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ANQEP
CET
CITEVE

Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional
Cursos de Especialização Tecnológica
Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e dos Vestuário de Portugal

CLAS

Conselho Local de Ação Social de Santo Tirso

CME

Conselho Municipal de Educação

CMST

Câmara Municipal de Santo Tirso

CNO

Centro Novas Oportunidades

CPCJ

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

CQEP
CRVCC
CSF
CSIF
DS

Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional
Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
Comissões Sociais de Freguesia
Comissões Sociais Inter-freguesia
Diagnóstico Social

EFA

Educação e Formação de Adultos

ESAD

Escola Superior de Artes e Design

IMOD

Incubadora de Moda e Design

INE

Instituto Nacional de Estatística

IPSS

Instituição Particular de Solidariedade Social

NEE

Necessidades Educativas Especiais

NUT

Nomenclatura de Unidade Territorial

PEM

Projeto Educativo Municipal

QNQ

Quadro Nacional de Qualificações

RS
SNIPI
SWOT
UST

Rede Social
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças)
Universidade Sénior Tirsense
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: CADERNOS TEMÁTICOS.
TECIDO EDUCATIVO
Versão 1.0 – dezembro de 2014

Matriz SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças)

Forças

Fraquezas

- Aumento do número de diplomados observado no
espaço intercensitário;

- Baixa escolaridade da população residente, com
acentuada predominância do 1.º CEB;

- Redução significativa da taxa de analfabetismo no
concelho;

- Decréscimo do n.º de alunos, evidente sobretudo ao
nível da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico;

- O abandono escolar aproxima-se da meta definida;
- Tendência de crescimento positivo do número de alunos
a frequentar o ensino profissional;

Fatores endógenos

- A taxa de cobertura da rede de educação pré-escolar
está nos 100%;

- Taxa de conclusão do 1.º CEB abaixo da média
nacional;

- Oferta apresentada ao nível da formação da população
sénior – Universidade Sénior;

- Taxa de retenção e desistência, no que se refere aos 2.º
e 3.º ciclos do ensino básico, revela um acréscimo de
50% na transição de 2009/10 para 2011/12;

- Oferta formativa diversificada, no que se refere aos
cursos profissionais;

- Taxa de abandono escolar precoce acima da meta
mínima definida para 2020;

- Forte atratividade exercida pelas escolas profissionais
do concelho, evidenciada pela elevada percentagem de
alunos provenientes de concelhos limítrofes;

- A taxa de retenção e desistência no nível secundário
(nos cursos científico-humanísticos) está acima da meta
esperada;

- Celebração de um protocolo com a Escola Superior de
Artes e Design de Matosinhos, para o funcionamento de
uma pós-graduação em Design de Moda;

- Insuficiência das respostas (recursos físicos e
humanos) para alunos com necessidades educativas
especiais que frequentam o 2.º e 3.º ciclos;

- Criação do CQEP;

- Necessidade de realizar-se um diagnóstico precoce das
NEE que permita uma intervenção na primeira infância;

- Criação do Conselho Municipal de Educação.

Oportunidades
Fatores exógenos

- Diminuição da taxa de transição de ano em
praticamente todos os níveis e ciclos de ensino;

- Valorização crescente do empreendedorismo,
nomeadamente nos jovens;
- Proximidade do novo quadro comunitário de apoio,
nomeadamente no eixo da Educação para a cidadania.

- Necessidade da concertação da oferta formativa ser
aprimorada e sustentada quer nas necessidades do
tecido empresarial, quer na realidade social do concelho.
Ameaças
- Criação, por imposição legal, de Mega Agrupamentos.
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: Nota introdutória

A recente mudança na metodologia da elaboração do Diagnóstico Social (DS) do concelho
deu lugar à redação de cadernos temáticos, pelo que o presente documento constitui
parte de um todo mais abrangente e que enforma uma base de trabalho para a Rede
Social (RS) e para todos os que contribuem para o desenvolvimento social de Santo Tirso.
Assim, as páginas que se seguem têm o objetivo de descrever algumas informações
respeitantes ao estado do tecido educativo no concelho. Tratando-se de uma área
absolutamente elementar no que diz respeito à formação e ao desenvolvimento humano,
a educação constitui simultaneamente o ponto de partida para qualquer intervenção
sustentada, em domínios com o emprego, a cultura ou a ação social, para referir apenas
alguns exemplos. A importância deste caderno é, por isso mesmo, absolutamente central
no contexto do DS concelhio.
A versão 1.01 deste caderno foi elaborada em novembro de 2014, tendo sido aprovada em
dezembro do mesmo ano pelo Conselho Local de Ação Social de Santo Tirso (CLAS). A
exemplo do que acontece com os restantes cadernos e tendo por base a lógica subjacente
a este novo modelo de DS, o conteúdo aqui apresentado é autónomo e independente,
embora esteja correlacionado com os restantes cadernos temáticos.
Na página que antecedeu esta nota introdutória, nomeamos os pontos fortes e os pontos
fracos do panorama educativo concelhio, tendo sido feita a mesma referência para as
condicionantes externas à realidade tirsense. Seguir-se-á uma breve apresentação das
escolhas metodológicas que estiveram na base da sua construção, sucedendo-se a
apresentação de dados propriamente dita.

Para uma compreensão da lógica subjacente à numeração dos cadernos de diagnóstico, vd. Conselho Local de
Ação Social, 2014: 6.
1
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: Opções metodológicas

No caderno de abertura e enquadramento da atualização do DS é dito que a adoção de
técnicas de investigação multivariadas constitui uma mais-valia para a compreensão da
realidade em Santo Tirso (CLAS, 2014: 12-13). Particularmente no que respeita à análise
documental, é também dito no referido caderno que o concelho possui já importantes
ferramentas de trabalho que podem apoiar a RS na atualização do seu DS (Idem: 14), e foi
nesse sentido que a recolha de informação de suporte ao presente caderno recaiu,
essencialmente, na análise documental do Projeto Educativo Municipal (PEM) 20122015, elaborado entre 2012 e 2013 e aprovado neste último ano pela comunidade local.
Tendo em conta o princípio da rentabilização de recursos, e com o consentimento da
equipa que o construiu, o PEM é a base da redação das páginas que se seguem, chegando
mesmo a citar-se determinados períodos daquele documento. Não obstante, sempre que
conseguimos informação mais recente, procedemos à atualização dos dados ali
constantes. A ordem da apresentação da informação foi alterada, em função da lógica
subjacente a este DS, em concordância com os restantes cadernos temáticos.
Sendo o PEM um documento extenso com alusão a outras áreas de atividade, baseamos a
nossa consulta apenas em excertos que consideramos pertinentes para os objetivos da
RS. À informação que dali extraímos, acrescentamos alguns dados estatísticos
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nomeadamente para a
caracterização da realidade nacional e regional, ao abrigo dos Recenseamento Geral da
População de 2011.
Os indicadores mínimos definidos pelos serviços centrais da Rede Social, do Instituto de
Segurança Social, comuns a todos os concelhos e a todas as redes sociais, foram também
considerados.
Como já foi referido, a análise da informação apresentada resultou, por último, numa
definição de pontos fortes e de pontos fracos, oportunidade e ameaças, que ilustramos na
página que antecede a nota introdutória, a exemplo do que acontece em todos os
cadernos temáticos.
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10

: 1. Dez anos depois. Sobre a variação do estado da educação no
espaço intercensitário 2001-2011

: 1.1. Os principais traços do contexto nacional
O último recenseamento geral da população levado a cabo pelo INE revelou progressos
significativos nos vários níveis de ensino, com particular destaque para o ensino superior
completado por pessoas com 23 ou mais anos de idade, que subiu de 9%, em 2001, para
15%, em 2011. Esta subida representa quase o dobro de diplomados, cuja maioria (60%)
é do sexo feminino.
: Gráfico 1. População residente em Portugal, segundo o nível de escolaridade atingido, em 2011
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Fonte: INE – XV Recenseamento Geral da População, 2011.

Neste quadro, parece-nos importante destacar, desde logo, a tendência das opções dos
estudantes do ensino superior, que tem sofrido algumas alterações, desde 2001. Com
efeito, ganham relevo os cursos das áreas da saúde, das ciências informáticas e da
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formação de professores. Do lado contrário, perdem importância as áreas das letras e
ciências religiosas, do direito e da agricultura. Concretamente, mais de metade dos
diplomados concentram as suas preferências em quatro áreas de estudo: comércio e
administração (14,5%), formação de professores (13,6%), saúde (13,4%) e ciências
sociais (10%) (INE, 2012: 18-20).
No que respeita à diferença entre as opções dos homens e das mulheres e com exceção do
conjunto das ‘outras áreas’, verifica-se uma preferência dos primeiros pelas áreas da
engenharia e do comércio e administração. Por sua vez, as mulheres optam pela formação
de professores(as) e pela saúde.
: Gráfico 2. População com ensino superior em Portugal, por área de estudo, em 2011 (%)
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comportamento
35
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Comércio e administração

26
11
9
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14
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9
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10
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9
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16

Saúde

Arquitetura e engenharia da
construção

Fonte: INE – XV Recenseamento Geral da População, 2011.

Outro destaque vai para a população com 15 ou mais anos de idade e que tem, pelo
menos, o 9.º ano de escolaridade completo. Em 2001 estas pessoas representavam 38%,
subindo para 50% em 2011, a que correspondem 4 459 152 pessoas. Neste caso, a
proporção de homens e mulheres é semelhante, rondando os 50%.
Por último, uma referência à taxa de analfabetismo, que recuou para os 5,2% em 2011,
quando em 2001 se cifrava nos 9%. Se a este dado acrescentarmos que em 1991 esta taxa
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era de 11%, conseguimos ter uma perceção clara da redução que o país tem notado ao
longo dos últimos trinta anos e que significa um claro progresso na escolaridade da
população portuguesa.
Esta taxa, que expressa a relação entre a população com 10 ou mais anos de idade que
não sabe ler e escrever e a população com 10 ou mais anos, é superior nas mulheres
(6,8%) por comparação à dos homens (3,8%). Já no que respeita à idade, os analfabetos
são essencialmente idosos, sendo de 79% o valor que atinge pessoas com mais de 65
anos.

: 1.2. Indicadores educativos concelhios
Se concentrarmos a nossa atenção na realidade local e começando pelo nível de
escolaridade atingido, de acordo com os resultados dos Censos de 2011, verificamos que
predomina o 1.º ciclo do ensino básico. Mas não podemos descurar a importância das
alterações observadas no espaço intercensitário e que revelam um menos peso deste
nível de ensino, em prol de um aumento da percentagem de pessoas que completaram o
ensino secundário e o terceiro ciclo do ensino básico (para o que terá contribuído a
Iniciativa Novas Oportunidades, de que falaremos mais à frente).
Acresce que a representatividade do ensino superior completo também subiu
praticamente para o dobro, reforçando a ilação segundo a qual se observou um claro
progresso do ensino em Santo Tirso, ao longo dos últimos dez anos.
De resto, podemos ainda apontar outro indicador – indivíduos sem qualquer nível de
escolaridade – cujo decréscimo observado em dez anos corrobora o que acabamos de
afirmar.
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: Gráfico 3. População residente no concelho de Santo Tirso, segundo o nível de escolaridade
atingido, em 2011
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Fonte: INE – XV Recenseamento Geral da População, 2011.

Como é do conhecimento geral, o facto de Santo Tirso integrar, simultaneamente, a
Nomenclatura de Unidade Territorial (NUT) III Ave e Grande Porto, motiva-nos a ilustrar,
sempre que possível, dados comprativos com ambos os territórios, para um melhor
enquadramento da realidade local. No gráfico 4 podemos ver o nível de escolaridade
atingido no Ave e no Grande Porto, bem como nos respetivos concelhos.
Entre as várias comparações possíveis, destacamos o facto de Santo Tirso se aproximar
claramente mais da realidade dos municípios do vale do Ave do que da dos do Grande
Porto, nos quais se destaca um maior predomínio do ensino superior e um menor peso
dos níveis mais baixos de escolaridade, incluindo os que não têm qualquer nível de ensino
e cuja percentagem se destaca, com particular incidência, nos concelhos, mais interiores,
de Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso.
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: Gráfico 4. População residente no Ave e no Grande Porto, segundo o nível de escolaridade
atingido, em 2011
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Fonte: INE – XV Recenseamento Geral da População, 2011.

Mas para além do nível de escolaridade atingido, outros indicadores educativos podem
ajudar-nos a interpretar melhor o estado da educação em Santo Tirso. É o caso da taxa
real de pré-escolarização2. De acordo com a informação estatística disponível, apenas é
possível apresentar o valor desta taxa relativamente ao ano letivo 2009/10, que se cifra
nos 99,4%. Tendo em conta que este valor tem vindo a subir desde 2006/07, é seguro
dizer-se que o concelho tem feito um esforço no sentido de garantir uma cobertura total a
este nível, sendo essa já uma realidade observada.

De acordo com o glossário do PEM, a taxa real de pré-escolarização corresponde à relação percentual entre o
número de alunos matriculados no ensino pré-escolar, em idade normal de frequência desse ciclo, e a população
residente dos mesmos níveis etários.
2
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: Gráfico 5. Variação da taxa real de pré-escolarização segundo o nível de ensino, entre 2006/07 e
2009/10
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Fonte: INE.

Outro indicador a ter em conta remete-nos para a taxa bruta de escolarização3, conceito
caraterizado por uma boa dose de desinformação, na medida em que não foi possível
esclarecer, com precisão, as variações migratórias que o influenciam. Não obstante,
parece oportuno mencionar os valores disponibilizados pelo INE, já que através deles é
possível afirmar um balanço favorável do ponto de vista da atração do concelho.
Dito de outra forma, as taxas – em todos os casos (com exceção ao pré-escolar em
2008/09) – superiores a 100% evidenciam um número de alunos provenientes de
diferentes concelhos que optam por vir estudar para Santo Tirso superior ao dos alunos
que optam por procurar outras escolas, em outras localidades. A variada oferta escolar e
formativa que veremos adiante pode exercer uma influência positiva na procura do
concelho por parte de estudantes externos.

De acordo com o glossário do PEM, a taxa bruta de escolarização corresponde à relação percentual entre o
número de alunos matriculados num determinado ciclo de estudos (independentemente da idade) e a
população residente em idade normal de frequência desse ciclo de estudos. Educação Pré-Escolar 3-5 anos;
Ensino Básico – 1.º Ciclo 6-9 anos; Ensino Básico – 2.º Ciclo 10-11 anos; Ensino Básico – 3.º Ciclo 12-14 anos;
Ensino Secundário 15-17 anos; Ensino Superior 18-22 anos.
3
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: Gráfico 6. Variação da taxa bruta de escolarização segundo o nível de ensino, entre 2008/09 e
2011/12*
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* Os dados do ensino básico referentes a 2011/12 não estão ainda disponíveis na nossa fonte.
Fonte: INE

Um dos indicadores centrais no que ao sucesso educativo diz respeito remete para a taxa
de transição de ano e, por consequência, para a taxa de transição de ciclo 4. Na tabela 1
pode-se vislumbrar várias oportunidades de melhoria, já que em praticamente todos os
níveis de ensino e em todos os ciclos a taxa de transição tem vindo a sofrer uma queda, ao
longo dos três anos letivos em análise, apesar dos valores observados serem,
globalmente, altos.
No que toca aos ciclos de ensino, o único que revela uma subida ao longo do triénio letivo
é o 3.º ciclo, apesar da ligeira descida observada em 2011/12. Todos os outros
evidenciam uma descida, sendo o mais preocupante o primeiro ciclo do ensino básico,
antevendo-se aqui uma das prioridades concelhias a intervir do ponto de vista do sucesso
escolar.
Ainda de acordo com os dados apurados pelo inquérito efetuado às escolas no âmbito da
elaboração do PEM 2012-2015, se a análise incidir apenas no ensino secundário, e
agrupando os cursos científico-humanísticos com os cursos profissionais, apura-se uma
taxa de conclusão de ciclo em 2011/12 de 78%. Esta é uma informação carregada de
importância, na medida em que as metas para 2015 definidas pela estratégia nacional
para a educação apontam para um intervalo balizado por uma taxa mínima de 40% e uma
De acordo com o glossário do PEM, a taxa de transição corresponde à proporção de alunos transitados num
dado ano de escolaridade, tomando como referência o total de alunos matriculados nesse mesmo ano de
escolaridade.
4
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taxa máxima de 70%. Por outras palavras, é seguro afirmar-se que Santo Tirso está, no
ano letivo em análise, bem posicionado, com um valor que supera em oito pontos
percentuais a meta traçada para o país, em 2015.
: Tabela 1. Variação da taxa de transição de ano e da taxa de conclusão de ciclo, entre 2008/09 e
2010/11
Ciclo de ensino

Tipologia

Ano de escolaridade

2009/10

2010/11

2011/12

1.º

99%

100%

92%

-7,1%

2.º

94%

94%

88%

-6,4%

3.º

98%

96%

94%

-4,1%

4.º

97%

98%

91%

-6,2%

5.º

97%

86%

84%

-13,4%

6.º

95%

86%

91%

-4,2%

7.º

89%

89%

85%

-4,5%

8.º

94%

91%

90%

-4,3%

9.º

81%

88%

86%

+6,2%

10.º

80%

80%

87%

+8,8%

11.º

92%

89%

88%

-4,3%

12.º

76%

72%

75%

-1,3%

10.º

78%

92%

79%

+1,3%

11.º

80%

82%

91%

+13,8%

12.º

82%

98%

80%

-2,4%

1.º ciclo do ensino
básico

2.º ciclo do ensino
básico

3.º ciclo do ensino
básico

Cursos
científico
humanísticos
Ensino secundário
Cursos
profissionais

Taxa de variação 2009-12

Fonte: CMST – Divisão de Educação. Inquérito às escolas, 2012.

No sentido de se tentar perceber que outras variáveis poderão interferir nos resultados
obtidos ao nível da taxa de conclusão do 1.º ciclo, detalha-se um pouco essa análise de
forma a obter-se uma leitura longitudinal dos valores apresentados, prevendo também
uma eventual correlação do tipo de ensino frequentado – público e privado – sobre essa
taxa de conclusão. A análise daqui resultante vem corroborar esta última suposição, uma
vez que no que diz respeito ao ensino privado, esta taxa tem revelado uma evolução
positiva, posicionando-se nos 100% no que se refere ao último ano letivo refletido
(gráfico 7). Por sua vez, e quando analisado o ensino público isoladamente, este
apresenta uma tendência decrescente, em particular, no momento da transição do ano
letivo 2010/11 para 2011/12.
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: Gráfico 7. Variação da taxa de conclusão do 1.º ciclo por setor de ensino, entre os anos letivos
2009/10 e 2011/12
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Fonte: CMST – Divisão de Educação. Inquérito às escolas, 2012.

Complementarmente à análise que se acaba de descrever, o inquérito efetuado pela
Câmara Municipal de Santo Tirso (CMST) às escolas do concelho permitiu ainda decifrar a
taxa de retenção e desistência5 em cada um dos ciclos de ensino. Os valores apresentados
na tabela abaixo evidenciam três realidades distintas, em função do grau de habilitações
literárias que é reportado.
Os primeiro e terceiro ciclos mostram uma variação nula ao longo dos três anos letivos
em questão. As percentagens apresentadas não significam necessariamente, porém, que a
realidade concelhia esteja aquém das metas previstas para o país, como veremos de
seguida.
Quanto ao segundo ciclo, os números mostram que cada vez há mais alunos retidos ou a
abandonarem a escola, sendo que a variação de 50% não pode deixar de constituir uma
forte preocupação para todos aqueles que, de forma mais ou menos direta, têm
responsabilidades a este nível.

De acordo com o glossário do PEM, a taxa de retenção e desistência corresponde à relação percentual entre o
número de alunos que não transitaram para o ano de escolaridade seguinte e o número de alunos matriculados
e avaliados, nesse ano letivo.
5
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Por fim, no que respeita ao ensino secundário, detetam-se duas realidades absolutamente
díspares: por um lado, neste triénio letivo há uma variação negativa de 7,7% em relação
aos cursos científico-humanísticos; por outro, e a contribuir de forma decisiva para os
resultados globais do ensino secundário, nos cursos profissionais verifica-se uma redução
drástica da taxa de retenção e desistência, que em 2011/12 era já de 2%, equivalente à
taxa observada no primeiro ciclo do ensino básico.
: Tabela 2. Variação da taxa de retenção e desistência, entre 2009/10 e 2011/12
Ciclo de ensino

Tipologia

2009/10

2010/11

2011/12

1.º Ciclo do ensino básico

2%

2%

2%

0%

2.º Ciclo do ensino básico

4%

4%

6%

+50,0%

9%

8%

9%

0%

Cursos científico-humanísticos

13%

8%

14%

+7,7

Cursos profissionais

6%

3%

2%

-66,7%

3.º Ciclo do ensino básico
Ensino secundário

Taxa de variação 2009-12

Fonte: CMST – Divisão de Educação. Inquérito às escolas, 2012.

Uma análise comparativa com outras NUT permite contextualizar a realidade tirsense
com os valores de referência6. Com dados disponíveis do ano letivo 2010/11, e pela
interpretação do gráfico que se expõe de seguida, no qual se assinala a cor branca uma
barra com as metas para 2015, aquilo que é possível vislumbrar remete para cenários
animadores, na medida em que o concelho apresenta valores sempre abaixo quer das
metas nacionais para 2015, quer das unidades territoriais representadas.
Não se deve, porém, deixar passar em claro o caso singular do ensino secundário, dado
que o valor apresentado é sobremaneira influenciado pelo sucesso obtido nos cursos
profissionais; como verificado na tabela anterior. Uma análise detalhada revela que os
cursos científico-humanísticos têm valores de retenção e desistência bem mais elevados,
que se aproximam dos valores (e até ultrapassam em 2011/12) previstos na meta para
2015.

Apesar do recurso a diferentes fontes de informação, cremos que a coincidência da metodologia que originou o
cálculo da taxa de retenção e desistência nos permite comparar com confiança os dados apresentados.
6
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: Gráfico 8. Taxa de retenção e desistência, por unidade territorial, no ano letivo 2010/11
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Fonte: INE (Portugal, Norte, Ave, Grande Porto); CMST – Divisão de Educação. Inquérito às escolas 2012 (Santo Tirso).

Outro dos indicadores que espelha a importância dada à escola é a taxa de abandono
escolar7. Num concelho onde é reconhecida a ausência dessa importância por parte de um
grande número de famílias – produto da baixa qualificação escolar e profissional de
muitas pessoas, sobretudo associadas à indústria têxtil do concelho, e dos
condicionalismos inerentes à época vivida por muitas dessas mesmas famílias –, não
deixa de ser interessante olhar para o gráfico que se segue e perceber que Santo Tirso
apresenta um valor muito próximo do zero e bastante abaixo das demais unidades
territoriais8. O caminho parece estar a ser o correto, mas os dados apurados abrem ainda
espaço para uma melhoria no sentido da meta definida para 2015, que pretende atingir
uma taxa de abandono nula.
Com este pano de fundo, e sendo o abandono escolar uma das problemáticas alvo de
sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), pudemos aferir junto dos
seus responsáveis que uma parte significativa do referido abandono escolar diz respeito a
alunos de etnia cigana, não raras vezes motivado por situações de casamento precoce.
Sendo uma situação já observada no presente ano letivo, este registo tem sido constatado
em anos anteriores, acompanhados por valores igualmente significativos de absentismo
7
8

Indivíduos com 10-15 anos que não concluíram o 3º ciclo e não se encontram a frequentar a escola.
Vd. nota de rodapé n.º 6.
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escolar. Esta tendência leva-nos, portanto, a afirmar a necessidade de se tomarem
medidas específicas para intervenção junto da comunidade cigana, tendo em vista a
inversão do seu rumo.
: Gráfico 9. Taxa de abandono escolar, por unidade territorial, no ano letivo 2010/11
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Fonte: INE (Portugal, Norte, Ave, Grande Porto); CMST – Divisão de Educação. Inquérito às escolas 2012 (Santo Tirso).

Num momento em que o conhecimento se assume cada vez mais como um importante
fator distintivo de pessoas, sociedades e economias, a aposta na qualificação e formação
deve sobressair como uma das áreas mais prementes em termos de intervenção
estratégica. Uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e solidária só existe se
associada a uma efetiva igualdade de oportunidades e acesso à educação.
É neste quadro que surge a promulgação da lei que institui o alargamento da escolaridade
obrigatória até aos 18 anos de idade – Decreto-lei n.º 179/2012 de 2 de agosto. A
concretização dos compromissos aí firmados vem exigir um reforço do envolvimento e
empenho dos diversos intervenientes nesta área, no sentido de se disponibilizar a oferta
dos recursos/condições necessários a esta execução, com a ressalva, porém, de que tal
terá que ser trabalhado faseada e progressivamente.
Assim, e considerando a aspiração de proporcionar o acesso à educação e formação ao
maior número possível de alunos, Portugal juntou-se aos restantes países da União
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Europeia e assumiu também a meta estabelecida para 2020 9 de conseguir que a
percentagem de alunos que abandonam o ensino e a formação atinja valores inferiores a
10%.
Como tal, não se poderia deixar de referir os resultados alcançados pelo concelho de
Santo Tirso no que diz respeito à designada taxa de abandono escolar precoce 10 e à
posição relativamente às referidas metas. A este respeito, atenta-se desde logo para o
facto de se estar ainda muito aquém da meta definida, embora seja este também o cenário
a nível nacional11.
Estes valores remetem para a importância de se desenvolverem estratégias suscetíveis de
levarem os jovens a frequentar a escola, sensibilizando-os para a importância da escola,
assente, por exemplo, numa componente de ligação com a vida prática e como isso pode
contribuir para a obtenção de sucesso profissional e para o desenvolvimento pessoal.
: Gráfico 10. Taxa de abandono escolar precoce, em Portugal e Santo Tirso, em 2011
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Fonte: INE.

Quadro estratégico para a Cooperação Europeia no domínio da Educação e Formação (EF 2020).
De acordo com o glossário da PORDATA, a taxa de abandono escolar precoce corresponde à população com
idade entre 18 e 24 anos, sem o secundário completo, que completou o 3.º ciclo de escolaridade ou não, e que
não se encontra inserida em qualquer programa de educação/formação.
11 Durante a composição deste caderno, foi possível confirmar, pela informação disponibilizada pelo INE, que
em 2012 a taxa de abandono escolar precoce de educação e formação era, em Portugal, de 20,5%, passando para
18,9% em 2013. Dados reveladores, portanto, de que Portugal se encontra a caminhar para o cumprimento das
metas enunciadas. A mesma fonte não revela, porem dados mais recentes para o concelho de Santo Tirso.
9

10
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As Nações Unidas definiram a década de 2003 a 2012 como a década da alfabetização,
assumindo-a como um direito humano fundamental, uma necessidade básica de
aprendizagem e a chave para aprender a aprender, condição indispensável para o
exercício pleno da liberdade, ao favorecer a identidade cultural, a participação
democrática, a cidadania, a tolerância, o desenvolvimento social e a paz. Por outro lado,
instituiu também o dia 8 de setembro como o Dia Internacional da Alfabetização
(UNESCO, 2012).
Um dos indicadores essenciais em educação é a taxa de analfabetismo, isto é, a taxa de
indivíduos com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, isto é, o indivíduo incapaz
de ler e compreender uma frase escrita ou de escrever uma frase completa, sobre o total
da população do mesmo estrato etário. Não podíamos, portanto, terminar este ponto
alusivo a indicadores educativos sem nos reportarmos a esta taxa.
Considerando os dados dos censos de 2011, a taxa de analfabetismo em Portugal é de
5,23%, o que significa que cerca de 500 mil portugueses não sabem ler nem escrever.
Estes números acentuam-se mais nas mulheres (6,77%) do que nos homens portugueses
(3,52%). Na última década, entre 2001 e 2011, a taxa de analfabetismo em Portugal caiu
de 9% para 5,2%, uma diminuição acentuada mas ainda insuficiente para tirar Portugal
do último lugar da tabela a nível europeu. Portugal apresenta a taxa de escolarização – a
capacidade de ler e escrever em uma determinada idade – mais baixa da União Europeia
(95,2%).
A região Norte apresenta uma taxa de analfabetismo inferior à nacional, situando-se, em
2011, nos 5,01% e esta taxa vai diminuindo à medida que se estreita a análise às NUT III
Ave (4,66%) e Grande Porto (3,14).
O concelho de Santo Tirso, em 2011, apresenta uma taxa de analfabetismo de 4,29%,
inferior à taxa nacional, à da zona Norte e à da NUT III Ave. Santo Tirso é o terceiro
município do Ave com a taxa de analfabetismo mais baixa, a seguir aos concelhos da Trofa
e a Vila Nova de Famalicão. Pelo contrário, Viera do Minho, Póvoa de Lanhoso e Fafe são
os municípios com a taxa de analfabetismo mais elevada (gráfico 11). Mas no que
concerne ao Grande Porto, Santo Tirso apenas é ultrapassado por Espinho, já que em
todos os outros municípios a taxa de analfabetismo se revela inferior.
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: Gráfico 11. Taxa de analfabetismo (%) por local de residência (Portugal, Norte, Ave e Grande
Porto), em 2011
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Fonte: INE – XV Recenseamento Geral da População, 2011.

: 2. A disponibilidade para o ensino em Santo Tirso: retrato do
parque escolar

No quadro educativo do concelho, Santo Tirso conta com uma vasta rede de
equipamentos escolares, desde a educação pré-escolar ao secundário e profissional. E se a
essa rede se juntar as creches dos setores solidário e privado, conclui-se que o concelho
proporciona as condições necessárias para um sistema de ensino que pode servir de
rampa de lançamento para o ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho.
Tendo presente a importância da educação básica para o desenvolvimento integral e para
a qualidade e sucesso educativos, parece-nos oportuno mencionar o investimento da
CMST

na

requalificação

do

parque

escolar

a

este

nível,

com

a

construção/requalificação de seis centros escolares e de uma nova escola básica.

recente
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A renovação e requalificação da rede escolar concelhia permite hoje afirmar que, no que
diz respeito à educação pré-escolar, o desiderato de se atingir os 100% de cobertura é já
uma realidade. O mesmo é dizer que se dispõe de equipamentos em número e qualidade
suficientes para acolher a totalidade de população concelhia em idade pré-escolar.
Não obstante a cobertura ao nível dos estabelecimentos de ensino que integram a rede
pública concelhia, esta não deixa ainda de ser reforçada pelo conjunto de respostas
disponibilizadas pelos estabelecimentos de ensino privados e de solidariedade social.

: 2.1. Reorganização da rede escolar: os mega agrupamentos
No ano letivo 2012/2013 iniciou-se o processo relacionado com a reorganização das
unidades orgânicas em unidades administrativas de maior dimensão. Esta agregação de
agrupamentos e escolas não agrupadas, resultou, no caso do concelho de Santo Tirso, na
junção de três agrupamentos de escolas às três escolas secundárias, daqui resultando o
desenho organizacional refletido na tabela 3, por nível e ciclo de ensino.
Esta reorganização da rede escolar acarreta importantes desafios colocados ao nível da
gestão administrativa escolar, aos quais será importante dar uma atenção vigilante, no
sentido de se afastar possíveis efeitos nefastos no que concerne à qualidade do ensino e
das respostas educativas proporcionados aos alunos e à comunidade em geral.
: Tabela 3. Desenho organizacional do processo de agregação de agrupamentos e escolas não
agrupadas
Agrupamentos de

Escolas Secundárias

Designação das agregações formadas

Níveis de ensino ministrados

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo
Tirso
Agrupamento não agregado – mantém-se
a designação

Do pré-escolar ao ensino
secundário
Do pré-escolar ao 3.º ciclo do
ensino básico

Escolas
Agrupamento de Escolas
d´Agrela e Vale do Leça
Agrupamento de Escolas
de S. Martinho do Campo

Secundária D. Dinis

Agrupamento de Escolas
de Santo Tirso

Secundária Tomaz Pelayo

Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo,
Santo Tirso

Do pré- escolar ao ensino
secundário

Agrupamento de Escolas
do Ave

Secundária D. Afonso
Henriques

Agrupamento de Escolas D. Afonso
Henriques, Vila das Aves, Santo Tirso

Do pré- escolar ao ensino
secundário

Fonte: CMST – Divisão de Educação.
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É já com a premissa desta nova organização que passamos a descrever os equipamentos e
respostas escolares e educativas disponíveis no concelho.

: 2.2. Respostas educativas: descrição

: 2.2.1. Estabelecimento de educação pré-escolar
Como previamente referido, a educação pré-escolar está presente nas redes pública,
privada e de solidariedade social. A tabela que se segue enumera os 44 equipamentos
disponíveis no concelho, segundo a freguesia onde se localizam. Nela é possível observar
que todas as freguesias têm equipamentos de educação pré-escolar da rede pública,
havendo, pelo contrário, pouca representatividade da rede privada, que conta apenas
com 3 jardins-de-infância. Destaque, porém, para a rede solidária, que acaba por assumir
neste domínio um papel de elementar importância, ao representar 20,5% dos jardins-deinfância (num total de 9).
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: Tabela 4. Distribuição dos estabelecimentos de educação pré-escolar, segundo a freguesia de
localização, no ano letivo 2014/2015
Rede

Agrupamento

Agrupamento de Escolas D.
Dinis, Santo Tirso

Agrupamento de Escolas D.
Afonso Henriques, Vila das
Aves

Pública

Agrupamento de Escolas de S.
Martinho

Privada

Agrupamento de Escolas
Tomaz Pelayo, Santo Tirso

Estabelecimento de ensino

Freguesia

Campinhos
Arcozelo
Cantim
S. José
Parada
Igreja
S. Tomé de Negrelos
Quintão
Fontainhas
Bom Nome
S. Martinho do Campo
Quelha
Olival
Costa
Ribeira
Lage
Paradela
Ermida
Merouços
Tarrio
Areal
S. Bento da Batalha
Foral
Vinha
Quinchães
Santa Luzia
Ribeiro
Igreja
Igreja
Quintão
Sequeirô
Ponte

Agrela
Água Longa
Reguenga

A Torre dos Pequeninos
Colégio de Lourdes
Colégio Santa Teresa de Jesus
Associação Pro-Infância Nun'Alvres

Solidária

Ass. Solidariedade Humanitária de Monte Córdova
Ass. Infantário de S. Tomé de Negrelos
Casa de Beneficência Dias Machado
Jardim-Escola João de Deus
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia
Cruz Vermelha Portuguesa
Associação do Infantário de Vila das Aves
Ass. Moradores Complexo Habitacional de Ringe

Fonte: CMST – Divisão de Educação e Divisão de Ação Social.

União de Freguesias de Carreira e Refojos
União de Freguesias de Lamelas e Guimarei
S. Tomé Negrelos
Vila das Aves
União de Freguesias de Campo (S.
Martinho), S. Salvador do Campo e Negrelos
(S. Mamede)
Roriz
Vilarinho

União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães

Monte Córdova
Rebordões
União de Freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô
S. Tomé de Negrelos
União de Freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô
União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
União de Freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô
Monte Córdova
S. Tomé de Negrelos
União de Freguesias de Campo (S.
Martinho), S. Salvador do Campo e Negrelos
(S. Mamede)
União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
Vila das Aves
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: 2.2.2. Estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico
No que respeita ao primeiro ciclo do ensino básico, a rede escolar é unicamente
representada pelas esferas pública e privada. Na tabela 5 pode-se constatar, uma vez
mais, a presença do ensino público em todas as freguesias, mantendo-se a existência de
cinco entidades privadas. Ao todo são 38 os estabelecimentos que ministram o 1.º ciclo
do ensino básico.
: Tabela 5. Distribuição dos equipamentos do 1.º ciclo do ensino básico, segundo a freguesia de
localização, no ano letivo 2014/2015
Rede

Agrupamento

Agrupamento de Escolas D.
Dinis, Santo Tirso

Agrupamento de Escolas D.
Afonso Henriques, Vila das
Aves

Pública

Agrupamento de Escolas de S.
Martinho

Privada

Agrupamento de Escolas
Tomaz Pelayo, Santo Tirso

Fonte: CMS – Divisão de Educação.

Estabelecimento de ensino

Freguesia

Campinhos
Arcozelo
Cantim
S. José
Parada
Igreja
Quintão
Bom Nome
S. Tomé de Negrelos
S. Martinho do Campo
Olival
Quelha
Costa
Ribeira
Lage
Paradela
Quinchães
Cabanas
Santa Luzia
Aldeia Nova
Igreja
Igreja
Quintão
Sequeirô
Areal
Ermida
Merouços
Tarrio
S. Bento da Batalha
Foral
Ramada
Santo Tirso
Ponte
A Torre dos Pequeninos
Instituto Nun’Alvres
Colégio de Lourdes
Colégio Santa Teresa de Jesus
Jardim Escola João de Deus

Agrela
Água Longa
Reguenga
União de Freguesias de Carreira e Refojos
União de Freguesias de Lamelas e Guimarei
Vila das Aves
Vila das Aves
S. Tomé Negrelos
União de Freguesias de Campo (S.
Martinho), S. Salvador do Campo e Negrelos
(S. Mamede)
Roriz
Vilarinho

Monte Córdova
Rebordões
União de Freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô

União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães

S. Tomé de Negrelos
União de Freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô
União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
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: 2.2.3. Estabelecimentos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
São sete as freguesias contempladas com estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico, tal como referido na tabela 6. Não obstante, são apenas cinco as que são
servidas pela rede pública, ainda que o Instituto Nun’Alvres mantenha um protocolo com
o Ministério da Educação que permite aos alunos residentes na União de Freguesias de
Areias, Palmeira, Lama e Sequeirô a frequência gratuita destes níveis de ensino. Refira-se
também que a escola secundária Tomaz Pelayo apenas ministra o 3.º ciclo, tal como, de
resto, assinalamos na tabela.
: Tabela 6. Distribuição dos equipamentos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, segundo a freguesia
de localização, no ano letivo 2014/2015
Rede

Agrupamento

Pública

Agrupamento de Escolas Tomaz
Pelayo, Santo Tirso
Agrupamento de Escolas D. Dinis,
Santo Tirso
Agrupamento de Escolas D.
Afonso Henriques, Vila das Aves
Agrupamento de Escolas de S.
Martinho

Estabelecimento de ensino
Escola Básica de S. Rosendo
Escola Secundária Tomaz Pelayo (3.º ciclo)

União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães

Escola Básica d’Agrela e Vale do Leça

União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
Agrela

Escola Básica de Vila das Aves

Vila das Aves

Escola Básica de S. Tomé de Negrelos

S. Tomé Negrelos

Escola Básica de S. Martinho do Campo

União de Freguesias de Campo (S. Martinho),
S. Salvador do Campo e Negrelos (S. Mamede)
S. Tomé de Negrelos

Escola Secundária D. Dinis

Escola Básica da Ponte
Instituto Nun’Alvres

Privada

Freguesia

Colégio de Lourdes
Colégio Santa Teresa de Jesus

União de Freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô
União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães

Fonte: CMST – Divisão de Educação.

: 2.2.4. Estabelecimentos do ensino secundário
Relativamente ao ensino secundário, o concelho conta com três escolas do ensino público,
nos dois principais polos urbanos do concelho (União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães, e Vila das Aves), e, na vertente privada, com o
Instituto Nun’Alvres, ainda que mais uma vez se deva fazer referência à gratuitidade
deste nível de ensino para os alunos residentes na União de Freguesias de Areias,
Palmeira, Lama e Sequeirô na sequência do protocolo atrás mencionado (Tabela 7).
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: Tabela 7. Distribuição dos equipamentos do ensino secundário, segundo a freguesia de
localização, no ano letivo 2014/2015
Agrupamento

Estabelecimento de ensino

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso

Escola Secundária D. Dinis

Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo
Tirso
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques,
Vila das Aves

Escola Secundária Tomaz Pelayo

Privada

Pública

Rede

Freguesia

Escola Secundária D. Afonso Henriques

União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
Vila das Aves
União de Freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô

Instituto Nun’Alvres

Fonte: CMST – Divisão de Educação.

: 2.2.5. Estabelecimentos escolares com cursos vocacionais12
A tabela que se segue ilustra um total de quatro estabelecimentos de ensino, localizados
em diferentes freguesias do concelho. Com estas ofertas, que atravessam áreas tão
distintas como a agricultura e a manutenção de sistemas informáticos, por exemplo, os
formandos podem seguir a vocação que mais se adequa ao seu perfil e interesse, obtendo
um diploma de equivalência ao 9.º ano de escolaridade.
: Tabela 8. Cursos vocacionais com equivalência ao 3.º ciclo do ensino básico, no concelho de Santo
Tirso, no ano letivo 2014/2015
Rede

Pública

Estabelecimento de ensino

Freguesia

Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento

União de freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
Vila das Aves

Escolas Secundária D. Afonso Henriques
Escola Básica de S. Rosendo

Privada

Instituto Nun’Alvres

União de freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Burgães
União de freguesias de Areias, Palmeira,
Lama e Sequeirô

Fonte: http://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2014/07/Cursos_Vocacionais_Basico_Publico.pdf ;
http://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2014/07/Cursos_Vocacionais_Basico_Privado.pdf .

A adaptação deste ponto foi igualmente considerada no caderno temático “atividade económica, emprego e
formação” (CLAS, 2014: 33).
12
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: 2.2.6. Estabelecimentos escolares com ensino profissional13
O ensino profissional está presente no concelho através de quatro escolas da rede
pública, e de três da rede privada. A sua distribuição geográfica é feita por três freguesias,
conforme se pode atestar pela leitura da tabela 9.
: Tabela 9. Distribuição dos equipamentos do ensino profissional, segundo a freguesia de
localização, no ano letivo 2014/2015
Rede

Estabelecimento de ensino

Freguesia

Pública

Escola Secundária D. Dinis
Escola Secundária Tomaz Pelayo
Escola Profissional Agrícola Conde S. Bento
Escola Secundária D. Afonso Henriques

Privada

Instituto Nun’Alvres
OFICINA
Escola de Serviços CIDENAI

União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São
Miguel) e Burgães
Vila das Aves
União de Freguesias de Areias, Palmeira, Lama e Sequeirô
União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São
Miguel) e Burgães

Fonte: CMST – Divisão de Educação.

No campo do ensino profissional importa destacar o novo polo da Escola Profissional
Agrícola Conde S. Bento, localizado na União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa
Cristina e São Miguel) e Burgães, na área da restauração e hotelaria. Trata-se de uma
adaptação do edifício da antiga casa do caseiro, que permitirá desenvolver um conjunto
de valências neste âmbito.

: 2.2.7. Cursos de Especialização Tecnológica14
No sentido de elevar os níveis de qualificação e escolarização dos jovens, foram criados os
designados cursos de especialização tecnológica (CET). Regulamentados pelo Decreto-Lei
n.º 88/2006, de 23 de maio, estes conferem a qualificação de nível 5 do Quadro Nacional
de Qualificações (QNQ). Visando suprir as necessidades verificadas, no tecido
empresarial, ao nível de quadros intermédios, permitem melhor responder aos desafios
colocados por um mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado
A descrição da oferta profissional do concelho encontra-se disponível no caderno temático da ‘atividade
económica, emprego e formação’ (CLAS, 2014c: 31).
14 A adaptação deste ponto foi igualmente considerada no caderno temático “atividade económica, emprego e
formação” (CLAS, 2014c: 33).
13
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desenvolvimento, constituindo-se como uma alternativa válida para a profissionalização
de técnicos especializados e competentes.
Esta aposta assume hoje especial relevância, nomeadamente atendendo a que, apesar dos
progressos registados neste domínio nas últimas décadas, os baixos níveis de
escolarização e qualificação profissional continuam a caracterizar a grande maioria da
nossa população em idade ativa. Neste quadro, este tipo de oferta assume-se como uma
oportunidade evidente de alargar a oferta de formação ao longo da vida e para novos
públicos e envolver as instituições de ensino superior na expansão da formação póssecundária.
Reportando-nos à rede de cursos qualificantes concelhia, observamos que estes também
integram as ofertas desenvolvidas pelas escolas do concelho, em particular no que se
refere à Escola Profissional Agrícola Conde S. Bento, estabelecimento já com tradição a
este nível, ao desenvolver no ano letivo 2014/2015, pelo sétimo ano consecutivo, dois
tipos de cursos de especialização tecnológica:


Cuidados Veterinários (em parceria com a Escola Superior Agrária do Instituto
Politécnico de Bragança);



Técnicas de Biotecnologia em Plantas Aromáticas e Medicinais.

: 2.2.8. Ensino Superior
A proximidade de Santo Tirso às cidades do Porto e de Braga favorece o ingresso,
frequência e conclusão de cursos superiores. Não sendo determinante, acredita-se que
essa constatação se reflete, a par de outros fatores, no aumento do número de
diplomados observado no espaço intercensitário e que já tivemos oportunidade de
destacar no início deste caderno.
Atualmente, o concelho deu um passo importante a este nível, através da celebração de
um protocolo com a Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (ESAD), do qual
resultou a transferência, para Santo Tirso, da pós-graduação em Design de Moda. Trata-se
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de uma formação superior que funciona na incubadora de negócios criativos IMOD –
Inovação, Moda e Design, instalada na Fábrica se Santo Thyrso.
Neste sentido, parece-nos importante destacar o facto de o design ser hoje-em-dia uma
área cultural crescentemente interdisciplinar, geradora de novas soluções no que toca ao
empreendedorismo urbano e à dinamização comercial. Esta poderá ser vista, portanto,
como uma oportunidade para os jovens com potencial interesse nesta área do
conhecimento, ao mesmo tempo que poderá constituir um fator de atração ao concelho,
na medida em que tem subjacente o objetivo de dinamizar o tecido empresarial associado
ao mercado têxtil e da moda, através da promoção de atividades criativas, capazes de
qualificar e de reforçar a notoriedade da cidade. Este projeto conta ainda com outros
parceiros de elevado relevo, a saber: i) Fundação Santo Thyrso; ii) Centro Tecnológico das
Indústrias Têxtil e dos Vestuário de Portugal (CITEVE); iii) Associação Têxtil e Vestuário
de Portugal.

: 2.2.9. CQEP – Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional15
Ao longo dos últimos anos, a Educação e Formação de Adultos (EFA) tem sido uma
prioridade do concelho, num inequívoco reconhecimento de que o caminho a percorrer
no campo da qualificação da população adulta é longo, sobretudo considerando o baixo
índice de escolaridade prevalecente. A expressão deste contexto educativo passou já por
diferentes etapas, como, por exemplo, a disponibilização de cursos de ensino noturno, na
Escola Secundária Tomaz Pelayo, ou da abertura do Centro de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências (CRVCC) da CMST, em 2004. Com a Iniciativa Novas
Oportunidades, lançada em 2007, e num reforço da orientação de adultos para a sua
qualificação escolar e profissional, a EFA ganhou outra visibilidade e outras instituições
passaram a dispor de um Centro Novas Oportunidades (CNO): Escola Secundária Tomaz
Pelayo, CITEX (atual MODATEX) e Escola Secundária D. Afonso Henriques. A iniciativa
Novas Oportunidades envolveu 16 061 adultos de todo o concelho (16 061) e contribuiu
significativamente para a sua qualificação, num total de 4 781 adultos certificados (CMST,

15

A adaptação deste ponto foi igualmente considerada no caderno temático “atividade económica, emprego e

formação” (CLAS, 2014c: 34).

33

Cadernos temáticos| Tecido educativo

2013: 75). Não obstante, em 2012, por decisão estratégica da Agência Nacional para a
Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP), todos os CNO foram encerrados.
É, pois, com este pano de fundo que pensamos ser importante fazer referência neste
caderno aos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP). A criação dos
CQEP – estruturas do Sistema Nacional de Qualificações – vem substituir os CNO,
assumido, assim, um papel determinante na triangulação educação-formação-emprego.
Têm como principais funções informar, orientar e encaminhar os jovens e adultos que
procurem uma formação escolar e/ou profissional, uma integração qualificada no
mercado de trabalho e/ou certificar as suas competências adquiridas ao longo da vida,
através do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.
Santo Tirso conta, desde o passado mês de junho de 2014, com um CQEP promovido pelo
Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, em parceria com a CMST e outras vinte e nove
entidades do concelho, numa articulação e trabalho em rede que poderá revelar-se
fundamental para o sucesso desejado. Neste centro, dirigido a jovens com idade igual ou
superior a 15 anos ou, independentemente da idade, a frequentar o último ano de
escolaridade do ensino básico, e a adultos com necessidades de aquisição e reforço de
conhecimentos e competências, as pessoas inscritas poderão contar com apoio nos
seguintes serviços:


Apoia na identificação de respostas educativas e formativas adequadas ao seu
perfil, considerando também as necessidades do tecido empresarial;



Desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação e certificação de
competências escolares e profissionais, para adultos;



Colaboração na construção da rede de ofertas educativas e formativas adequadas
às necessidades locais de qualificação;



Monitorização dos percursos dos jovens e adultos encaminhados para as
diferentes soluções de qualificação;
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Recolha de informação respeitante à interação entre os resultados das
aprendizagens dos jovens e dos adultos e o mercado de trabalho.16

: 2.2.10. Universidade Sénior de Santo Tirso
A Universidade Sénior Tirsense (UST), criada em 2005, surgiu do esforço e da
colaboração estreita entre vários professores e a CMST, atentos aos movimentos culturais
contemporâneos, às necessidades locais e à premissa de que o saber, o convívio e o
interesse pelo mundo que nos rodeia, contribuem para o aumento da qualidade de vida, a
saúde e a felicidade em todas as etapas da vida.
Para além dos objetivos inerentemente pedagógicos, a UST desenvolve um papel
fundamental no desenvolvimento de uma cidadania ativa e sem idades, promovendo
espaços de convívio e participação social que ajudam no combate ao sedentarismo e ao
isolamento social. Para além do seu alcance cultural, a UST desenvolve uma função social
importante na vida da cidade, dirigindo-se a todos os interessados uma aprendizagem
constante, independentemente da idade, grau académico ou habilitações literárias.
A UST promove o ensino e as práticas em várias áreas: artes decorativas, informática,
saúde, pintura, canto, yoga, línguas, poesia, literatura, música, imagem digital e ateliê de
memória. Para o efeito, possuiu um corpo docente devidamente qualificado e responsável
pelas respetivas disciplinas. A UST promove também visitas de índole cultural e fomenta
o contacto com as mais importantes realizações culturais realizadas no nosso país, quer
em museus, salas de teatro ou de música. De acordo com a última informação disponível,
no ano letivo de 2014/2015 inscreveram-se na UST cerca de 90 alunos.

16

Para mais informações acerca do CQEP de Santo Tirso, vd. www.cqepdesantotirso.com .
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: 3. Os números da frequência escolar em Santo Tirso
O PEM de Santo Tirso 2012-2015 apontou dados respeitantes aos anos letivos
2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. No momento em que elaboramos este caderno, foi
possível atualizar essa informação, para os três anos letivos subsequentes, incluindo
aquele em que nos encontramos. Assim, de seguida, procedemos à descrição da variação
do número de alunos por nível de ensino, relativamente ao número total de
estabelecimentos acima referidos, para cada um destes anos letivos.

: 3.1. Educação pré-escolar
A educação pré-escolar tem registado uma diminuição do número de alunos ao longo dos
seis anos letivos enunciados no gráfico 12. Esta descida acontece nos três setores – com a
salvaguarda de um ligeiro acréscimo no setor solidário no presente ano letivo. Para além
das explicações que podemos obter pela análise da pirâmide etária – que dita uma
diminuição do número de crianças no espaço intercensitário 2001-2011 –, estamos em
crer que as precárias condições socioeconómicas de muitas famílias, em reflexo da atual
conjuntura económico-financeira, têm também influência na opção que tomam, ora no
planeamento familiar, ora na integração dos filhos em estabelecimentos de educação préescolar, relegando para outras soluções a guarda dos seus filhos durante o período
laboral.
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: Gráfico 12. Variação do número de alunos matriculados na educação pré-escolar no concelho de
Santo Tirso, entre os anos letivos 2009/2010 e 2014/2015
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Fonte: CMST – Divisão de Educação.

Do ponto de vista da variação percentual, podemos, pois, afirmar que de 2009 a 2015 o
número de alunos deste nível de ensino baixou 14,2%. Recorde-se, todavia, que a
frequência do ensino pré-escolar não é, pelo menos ainda, obrigatória.

: 3.2. 1º ciclo do ensino básico
O panorama verificado no 1.º ciclo do ensino básico é ainda mais acentuado do que o do
pré-escolar, com maior incidência de variações negativas do número de alunos. No
panorama geral, a redução atinge os 24,4%, num espaço de seis anos letivos. O ensino
público assinala uma descida constante ao longo dos anos. Já no que se refere ao setor
privado, apesar da ligeira subida no último ano letivo, a diminuição do número de alunos
matriculados é igualmente uma constante, mas com uma acentuação menor do que no
ensino público.

37

Cadernos temáticos| Tecido educativo

: Gráfico 13. Variação do número de alunos matriculados no 1.º ciclo do ensino básico no concelho
de Santo Tirso, do ano letivo 2009/2010 para 2014/2015
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Fonte: CMST – Divisão de Educação.

: 3.3. 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
Uma primeira abordagem aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico evidencia uma redução
pouco significativa do número de alunos matriculados. Aliás, os dados do setor privado
indicam mesmo um aumento da frequência deste nível de ensino. Através da análise
global por ano letivo, conseguem-se observar pequenas oscilações, não se vislumbrando
qualquer tendência significativa.
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: Gráfico 14. Variação do número de alunos matriculados nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico no
concelho de Santo Tirso, entre os anos letivos 2009/2010 e 2014/2015
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Fonte: CMST – Divisão de Educação.

Avançando-se para a análise da variação percentual, calculada tendo por base os valores
registados nos anos letivos 2009/2010 e 2014/2015, constata-se uma redução do
número de alunos em 2,1 pontos percentuais. Importa, no entanto, distinguir a realidade
do ensino público, que, apesar do seu incomparavelmente superior peso no cenário
concelhio, revela um decréscimo de 4,2%, da do ensino privado, que espelha um aumento
de 3,3%.

: 3.4. Ensino secundário e profissional
Neste ponto apresentamos informação respeitante ao ensino secundário e ao ensino
profissional, cujos cursos permitem a equivalência ao 12.º ano. No global, os dados
mostram uma variação positiva até ao ano letivo 2013/2014, ano em que o número de
alunos atingiu o seu pico, para depois sofrer uma queda. De realçar que para esta
constatação contribuem, sobremaneira, os dados apurados para o ensino público, já que
no ensino privado se observa, inclusive, um aumento do número de alunos.

39

Cadernos temáticos| Tecido educativo

Mas apesar dessa queda, se compararmos os dados no intervalo de seis anos letivos em
análise, aferimos uma subida de 2,4%, no que respeita ao número total de alunos.
: Gráfico 15. Variação do número de alunos matriculados no ensino secundário no concelho de
Santo Tirso, entre os anos letivos 2009/2010 e 2014/2015
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: 3.5. Alunos com Necessidades Educativas Especiais
Considerando a importância do valor da igualdade na constituição de uma sociedade que
se pretende cada vez mais democrática e solidária, urge que esta se torne efetivamente
uma realidade em todas as suas dimensões. Para tal, é inegável o papel que a escola
poderá e deverá assumir. Afinal, uma escola inclusiva é também favorecedora de uma
sociedade inclusiva. Ao possibilitar-se a igualdade no acesso a uma educação de
qualidade, está-se também a gerar oportunidades idênticas no acesso à informação, ao
trabalho e aos restantes direitos consignados na constituição da república portuguesa.
Hoje é impossível conceber uma educação de qualidade sem, antes, se atender se esta
efetivamente promove respostas educativas verdadeiramente integradoras e inclusivas.
Esse é o pressuposto veiculado pelo decreto-lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro, ao referir que
“um aspecto determinante dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e
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inclusiva, orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens”. Tal remete
para a necessidade de a escola, desde logo, dever procurar delinear estratégias educativas
diferenciadas e adequadas às necessidades e interesses específicos revelados por cada
aluno, ideia também preconizada no referido diploma: “a escola inclusiva pressupõe
individualização e personalização das estratégias educativas, enquanto método de
prossecução do objectivo de promover competências universais que permitam a
autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por parte de todos”.
Esta mudança de perspetiva vem, conforme disposto na citada lei, acarretar uma
mudança do próprio contexto escolar, recorrendo à organização de dinâmicas que irão
pressupor o envolvimento e empenho de todos na sua concretização. Assim sendo, não se
deve ficar alheio à importância assumida por estas questões no encalce de uma sociedade
verdadeiramente justa e democrática, importância esta que vem sendo reforçada pelo
crescente espaço que a sua discussão tem vindo a merecer na agenda nacional, europeia e
internacional. Exemplo disso é a recente designação do ano de 2013 como o ano da
inclusão laboral de pessoas com deficiência, pela XXII Cúpula Ibero-americana de Cádiz
de Chefes de Governo e de Estado da Península Ibérica e da América Latina.
De acordo com a informação que pudemos apurar, o município de Santo Tirso reconhece
também a importância de serem criadas iguais oportunidades no acesso à qualidade e
sucesso escolares, procurando, em parceria com as escolas, possibilitar a oferta de
respostas educativas integradoras e inclusivas. A inclusão de alunos com Necessidades
Educativas Especiais (NEE) é, assim, uma preocupação partilhada por todos os agentes
educativos locais, estando transversalmente refletida nos projetos educativos das escolas
concelhias.
Visando contribuir para uma melhor análise das situações consideradas quando se fala de
alunos com NEE, refira-se a definição legitimada pelo mencionado diploma legal (n.º 1,
artigo 1.º do capítulo I), que enuncia tratar-se de “alunos com limitações significativas ao
nível da actividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de
alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades
continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do
relacionamento interpessoal e da participação social”.
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No intuito de se conhecer melhor a incidência destes alunos nas escolas do concelho, para
assim melhor se adequarem as estratégias a definir, apresentamos uma caracterização
destes alunos por nível de ensino/tipo de deficiência, no ano letivo 2011/2012, dado
tratar-se da mais recente informação sistematizada e disponível no concelho,
apresentada no PEM 2012-2015.
Da leitura e análise do gráfico 16, verifica-se que os alunos sinalizados no âmbito das NEE
se encontram, em maior número, a frequentar o ensino básico, com particular incidência
no 3.º ciclo que integra manifestamente a maior fatia. Tal pode estar relacionado com o
facto de estes níveis corresponderem à escolaridade que estava consignada como
obrigatória. Por outro lado, no que se refere ao tipo de limitação apresentada por estes
alunos, constata-se uma maior prevalência das deficiências inscritas no domínio
cognitivo, facto que poderá estar relacionado com a natureza diversa dos problemas
diagnosticados.
: Gráfico 16. Caracterização dos alunos NEE por tipo de deficiência e nível de ensino – ano letivo
2011/2012
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Fonte: Questionários preenchidos pelos estabelecimentos de ensino do concelho, no âmbito da elaboração do PEM, 2012.

42

Cadernos temáticos| Tecido educativo

No sentido de se aferir qual a proporção de alunos com NEE integrados no sistema
regular de ensino, relacionamos o n.º total de alunos afetos àqueles níveis de ensino e o
n.º total de alunos diagnosticados com NEE. O gráfico a seguir apresentado permite
realizar uma análise evolutiva destes dados, integrando os anos letivos 2009/10,
2010/11 e 2011/12.
Numa análise por ciclo e nível de ensino, verifica-se que há uma maior preponderância de
alunos com NEE a frequentar o 2.º e 3.º ciclos, constatação que é extensível aos três anos
letivos em análise. Por outro lado, e partindo desses resultados, verifica-se que existe
alguma inconsistência, quanto aos resultados apurados, quando se recua para os níveis
mais básicos de escolaridade: pré-escolar e 1.º ciclo. A explicação para o facto de, nestes
níveis de ensino, a percentagem de alunos com NEE ser menor poderá estar relacionada,
por um lado, com a dificuldade revelada pelas instituições e técnicos em diagnosticarem,
sinalizarem e identificarem estes casos logo desde a primeira etapa do desenvolvimento
destas crianças e, por outro, com a resistência manifestada pelas famílias em aceitarem e
reconhecerem a presença destas necessidades especiais.
No entanto, é cada vez mais reconhecida a importância que um correto e precoce
diagnóstico destas necessidades pode ter para o crescimento e desenvolvimento destas
crianças. No decreto-lei n.º 3/2008 de 17 de janeiro, alterado pela redação conferida pelo
decreto-lei n.º 281/2009 de 6 de outubro, é expressa essa preocupação ao afirmar que
“quanto mais precocemente forem accionadas as intervenções e as políticas que afectam
o crescimento e o desenvolvimento das capacidades humanas, mais capazes se tornam as
pessoas de participar autonomamente na vida social e mais longe se pode ir na correcção
das limitações funcionais de origem.”
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: Gráfico 17. Evolução da percentagem de alunos com NEE por nível de ensino, entre 2009/2010 e
2011/2012
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Fonte: Questionários preenchidos pelos estabelecimentos de ensino do concelho, no âmbito da elaboração do PEM, 2012.

A importância de se intervir ao nível da educação especial sai também reforçada ao se
aceder às principais conclusões retiradas do estudo desenvolvido pelo CLAS, no período
compreendido entre os anos de 2009 e 2011. Envolvendo uma diversidade de entidades e
parceiros sociais locais, este estudo permitiu a sinalização de 477 situações de deficiência
no concelho, com a ressalva de que não foram aqui contemplados indivíduos com um
grau de deficiência que lhes permitisse realizar uma vida plena de autonomia sem
recurso a apoio institucional ou produto de apoio. Tendo este pressuposto subjacente, e
considerando as idades abrangidas pela escolaridade obrigatória, 88% destes indivíduos
encontram-se integrados no sistema de ensino regular, frequentando desde a creche até
ao ensino secundário (CLAS: 2011).
Uma das grandes lacunas comummente observadas ao nível do tratamento dado a estas
questões está relacionada com a necessidade de precocemente dever ser realizado um
diagnóstico destas necessidades que permita uma intervenção logo desde a primeira
infância. A promulgação do decreto-lei n.º 281/2009 de 6 de outubro vem, de alguma
forma, contribuir para a superação desta dificuldade, ao instituir a criação de um Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).
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Espera-se, assim, que este novo sistema venha permitir identificar situações até aqui
desconhecidas, quer pelo facto de as famílias não as sinalizarem às entidades de apoio
social, quer por questões de confidencialidade mantida pelos respetivos estabelecimentos
de saúde.
É necessário que a educação especial passe a prever a referenciação das crianças e jovens
que eventualmente dela necessitem, devendo ocorrer o mais precocemente possível, de
forma a permitir a deteção dos fatores de risco associados às limitações ou incapacidades
(decreto-lei n.º 3/20008), sendo necessário, para uma maior eficácia, uma reflexão
integrada e uma estratégica municipal articulada. O próprio decreto-lei n.º 3/2008
remete para esta questão ao mencionar que escolas ou agrupamentos de escolas devem,
isolada ou conjuntamente, desenvolver parcerias com Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS), centros de recursos especializados, ou outras (artigo 30.º do
cap. VI).

: 4. Conselho Municipal de Educação
A concertação social é cada vez mais um ponto de partida indispensável para um trabalho
sustentado e devidamente programado. O campo da educação não constitui exceção,
cabendo ao Conselho Municipal de Educação (CME) a adoção de um papel preponderante.
Neste sentido, parece-nos importante encerrar este caderno com um ponto dedicado à
sua criação, na medida em que pensamos tratar-se de uma potencialidade recente do
concelho com vista à constituição de um tecido educativo fortalecido e capaz de
proporcionar as melhores condições de ensino e de aprendizagem aos seus
intervenientes.
O CME de Santo Tirso, criado em julho de 2014 pela CMST, tem, por isso, o objetivo de
promover, a nível municipal, a coordenação da política dos agentes educativos e dos
parceiros sociais, no domínio da educação. Na qualidade de instância de coordenação e
consulta, ao CME compete analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo,
delineando ações adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia
educativa.
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Em síntese, constituem competências do CME 17:


Deliberar, em especial, sobre as seguintes matérias:
o

Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa
com outras políticas sociais, em particular nas áreas da saúde, da ação
social e da formação e emprego;

o

Acompanhamento do processo de elaboração e de atualização da Carta
Educativa, a qual deve resultar da estreita colaboração entre os órgãos
municipais e os serviços do Ministério da Educação, com vista a,
assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa do
município, garantir o adequado ordenamento da rede educativa nacional
e municipal;

o

Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia,
previstos no n.º 2 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro e n.º
137/2012, de 2 de julho;

o

Apreciação dos projetos educativos a desenvolver no município;

o

Adequação das diferentes modalidades de ação social escolar às
necessidades locais, em particular no que se refere aos apoios
socioeducativos, à rede de transportes escolares e à alimentação;

o

Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e
jovens com necessidades educativas especiais, da organização de
atividades de complemento curricular, da qualificação escolar e
profissional dos jovens e da promoção de ofertas de formação ao longo
da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do apoio a
iniciativas relevantes de caráter cultural, artístico, desportivo, de
preservação do ambiente e de educação para a cidadania;

17

Cf. http:\\www.cm-stirso.pt/pages/211 .
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o

Programas e ações de prevenção e segurança dos espaços escolares e
dos seus acessos;

o

Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar;

o

Analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar
e de ensino, em particular no que respeita às características e adequação
das instalações, ao desempenho do pessoal não docente e docente e à
assiduidade e sucesso escolar das crianças e alunos, refletir sobre as
causas das situações e propor as ações adequadas à promoção da
eficiência e eficácia do sistema educativo.

Com base nestas competências e considerando a diversidade de parceiros que constituem
o CME (que vão desde os representantes da câmara municipal, às forças de segurança,
passando, por exemplo, pela segurança social, pelo emprego, pelas IPSS, pelas associações
de pais e pelas escolas)18, não temos dúvidas em afirmar que o concelho dispõe de uma
plataforma fundamental para que os progressos dos níveis de escolaridade que
observamos no início deste caderno possam continuar a seguir o mesmo rumo,
fortalecendo-se ainda mais.

: 5. A perspetiva territorizalizada das Comissões Sociais de
Freguesia e Inter-freguesias
A atualização do DS do concelho contemplou também uma visão territorializada dos
problemas sentidos pelas Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e Inter-freguesias (CSIF).
Nas sessões de trabalho realizadas, foi pedido aos seus parceiros que identificassem
problemas sentidos pelas populações que residem nos respetivos territórios. Num
primeiro momento, essa identificação foi individual, seguindo-se uma dinâmica de grupo
em que houve lugar a uma sistematização dos resultados – através da construção de uma
18

Para consulta da composição do CME, vd. http:\\www.cm-stirso.pt/pages/211 .
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árvore de problemas – e à consequente priorização face à intervenção a desenvolver (até
à 5.ª prioridade) – com recurso à estratégia metaplan.
A dispersão dos problemas nomeados foi elevada, na medida em que não se limitou a
questões diretamente relacionadas com a ação social. Entre eles verificamos que a
‘educação e formação’ constituiu uma das áreas abordadas, destacando-se o
reconhecimento de casos de absentismo escolar, de baixa escolaridade, de deficiente
organização do sistema de ensino básico (organização de turmas) e de ausência de
competências pessoais.
A tabela que se segue ilustra as referências obtidas nas várias comissões em que foram
abordadas, com relevo para o facto de esta ser considerada a segunda prioridade de
intervenção pela CSF de Além Rio, correspondente à união de freguesias de Areias,
Palmeira, Lama e Sequeirô.
: Tabela 10. Resultados do diagnóstico territorializado das CSF e das CSIF na área da educação e
formação
Problema

CSF/CSIF

Prioridade

Analfabetismo

Além Rio

2.ª

Além Rio

2.ª

Arribas do Vizela

3.ª

Baixa escolaridade
Deficiente organização do ensino básico (turmas)

Zona Nascente

Ausência de competências pessoais

Arribas do Vizela

6.ª ou superior
3.ª

Estes resultados constituem, portanto, a evidência de que os problemas do tecido
educativo concelhio não passam despercebidos num patamar de maior proximidade às
populações, como pretendem ser as CSF e as CSIF.
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: 6. Considerações finais e pistas conclusivas
Ao parafrasearmos, em grande medida, o PEM 2012-2015 para a elaboração do atual
caderno temático, não foi nossa intenção, em nenhum momento, substituir os seus
conteúdos na apresentação e interpretação do tecido educativo local. Antes, trata-se de
um esforço empreendido na lógica dos princípios da RS, que visam a rentabilização de
recursos e a concertação entre as várias estruturas de parceria do concelho. De resto, a
informação que aqui apresentamos representa um resumo do conteúdo daquele
documento, contemplando a conveniente atualização dos dados disponíveis no momento
da sua redação.
A leitura da informação exposta nos pontos anteriores determina, em nossa opinião, a
nomeação de algumas considerações que, pelo impacto que podem produzir no
desenvolvimento social do concelho, merecem um lugar de destaque nestas notas finais.
Vejamos.


Observou-se um aumento significativo dos níveis de escolaridade no concelho
no espaço intercensitário, ainda que se mantenha a predominância do primeiro
ciclo do ensino básico;



Santo Tirso é o terceiro município do Ave com a taxa de analfabetismo mais
baixa, ainda que no que concerne ao Grande Porto represente a segunda mais
elevada;



Considera-se que, no concelho de Santo Tirso, em particular nas freguesias com
a taxa de analfabetismo mais elevada, há ainda um trabalho significativo a
desenvolver, quer no combate ao analfabetismo, quer no incentivo à
aprendizagem ao longo da vida.



A taxa de abandono escolar apresenta um valor muito próximo do zero, sendo
que parte significativa da percentagem apurada está relacionada com o
abandono de alunos de etnia cigana;
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Entre os valores observados para as taxas de transição de ano, constata-se uma
preocupação ao nível do primeiro ciclo do ensino básico, pela acentuação da
tendência evidenciada;



O ensino secundário apresenta uma taxa de conclusão de ciclo muito superior às
metas definidas pela estratégia nacional;



Observa-se uma clara necessidade de detetar precocemente os fatores de risco
associados às limitações ou incapacidades de crianças com NEE;



Santo Tirso conta com uma vasta rede de equipamentos escolares, desde a
educação pré-escolar ao secundário e profissional, proporcionando as condições
necessárias para um sistema de ensino que pode servir de rampa de lançamento
para o ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho;



Destaca-se a atratividade das várias escolas profissionais do concelho, captando
alunos de diferentes pontos da região Norte, bem como a aposta na área da
restauração e hotelaria, patente no novo equipamento da Escola Profissional
Agrícola Conde S. Bento, que deverá entrar em funcionamento a muito curto
prazo.

Tendo em conta estas considerações, às quais acrescem uma análise mais atenta do PEM,
parece-nos ainda importante alertar para alguns vetores de intervenção, que, por se
terem revelado necessários, podem contribuir decisivamente para as melhorias do estado
do tecido educativo no concelho.
o

Promover uma intervenção ao nível do primeiro ciclo do ensino básico que
permita impulsionar os níveis de sucesso escolar;

o

Desenvolver estratégias que incitem os jovens à frequência escolar, com
particular destaque para os alunos de etnia cigana, os quais tendem a engrossar
os números do abandono escolar;
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o

Articular esforços entre as várias estruturas do concelho que operam no domínio
das NEE com vista a um conhecimento e concomitante intervenção precoce em
crianças com necessidades;

o

Adaptar a oferta formativa aos interesses dos jovens e à realidade concelhia e
supraconcelhia.
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