e saberes, 

possibilitando uma elevada qualidade da prática letiva dos docentes; 

- Aprender/relembrar conceitos específicos, nos diferentes domínios, através da 

concretização de atividades, com suporte de conceções específicas de cada área de 

expressão (dança, artes visuais, música e teatro); 

- Criar momentos de reflexão em grupo partilhando-se materiais, dificuldades e 

sucessos entre profissionais da educação. Durante certos momentos das sessões, os 

formadores incentivaram a reflexão conjunta, entre formador/formandos, para reforçar 

os conceitos que se pretendiam explorar; 

- Estabelecer momentos de confraternização entre pares; 

- Participar em reuniões trimestrais de acompanhamento e de partilha de experiências 

que resultaram em momentos coletivos de tomada de consciência daquilo que os 

docentes fizeram, e/ou não fizeram, e aquilo que poderiam vir a fazer com a sua turma; 

- Realizar visitas a espaços culturais, essenciais para o desenvolvimento de processos de 

“leitura”, que contribuíram para sedimentar os conhecimentos básicos apreendidos nas 

várias áreas artísticas. Por exemplo, no âmbito da dança, deslocamo-nos ao Teatro 

Municipal de Barcelos, primeiro para participar num workshop para docentes e 

posteriormente, com os alunos, onde foi possível apreciar o solo: “o Homem que só 
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pensava em números”, protagonizado pelo Professor Pedro Carvalho. Na área das artes 

visuais, visitamos o Museu de Olaria, onde as crianças observaram e apreciaram a 

exposição da artista Paula Rego; 

- Constatar a importância do estabelecimento de parcerias com as instituições culturais 

(museus, teatros, academias, entre outras), que contribuíram para a possibilidade de 

contactar com diferentes universos culturais/artísticos; 

- Fomentar um trabalho de parceria entre docentes e crianças/alunos, que originou 

atividades bastante atrativas e motivadoras com produção de materiais extremamente 

ricos, nas diferentes áreas artísticas; 

- Colocar em prática conceitos de cada domínio das artes com os alunos, contribuindo 

para a melhoria da prática profissional docente. 

 Esta Oficina permitiu, igualmente, desenvolver nas crianças, as suas capacidades 

de fruição e apreensão da obra de arte que, através dos processos de observação, 

descrição, discriminação, análise, síntese e juízo crítico proporcionaram uma apreciação 

estética e artística própria, dando significado ao que se vê e valorizando-se, desta forma, 

a  interpretação pessoal. Neste processo dinâmico que finaliza com a experimentação, a 

criança aplica a sua interpretação nas suas produções, desenvolvendo, assim, a 

criatividade e imaginação. 

 Considerando a importância das artes no desenvolvimento da expressão social e 

cultural dos alunos e ainda no seu desenvolvimento psicomotor e cognitivo, é 

fundamental que quem trabalha diariamente com crianças em idade escolar esteja 

preparado para interpretar tendências, valorizar sensibilidades e exponenciar 

capacidades. Para tal, foi de primordial importância a formação realizada, destacando-se 

o importante papel dos formadores, que foi essencial para que as conceções específicas 

de cada área e as conceções pedagógicas tivessem significado, no grupo de formandos, 

composto por educadores e professores do 1º ciclo. Deu-se a devida relevância à 

máxima do “fazer primeiro” e só depois realizar com os alunos. 

 Desta forma, as atividades concretizaram-se, primeiro, em contexto de sala de 

aula e só posteriormente é que os resultados foram levados ao grupo de formação para 

que os formandos reflectissem, apresentassem dificuldades e soluções, expressassem 
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livremente as suas opiniões e partilhassem materiais e resultados do trabalho feito com 

os destinatários do programa. 

 Este projeto foi, sem dúvida, uma mais-valia para todos os docentes envolvidos, 

pois veio colmatar uma lacuna que existia desde a sua formação inicial. 

 

. As professoras do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Vale D´Éste 

 

O PNEEA aplicado no Agrupamentos de Escolas Vale D´Este-Barcelos- 

A perspectiva de um formador: 

 

O Programa Educação Estética e Artística (EEA), do Ministério da Educação, foi 

desenvolvido no ano letivo de 2016/2017 no Agrupamento Vale D´Este (Viatodos), 

com todas as turmas do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. As áreas de 

formação foram a Dança, o Teatro, a Música e as Artes Plásticas. 

A metodologia utilizada durante a Oficina de Formação – DANÇA, teve como suporte 

o conceito “fazer primeiro e depois ensinar”. Os professores sendo os próprios alunos, 

explorando várias atividades criativas, percebendo que podem, eles próprios, ser 

dinamizadores de uma aula de dança. E, assim, o medo inicial que todos assumiram que 

sentiram, rapidamente desapareceu ao verificarem que, apesar do esforço e empenho 

que é necessário investir, dançar é mesmo para todos.  

O material fornecido durante a Oficina - livro de Dança Educacional, com breve 

descrição das tarefas e espaço para reflexões pessoais, permitiu uma sistematização e 

organização, útil para a implementação futura das actividades em contexto sala de aula. 

Os professores foram capazes de explorar O Espaço do Corpo, O Corpo no Espaço, 

Corpo a Corpo e O Corpo Criativo, que são temas aglutinadores do conceito de Dança 

Educacional e potenciadoras de diferentes explorações. E foi nessa descoberta que se 

criaram laços de confiança e um acreditar que se pode fazer melhor. A Dança como 

unificadora da ação conjunta dos indivíduos, focando-se no grupo, mas sem esquecer a 

especificidade de cada um. 
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A fruição artística é um dos objetivos do Programa EEA. O Teatro Gil Vicente e a 

Câmara Municipal de Barcelos deram a oportunidade a todos os alunos do 

Agrupamento de assistirem ao solo de matemática e dança “O homem que só pensava 

em números”, com criação e interpretação de Pedro Carvalho. Os professores puderam 

explorar as cenas dos espetáculo num workshop e os alunos puderam participar no 

próprio espetáculo (na cena dos Fios). Os alunos e professores foram capazes, deste 

modo, de experienciar e fruir eventos artísticos, potenciadores do reforçar a educação 

artística de cada um (objetivo maior do Programa). É a possibilidade de se estar a 

construir um futuro, com cidadãos mais atentos e culturalmente mais conscientes das 

diferenças que nos podem aproximar, e defensores da história cultural/artística que nos 

une enquanto sociedade. É um caminho a percorrer, numa direção que sabemos qual é.  

 

Às vezes é preciso parar, 

mudar de sentido e voltar a partir. 

E a alegria passa pela viagem, na descoberta 

 

(Pedro Carvalho)Formador na área da Dança 

 

4- Discussão/Reflexão 

 

Não podemos terminar este relatório sem uma breve reflexão sobre o “estado da 

arte” no contexto escolar, no que concerne ao uso da mesma como ferramenta 

educativa. Usamos para tal, as palavras de António Damásio, grande neurocientista 

Português, que, vindo de uma área científica tradicional e credível aos olhos 

racionalistas, e que  passamos a citar:  "certos aspetos do processo da emoção e do 

sentimento são indispensáveis para a racionalidade" (Damásio, 1995:14). 

Considerando que, “(...) a razão pode não ser tão pura quanto a maioria de nós pensa 

que é ou desejaria que fosse, e as emoções e os sentimentos podem não ser de todo uns 

intrusos nos bastidores da razão, podendo encontrar-se, pelo contrário, enredados nas 

suas teias para o melhor e para o pior (...).”(ibidem). Afirma ainda que a “consciência 

e emoção não podem separar-se” realçando desta forma que “a ligação e consciência, 

por um lado, e entre ambas e o corpo, por outro” (Damásio, 1999: 35).  
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Estas palavras de António Damásio abrem claramente as portas para um 

discussão acerca do modelo de escola dos dias hoje, excessivamente centrado na 

racionalidade e castrador de todos os factores que desviem as atenções deste aspeto. É 

importante por o dedo na ferida e dizermos, sem qualquer margem de dúvidas, que áreas 

como a expressão artística, física e motora são encaradas hoje em dia pelo Ministério da 

Educação, como atividades de menor relevo e importância em termos pedagógicos. É 

importante salientar que esta política governativa é corroborada pelos agentes do 

terreno, sendo as escolas espaços pouco disponíveis para acolher metodologias ou 

projetos que privilegiem a arte como forma de intervenção.  

Fazendo o foco no lado dos alunos, é altura talvez para lançarmos uma pergunta 

em forma de provocação. Não será uma forma de violência expor os alunos durante 

anos a fio a processos de insucesso escolar? Sabendo da natureza multifactorial do 

abandono escolar, não será necessária uma intervenção mais assertiva por parte da 

escola e da comunidade educativa? 

O abandono escolar é de facto um fenómeno complexo. Contudo, como em tudo 

na vida, quando abandonamos algo, quando desistimos de algo, é porque essa tarefa não 

é verdadeiramente importante para nós ou porque não nos sentimos capazes de a fazer. 

Ora, como já anteriormente foi focado, este sentimento de auto-eficácia negativa 

presente ao longo de anos a fio, que convive diariamente com os alunos é altamente 

destrutivo a vários níveis, sobretudo do ponto de vista emocional. Trabalhar as emoções 

com os alunos pode ser a chave do sucesso, na medida em que os envolvemos a partir 

do “eu”, e os compreendemos sobre diferentes perspectivas e sistemas de vida. Como 

chegar lá? Claramente a intervenção a partir da arte pode ser um caminho.  

Há que solidificar este caminho, comprometer mais todos os agentes educativos!  
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5-Conclusão  

 

Muito há a fazer para transformar as nossas escolas em espaços verdadeiramente 

inclusivos, que não segregam alunos, que não os obrigam a experimentar repetidamente 

o insucesso. O abandono escolar de um aluno, representa antes de mais, a falha do 

sistema, da escola, da família. Representa mais do que isso. Representa a falha de uma 

sociedade que deve incluir e criar a igualdade de oportunidade a todos os seus cidadãos. 

Esta é por isso uma responsabilidade de todos.  

Por valer a pena seguir este caminho, não podemos deixar de terminar este 

relatório com algumas recomendações que nos parecem muito importantes para que 

possam ser implementadas como políticas educativas, assumindo decisivamente  arte 

como um caminho e uma possibilidade dentro da escola:  

 

 O abandono escolar materializa-se a maior parte das vezes por altura do ensino 

secundário (15-18 anos), contudo o processo de insucesso dos alunos inicia-se 

muitas das vezes logo no primeiro ciclo. Assim é importante que desde cedo 

(pré-escolar e 1º ciclo), os alunos sejam expostos a currículos que cruzam as 

diferentes matérias pedagógicas com a questão da arte, da criatividade e do 

pensamento divergente. A arte dentro da escola deve sempre acontecer numa 

relação natural coma as diferentes matérias pedagógica não sendo esta uma 

relação avulsa e pontual.  

 

 O Ministério da Educação deve continuar a efetuar uma aposta na aproximação 

de grandes equipamentos culturais de referência nacional como museus e teatros 

com as escolas e por estes espaços ao serviço e em contacto privilegiado com os 

alunos. O Programa de Nacional de Educação Estética e Artística, sendo uma 

boa prática, fica aquém no alcance e na universalização.  

 

 A nível local, os Municípios devem contemplar espaços e equipamentos 

culturais, complementados com projetos educativos bem estruturados, que 

permitam aos alunos, não apenas assistir a espectáculos ou eventos, mas sim 

usufruir do espaço, experienciar, e ter uma relação de cumplicidade com os 

mesmos e com as diferentes atividades que neles vão acontecendo.  
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 Os professores e órgãos de gestão das escolas devem efectuar formação regular 

sobre diferentes ferramentas inovadoras, que utilizam a expressão artística e que 

podem complementar e reforçar as diferentes áreas pedagógicas:  

 

 A intervenção a partir da arte como estratégia de combate ao abandono e 

insucesso escolar, deve ficar formalizada nos documentos estratégicos das 

escolas, como no projeto educativo e no plano de atividades, carecendo de uma 

constante monitorização, revisão e avaliação;  

 

 A escola deve promover momentos de abertura à família, quer de carácter 

formativo, onde explica junto dos encarregados de educação sobre a importância 

do desenvolvimento artístico para o desenvolvimento integral dos alunos, quer 

de mostra de resultados a toda a comunidade escolar, sobre alguns projetos 

artísticos desenvolvidos ao longo das diferentes aprendizagens.  

 

 Nos planos de combate ao insucesso escolar e/ou de prevenção do abandono 

escolar, o Ministério da Educação planeou um conjunto de ferramentas e 

projetos pedagógicos que podem servir de âncora às escolas. Seria importante 

alargar a dimensão destes projetos, para projetos que pudessem sair das 

atividades tradicionais e académicas, dando a oportunidade dos alunos 

experimentarem projetos que privilegiassem a expressão através das artes.  

 

 Existem um conjunto de alunos, que tendo abandonado precocemente a escola, 

não trabalham, não estudam, não estão em formação, estando muitas vezes em 

condições sociais de risco. Era importante um programa nacional, com alguma 

robustez, que pudesse privilegiar estes jovens que abandonam precocemente a 

escolas, os pudesse numa primeira fase referenciar, avaliar o seu perfil, e dar-lhe 

uma opção formativa que os reabilitasse para a escola, com estratégias 

diferenciadoras, sendo a intervenção através da arte uma das fortes 

possibilidades. 
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 A oferta formativa para os alunos que escolhem as áreas das artes, são ainda 

muito limitadas, ou então estão enquadradas dentro de escolas pouco 

especializadas no ensino destas áreas. Há necessidade da criação de verdadeiras 

escolas de artes de nível médio, altamente especializadas no ensino das artes e 

na proximidade geográfica dos alunos.  

 

 Os municípios devem assumir políticas de proximidade com as escolas que 

permitam aos alunos e às famílias de usufruir dos equipamentos culturais, do 

contacto privilegiado com espectáculos e artistas, criando desde cedo nos alunos 

o gosto pelas artes.  

 

 

 As escolas devem propiciar a liberdade e as condições para o alunos se 

expressarem através das artes desenvolvendo contextos favoráveis para essa 

relação natural entre a escola, a expressão dos alunos, os seus gostos e a 

afirmação da sua identidade por via da arte.  

 

 

 “ A arte, felizmente, ainda não soube encobrir a verdade 

Oscar Wilde  
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