
 

 

  



PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)        1 



PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)        2 

PROJETO AGIR PARA  
O SUCESSO ESCOLAR  

(2018-2021)
RESULTADOS, AVALIAÇÕES E PERSPETIVAS 

programa integrado e inovador  
de combate ao insucesso escolar 



PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)        3 



  
 
 

PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)                                                                                      4 

ÍNDICE  
 
Índice de quadros, gráficos e siglas  4 

PREFÁCIO 
Álvaro Laborinho Lúcio 7 

UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA UMA SOCIEDADE INCLUSIVA 
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa 10 

PROJETO “AG(IR) PARA O SUCESSO ESCOLAR”  
DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS E RESULTADOS 
Carla Silva, Cátia Brás, Sandra Silva e Eusébio André Machado 13 

Diagnóstico 14 

Objetivos 14 

Resultados e Avaliação do Projeto “Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” 18 

Considerações Finais 26 

PIICIE DE SANTO TIRSO “AG(IR) PARA O SUCESSO ESCOLAR”  
TESTEMUNHO DE UMA MONITORIZAÇÃO COLABORATIVA 
Luísa Orvalho 28 

Introdução 29 

Desenvolvimento e acompanhamento de consultoria 30 

Boas práticas do PIICIE 33 

Resultados e cenários de futuro 35 

Concluindo… 36 

PROJETO “AG(IR) PARA O SUCESSO ESCOLAR” 
REFLEXÕES E PERSPETIVAS 
Eusébio André Machado 37 

Escolarização, “Insucesso Escolar” e Políticas Educativas 38 

É possível “lutar” contra o “Insucesso Escolar”? 43 

Projeto “Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” – reflexões e perspetivas 46 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  49 

ANEXOS – Evidências que demonstram o impacto e abrangência do Projeto 
“Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” 50 

1 – Testemunhos retirados do vídeo “Eu Sou AMP” 51 

2 – Registo fotográfico de algumas atividades 53 

Ficha Técnica 58 
 

 



PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)        5 

Índice de quadros 

Quadro I – Objetivos inscritos no Projeto “Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” 15 

Quadro II – Projeto “Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” – Atividades realizadas de 
acordo com os domínios de intervenção definidos no PIICIE 16 

Quadro III.1 – Monitorização/Avaliação das Medidas Implementadas 
Ação 1 – Centro Local de Apoio Integrado à Promoção do Sucesso Escolar (Cen-
tro Integra) 19 

Quadro III.2 – Monitorização/Avaliação das Medidas Implementadas 
Ação 2 – “Experimentar, aprender e partilhar” 20 

Quadro IV – Avaliação do Impacto das Medidas Implementadas 
Ação 1 e 2 21 

Quadro V – Resultados do Inquérito por Questionário aplicado aos professores 
envolvidos no Projeto “Ag(Ir) para o Sucesso escolar” 22 

Quadro VI.1 – Respostas retiradas das Entrevistas Focus Group, realizadas no 
âmbito da reunião final do Conselho Consultivo (15 de julho de 2020) 23 

Quadro VI.2 – Respostas retiradas das Entrevistas Focus Group, realizadas no 
âmbito da reunião final do Conselho Consultivo (15 de julho de 2020) 24 

Quadro VII – Evolução comparada das Taxas de Escolaridade entre 1870 e 
1930 39 

Quadro VIII – Ensino Primário Elementar Oficial – Aproveitamento Escolar 
(inscrito em milhares) 40 

Índice de gráficos 

Gráfico I: Taxa de Retenção e Desistência no 1.º ciclo do Ensino Básico 
Ano Letivo 2018/2019 25 

Gráfico II: Taxa de Retenção e Desistência no 1.º Ciclo do Ensino Básico nos Muni-
cípios que integram a AMP – Ano Letivo 2018/2019 25 

Índice de siglas 

ACE – Escola de Artes 
AE – Agrupamento de Escolas 
AMP – Área Metropolitana do Porto 
ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave 
CEB – Ciclo de Ensino Básico 
CEDH – Centro de Investigação em Desenvolvimento Humano 
COVID - Corona Virus Disease (Doença do Coronavírus) 
CMST – Câmara Municipal de Santo Tirso 



PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)        6 

EB – Escola Básica 
EE – Encarregado(s) de Educação 
ENA – Escola não agrupada 
ES – Escola Secundária 
EUA – Estados Unidos da América 
INE – Instituto Nacional de Estatística 
MEDEIA – Programa de mediação e capacitação parental 
NUT - Nomenclatura de Unidade Territorial 
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
PA – Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 
PASE – Projeto Agir para o Sucesso Escolar 
PEPSE – Planos Estratégicos de Promoção do Sucesso Escolar das Escolas 
PEPT – Programa de Educação para Todos 
PNPSE – Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar 
PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
PIPSE – Programa Interministerial para a Promoção do Sucesso Escolar 
PIR – Plano(s) individual(ais) de recuperação 
PTT – Professor titular de turma 
SAME – Serviço de Apoio à Melhoria da Educação 
TEIP – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 
TNT– Movimento Transformers – Todos Nós Transformamos 
UCP – Universidade Católica Portuguesa 
UM – Universidade do Minho 
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 



PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)        7 

Prefácio 
Álvaro Laborinho Lúcio 
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No combate ao insucesso escolar, por uma escola inclusiva, o cuidado com as palavras e a 
sua correspondência aos conceitos que as determinam é, por vezes, tão importante como o 
objetivo que elas se propõem enunciar. E mal tomamos em mãos o insucesso na escola, logo 
aí nos confrontamos com a questão essencial de saber de que falamos quando ligamos es-
cola e insucesso. Não raro, tendemos a personalizar o insucesso, colocando-o nos alunos, e 
logo nos afobamos na construção de métricas que o sinalizem, na definição de parâmetros 
que garantam igualdade de tratamento, na definição de metas de aprendizagem, estrutura-
ção de modelos de avaliação, tudo para garantir, por fim, na escola, e para todos os alunos, 
uma política que assegure a verdadeira igualdade de oportunidades.  

Ora, nada de mais falacioso. 

Na verdade, chegados ao cabo deste difícil trajeto centrado apenas na pessoa do aluno, mal 
nos damos conta do tanto que fica de fora e do acréscimo de dificuldades com que sobre-
carregamos a própria caminhada. Com efeito, ao partirmos do insucesso escolar como ma-
leita a combater, a primeira questão que cumpre abordar não pode deixar de ser a de saber 
o que pretendemos significar quando, ao invés, falamos de sucesso escolar. E, então, per-
guntar: sucesso de quem? Sucesso dos alunos? De cada um e de todos? Sucesso da escola?
Dos professores? De todos e de cada um? Sucesso das políticas educativas? Da comunidade
educativa? Sucesso das políticas locais com reflexo na educação e na escola?

Mas, mais. Mesmo centrando a questão nos alunos, ainda aí caberá indagar no sentido de 
saber de que sucesso falamos, e logo nos confrontamos com diferenças entre as várias ex-
pressões do sucesso, as suas diversas dimensões e até significados, para já não referir que, 
bastando-nos com essa limitada visão de sucesso, acabamos por valorizar apenas o êxito nas 
aprendizagens, tendendo a desligar o inêxito aí observado do insucesso no ensino e, assim, 
do insucesso da escola e dos respetivos professores e, mais a montante, do insucesso das 
famílias e da comunidade. 

Bem sabemos que ao centramos o insucesso apenas nos alunos, a tendência para lhes atri-
buir a maior parte, se não toda a responsabilidade, é imediata, sendo certo que, no que ao 
sucesso diz respeito, já não faltam outros a reivindicarem para si uma boa parte do reconhe-
cimento dos méritos revelados pelos alunos.  

Entretanto, se atentarmos no facto de que a relação entre educação e igualdade de oportu-
nidades não pode colocar esta no início daquela, mas sim colocar a educação como pressu-
posto da igualdade de oportunidades, também isso nos levará a uma reflexão crítica sobre o 
valor a conceder à igualdade formal, normativa, no interior da escola e do sistema educativo. 
Matéria, essa, que não raras vezes, tem contribuído para tornar mais intensos os fatores de 
exclusão e, assim, do insucesso dos alunos. 
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Numa comunidade escolar marcada, tal como a sociedade exterior à escola, pela diversi-
dade, pela incerteza e pela complexidade, onde os alunos cumprem, e bem, um dever de 
frequência obrigatoriamente imposto a todos, o objetivo último não pode ser outro senão o 
da inclusão universal de todos e cada um. Esse será o verdadeiro sucesso que, a ser assim, 
só pode ser sucesso da comunidade, das famílias, das políticas educativas, da escola, dos 
professores e dos alunos. Em suma, de todos. 

Daí, a necessidade de políticas locais, tecnicamente suportadas e civicamente envolventes. 
Apenas a comunidade educativa, concebida como «sistema ecológico formado pela escola, 
as famílias, os bairros envolventes, as relações de vizinhança e instituições locais com res-
ponsabilidade na educação das crianças e dos jovens», estará em condições, na sua plurali-
dade, de assegurar esse sucesso, reclamando de cada um dos restantes elementos e 
instituições a responsabilidade que lhes cabe neste ideal de uma escola na qual a distinção, 
se houver que fazê-la, se estabeleça apenas entre sucesso e não-insucesso, e não entre su-
cesso e insucesso. E isso tem uma designação. Chama-se inclusão universal. 

Para muitos, será um sonho. Para outros pode ser uma realidade, desde que se acredite e se 
queira. 

Santo Tirso, como se sabia já e se confirma aqui, é bem a prova de que é possível. 

Que seja, por isso, também um exemplo. 
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Uma educação  
inclusiva

para uma sociedade 
inclusiva 

Alberto Costa 
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso 
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Uma sociedade efetivamente inclusiva deve partir de uma Educação que promova, tam-
bém ela, a inclusão, a igualdade de oportunidades e o sucesso escolar de Todos, indepen-
dentemente da sua condição, das suas necessidades específicas, motivações ou 
expectativas. Uma Educação inclusiva deve, pois, ser a base de uma sociedade inclusiva. 

Num contexto marcado por desafios cada vez mais exigentes e complexos, as respostas 
asseguradas pela Escola assumem-se determinantes, não só no domínio da aprendizagem 
e do desenvolvimento cognitivo, mas também ao nível da integração social. 

Esta dimensão social tem feito emergir novos olhares e novas perspetivas em torno da-
quela que é a missão da Escola e daqueles que devem intervir na sua realização. 

Com efeito, o certo é que a Escola já não pode nem consegue agir isolada. Faz parte de 
uma comunidade e de um território que, por isso, necessariamente reflete e influencia. Agir 
sobre a Escola é agir sobre um território, sendo o inverso também verdade.  

Partindo desta premissa e atendendo à importância de caminharmos para uma sociedade 
cada vez mais inclusiva, há a evidenciar a aposta crescente em políticas de desenvolvi-
mento local e nacional centradas na Educação e no seu potencial transformador. 

Santo Tirso, tem também refletido, de uma forma ativa e assumida, esse percurso de re-
forço progressivo das políticas de inclusão educativa e social. 

Mantendo um diálogo contínuo com as escolas e demais parceiros socioeducativos, a Câ-
mara Municipal tem procurado  estreitar os laços de colaboração institucional, numa pers-
petiva de estrategicamente conseguir um projeto educativo municipal onde todos se 
revejam e em cuja realização se sintam implicados e comprometidos. 

Numa lógica de complementaridade, a Câmara Municipal tem procurado apoiar as escolas 
na concretização daqueles que são os objetivos comuns a todos os seus projetos educati-
vos: promover o sucesso escolar e prevenir o abandono escolar precoce. 

Não obstante os progressos conseguidos situarem Santo Tirso acima dos valores da média 
nacional e regional, no que às taxas de sucesso e de abandono escolar diz respeito, há o 
reconhecimento de que é importante continuar e reforçar estes resultados. 

Num quadro de investimento nacional e metropolitano que privilegiou a intervenção nestes 
domínios, Santo Tirso aproveitou a oportunidade para, em articulação com as escolas, ar-
quitetar um projeto que, numa lógica de complementaridade, permitiu enriquecer as apren-
dizagens e reforçar os níveis de sucesso escolar no concelho. O Projeto “Ag(Ir) para o 
Sucesso Escolar” acaba, assim, por materializar a visão do território em termos de estraté-
gia educativa.   
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O diálogo promovido entre todos os parceiros permitiu uma afetação mais assertiva dos 
recursos, orientada para as necessidades de intervenção mais prioritária e tendo em con-
sideração as competências que, atendendo ao perfil do aluno à saída da escolaridade obri-
gatória, importa valorizar.  É de destacar uma aposta clara em projetos assentes na 
utilização de ferramentas tecnológicas e na experimentação, partilha e interação como 
estratégias complementares de aprendizagem. São disso exemplo as ações implementa-
das nas áreas da robótica e da programação, das ciências experimentais, teatro, suporta-
das no recurso à plataforma de aprendizagem “Santo Tirso Aprende +”.  

Permitiu ainda uma atuação mais integral e multifacetada, ao considerar, nas ações reali-
zadas, diversas dimensões e todos os intervenientes no sucesso educativo: escola, aluno e 
família.  

Após três anos de implementação do projeto, os resultados obtidos vêm confirmar as mais 
valias associadas a modelos de intervenção assentes na multidisciplinaridade, na corres-
ponsabilização e na colaboração em rede. A redução da taxa de retenção em cerca de 
67% face ao valor inicial é reveladora do potencial deste tipo de estratégia que queremos, 
por isso, continuar a privilegiar no trabalho de consolidação e reforço que se seguirá. 

Por outro lado, vem também demonstrar que o sucesso de qualquer projeto advém do ca-
pital humano, das pessoas que estão na base do seu planeamento, organização e imple-
mentação, mas também daqueles que participam nas suas ações e lhe atribuem 
importância. 

A capacitação dos contextos e das pessoas é, assim, o legado deste projeto, que terá agora 
novas e exigentes provas de forças, fruto das mudanças que decorrerão da urgente neces-
sidade de reforço do processo de transição digital das escolas. 

O contexto pode mudar, mas o grande desígnio continuará o mesmo: lutarmos por uma 
escola mais inclusiva, de Todos e para Todos!  
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Diagnóstico 
Situado no Norte do país, Santo Tirso é considerado um concelho de charneira entre o 
Grande Porto, o Tâmega e o Ave. Pertence ao distrito do Porto e esteve, durante um longo 
período de tempo, integrado na Nomenclatura de Unidade Territorial (NUT) III do Ave. 

Posteriormente, em 2005, viria a ser consolidada a integração do município de Santo Tirso 
na NUT III, Área Metropolitana do Porto. Esta integração veio a implicar a sua participação 
em planos de ação/desenvolvimento territoriais, comuns aos vários municípios que inte-
gram a AMP. 

Ao nível da sua caraterização sociodemográfica, há a assinalar o decréscimo populacional 
que tem vindo a registar nos últimos anos. Esta tendência, já apurada aquando da divulga-
ção dos resultados dos últimos censos, veio a persistir nos anos seguintes. De acordo com 
as estimativas pós-censitárias avançadas pelo INE, Santo Tirso apresentava, em 2019, uma 
população residente de 68 055 habitantes, o que, face aos resultados dos censos de 2011, 
evidencia uma quebra de efetivos de 4,9%. 

A evolução demográfica dos últimos anos demonstra assim que o município de Santo Tirso 
tem vindo a perder população, situação que também tem vindo a refletir-se no número de 
alunos afetos à rede educativa/formativa, em particular no que concerne aos anos/níveis 
de ensino correspondentes ao início do seu percurso escolar. 

Aquando da candidatura do PASE, tendo por referência os quatro últimos anos letivos, 
observa-se uma perda total do nº de alunos de cerca de 12%, na educação pré-escolar, e 
de aproximadamente 10%, no primeiro ciclo do ensino básico. 

Não obstante Santo Tirso apresentar valores de retenção e desistência abaixo dos resul-
tados médios registados, quer ao nível dos restantes municípios da AMP, quer a nível naci-
onal (Portugal Continental), observava-se que o 2º ano de escolaridade era aquele que 
apresentava uma maior taxa de retenção e desistência, situação que veio denunciar a re-
levância de uma eventual intervenção mais direta e assertiva neste ano de ensino, confir-
mada ao longo do desenvolvimento do PASE. 

Objetivos 
Os objetivos deste projeto cruzam-se com os objetivos do Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), nomeadamente no que concerne ao objetivo te-
mático 10 - Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição 
de competências e a aprendizagem ao longo da vida. 

Da análise realizada aos AVISOS Nº Norte-66-2016-28 e Nº Norte-66-2016-29, destaca-
se o objetivo central do PIICIE: “Promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, re-
duzindo as saídas precoces do sistema educativo, combatendo o insucesso escolar e refor-
çando as medidas que promovem a equidade no acesso à educação básica e secundária.” 
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De acordo com o disposto, e numa lógica de desenvolvimento de dinâmicas integradas 
complementares e partilhadas com vista à melhoria da eficácia dos processos de aprendi-
zagem, o Projeto “Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” tem inerente os seguintes objetivos: 

Quadro I – Objetivos inscritos no Projeto “Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” 

OBJETIVOS 

§ Recolher informação útil, relevante e oportuna sobre os dispositivos de combate
ao abandono e insucesso escolar (domínio A; alínea a) do eixo 5 do PIICIE);

§ Articular transversalmente as políticas locais e os diferentes atores em prol do su-
cesso escolar (domínio A; alínea a) do eixo 1 do PIICIE);

§ Colaborar com as escolas na referenciação, prevenção e intervenção nos casos de
insucesso escolar (domínio A; alínea a) do eixo 1 do PIICIE);

§ Promover a formação dos diversos intervenientes, capacitando-os para o envolvi-
mento e intervenção nos problemas de abandono e insucesso escolar, nomeada-
mente os pais, funcionários e professores (domínio A; alíneas a) e f) do eixo 1 do
PIICIE);

§ Incentivar a realização e a divulgação de projetos inovadores de combate ao insu-
cesso escolar (domínio B; eixo 7 do PIICIE);

§ Favorecer a criação de ambientes de aprendizagem integrados, transversais, flexí-
veis e criativos, adequados à aquisição das competências valorizadas no século
XXI (domínio A; alínea a) do eixo 1 e domínio B, eixo 8 do PIICIE);

§ Aprofundar os conhecimentos culturais, sociais e políticos da comunidade (domínio
A; alínea a) do eixo 2 do PIICIE);

§ Potenciar a participação dos alunos e das famílias na comunidade local (domínio
A; alínea a) do eixo 2 e alínea b) do eixo 4 do PIICIE);

§ Potenciar o envolvimento dos Pais nas atividades da Escola reforçando o seu pa-
pel na educação dos seus filhos (domínio A; alínea b) do eixo 4 do PIICIE);

§ Promover a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação na aprendi-
zagem (domínio B; eixo 8 do PIICIE);

§ Estimular nas crianças uma atitude ativa e participativa, assim como a partilha de
ideias e a necessidade de colaboração entre alunos para a concretização de pro-
jetos (domínio B; eixos 7 e 8 do PIICIE);

§ Impulsionar a criatividade (domínio B; eixos 7 e 8 do PIICIE);

§ Trabalhar valores e a responsabilidade social (domínio A; alínea a) do eixo 2 do
PIICIE);

§ Promover e estimular o espírito empreendedor e o conhecimento científico nos alu-
nos (domínio B; eixos 7 e 8 do PIICIE).
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Tendo por base os objetivos enunciados, desenvolveram-se duas ações, designadamente: 

� Ação 1 – Centro Local de Apoio Integrado à Promoção do Sucesso Escolar – Centro In-

tegra

� Ação 2 – “+ Santo Tirso: Experimentar, aprender e partilhar”

O seu desenvolvimento envolveu a realização de um conjunto de atividades, descritas no 
quadro seguinte: 

Quadro II: Projeto Ag(Ir) para o Sucesso Escolar - Atividades realizadas de acordo com os 
domínios de intervenção definidos no PIICIE 

DOMÍNIO/TIPOLOGIA 
DE INTERVENÇÃO 

ATIVIDADES REALIZADAS 

A
Ç

Ã
O

 1
 —

 C
E

N
T

R
O

 L
O

C
A

L
 D

E
 A

P
O

IO
 À

 P
R

O
M

O
Ç

Ã
O

 D
O

 S
U

C
E

SS
O

 E
SC

O
L

A
R

 

Ações de monitorização/avaliação de me-
didas e de dispositivos de prevenção do 
abandono escolar e de promoção do su-
cesso educativo 

Criação de um sistema de referenciação municipal e divulgação sis-
temática da informação recolhida através da aplicação de inquéritos 
por questionário dirigidos a alunos, pais/EE, professores, coordena-
dores de 1º CEB e diretores 

Ações de envolvimento e de formação pa-
rental, centradas no envolvimento dos pais 
na educação dos seus filhos, bem como de 
capacitação de outros intervenientes im-
portantes no processo educativo, nomea-
damente no que concerne ao pessoal não 
docente 

Criação e implementação do MEDEIA – Projeto de Mediação e Ca-
pacitação Parental com ações restritas dirigidas a pais/EE e ações 
alargadas para toda a comunidade educativa 

Capacitação de pessoal não docente 

Reforço do apoio aos alunos, nomeada-
mente através de equipas multidisciplinares 
que assegurem respostas multinível 

Constituição de uma Equipa Multidisciplinar composta por 1 psicó-
logo, 1 mediador sociocultural, 1 técnico de intervenção social e 2 do-
centes designados pelos AE/ENA para o exercício da função de 
supervisão. 
Responsabilidades da Equipa Multidisciplinar: 
§ Elaboração do diagnóstico individualizado do percurso, da situa-

ção escolar e do contexto sociofamiliar do aluno de forma a iden-
tificar as causas da situação de risco de insucesso escolar;

§ Elaboração do Plano Individual de Recuperação em articulação
com PTT;

§ Intervenção direta com aluno e articulação com pais/EE;
§ Elaboração do Plano de Tutoria.

Criação de um Conselho Consultivo constituído pelo Coordenador 
Centro Integra, pelos Coordenadores do 1º CEB de cada AE/ENA do 
Concelho de Santo Tirso, 1 representante da CMST e 1 representante 
da UM 

Ações que promovam a leitura e a aprendi-
zagem da língua portuguesa, em especial 
para crianças e jovens com dificuldades de 
aprendizagem, com envolvimento das bibli-
otecas municipais e de outras instituições 
culturais; 

Criação do Projeto de Promoção da Leitura Voluntária em parceria 
com as Universidades Seniores do Concelho e a Biblioteca Municipal 

Ações de intercâmbio de experiências e 
partilha de boas práticas de promoção do 
sucesso escolar e de prevenção do aban-
dono escolar; 

Participação no Boletim de Informação dos Planos Integrados e Ino-
vadores de Combate ao Insucesso Escolar do NORTE 2020 Educa-
ção para todos, nº. 8 junho de 2019, com o artigo “Centro Integra – 
uma abordagem global e integrada ao insucesso escolar”. 
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Concursos escolares e outras iniciativas de 
promoção do conhecimento e do saber nas 
diversas áreas (designadamente ciência e 
tecnologia a artes) 

Ações de carácter transversal, destinadas 
a sensibilizar a comunidade envolvente da 
escola para a área de educação para a ci-
dadania e igualdade de género 

Plataforma Santo Tirso Aprende + em parceria com a LUSOINFO: 
§ Mural - Rede Social e Comunitária;
§ Conteúdos - Recursos educativos promotores do sucesso escolar;
§ Concurso e Desafios;
§ Concursos Municipais com os temas “Se Eu Fosse Presidente” e

“Saber Crescer para Bem Crescer”;
§ Concurso “Olimpíadas do património e da cidadania”;
§ Crachás - Recompensas atribuídas pela plataforma e pelo pro-

fessor;
§ Criação de infografias;
§ Integração dos Projetos Educativos e Comunitários;
§ Sessões de capacitação a professores, pais/EE e a técnicos muni-

cipais

Ações de “enriquecimento curricular”, com-
plementares às já desenvolvidas pelas es-
colas, que se revelem adequadas à 
promoção do sucesso e à prevenção do 
abandono 

Projeto Experimenta + Santo Tirso em parceria com a MUNDO 
CIENTÍFICO: 
§ Proporcionou um ambiente de aprendizagem rico em educação

científica facilitadora da aprendizagem. Partindo dos recur-
sos/conteúdos disponibilizados a professores e alunos foram im-
plementadas atividades experimentais em contexto de sala de
aula, em articulação com as aprendizagens essenciais de estudo
do meio;

§ Desenvolvimento de sessões em todas as escolas do 1.º ciclo da
rede pública, em regime de coadjuvação curricular

Projeto de Programação e Robótica no 1º Ciclo em parceria com a 
SKILLMIND: 
§ Proporcionou um ambiente rico em tecnologia, facilitador da

aprendizagem, do trabalho colaborativo e da partilha de ideias.
Beneficiando de apoio técnico, sessões de formação, acesso a
manuais e tutorais, o projeto assentou no manuseamento e ex-
ploração de um kit de hardware. Este kit, integrando vários sen-
sores e atuadores incorporados, permitiu adaptação deste
projeto a diferentes ambientes de desenvolvimento.

§ Facultado um kit All Aboard (com robot), o aluno aprendeu a
programar, através da realização de diferentes desafios;

§ Sessões de capacitação a professores para desenvolvimento e
monitorização do projeto nos AE/ENA.

Ações de carácter transversal, destinadas 
a sensibilizar a comunidade envolvente da 
escola para a área de educação para a ci-
dadania e igualdade de género 

Projeto de Formação Artística “Educar pel’ Arte” 
§ Promover o desenvolvimento integral dos alunos do 1.º ciclo do

ensino básico, com recurso a metodologias inovadoras e flexí-
veis associadas às áreas de formação artística.

§ Desenvolvimento de competências pessoais e sociais, designa-
damente:

a. Nas áreas relacionadas com o domínio da linguagem, co-
municação, pensamento crítico e criativo, relacionamento in-
terpessoal e desenvolvimento pessoal e autonomia;
b. Para o desenvolvimento do autoconhecimento, da expressi-
vidade, da interajuda, da criatividade, do autocontrolo, dimen-
sões associadas à promoção do saber ser;
c. Relacionadas com a educação para a cidadania, através da
sensibilização para a solidariedade, Direitos Humanos e Inclu-
são.

§ Dinamização de sessões e disponibilização de tutoriais sema-
nais com propostas atividades/desafios
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Resultados e Avaliação do Projeto 
“Ag(Ir) para o Sucesso Escolar 

Considerando o tipo de indicadores de realização e de resultado identificados como obri-
gatórios no caso das operações/projetos abrangidos pelos PIICIE, foi concertado e con-
tratualizado o seu nível de concretização com os agrupamentos de escolas/escola não 
agrupada, parceiros diretamente envolvidos na implementação das correspondentes me-
didas. 

No seguimento dessa articulação, e tendo por referência o diagnóstico realizado a nível 
municipal, no que concerne aos principais indicadores educativos preditores do seu nível 
de sucesso e abandono escolar (ponto 2.2.), foram assumidos, no âmbito do desenvolvi-
mento do presente projeto, os seguintes indicadores de realização e de resultado. 

§ Nº. de alunos envolvidos nas atividades/ações;

§ % de Medidas propostas e implementadas (taxa de execução);

§ Nº. de Agrupamentos de escolas/escolas abrangidos pelas intervenções;

§ Nº. de Associações de Pais envolvidas no projeto.

§ Taxa de retenção e desistência no 1º ciclo do ensino básico.

A monitorização das medidas implementadas e a avaliação do seu impacto para a concre-
tização das metas associadas a cada um desses indicadores encontra-se refletida nos qua-
dros seguintes. 

Nos quadros III.1 e III.2 é apresentada a descrição das medidas previstas e realizadas 
para cada umas das 2 ações programadas: Ação 1 – Centro Local de Apoio  Integrado à 
Promo-ção do Sucesso Escolar (Centro Integra) e Ação 2 - + Santo Tirso: Experimentar, 
Aprender e Partilhar”, durante o período em que decorreu o Projeto “Ag(Ir) para o 
Sucesso Escolar” – 2017/2018 a 2020/2021.

Por sua vez, o quadro IV, ao fazer menção aos resultados conseguidos em termos de taxa 
de retenção e desistência, permite já perceber se as medidas implementadas tiveram o 
impacto esperado. 

Indicadores de realização: 

Indicadores de resultado: 
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Quadro III.1  Monitorização/Avaliação das medidas implementadas 
Ação 1 – Centro Local de Apoio Integrado à Promoção do Sucesso Escolar (Centro Integra) 

INDICADORES 

U
N

ID
A

D
E 

D
E 

M
ED

ID
A

 
META 

NÍVEL DE REALIZAÇÃO 

DESIGNAÇÃO 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Alunos  
envolvidos nas  

atividades/ações Nº 

Universo dos 
alunos a fre-
quentar o 1º 

CEB 

1925 
universo de alu-
nos do 1.º CEB 

1866 
universo de alu-
nos do 1.º CEB 

1792 
universo de alu-
nos do 1.º CEB 

1777 
universo de alu-
nos do 1.º CEB 

Nº de alunos 
referenciados - 

124 

Nº de alunos 
referenciados - 

68 

Nº de alunos 
referenciados - 

38 

Nº alunos com 
intervenção - 

26 *

Nº de alunos 
com interven-

ção - 109 

Nº de alunos 
com interven-

ção - 122 

Nº Alunos Edu-
car pel´Arte - 

579 **** 

Medidas de cada 
operação 

implementadas 
% 80% 100% 100% 80%**        100% 

Agrupamentos/ 
Escolas não  
agrupadas 

abrangidos pelo 
projeto PASE 

Nº Universo de 
AE/ENA - 5 5 5 5 5 

Associações de Pais 
envolvidas no 
projeto PASE Nº 

Universo das 
associações 
de pais das 

escolas do 1º 
ciclo - 32 

32 32 32 32 

* A intervenção foi realizada no 2º e 3º período do ano letivo 2017/2018

** Devido à pandemia COVID-19

*** O período de intervenção do Centro Integra (equipa multidisciplinar) não abrangeu o ano letivo 2020/2021. Esta intervenção 
foi assegurada pelas equipas multidisciplinares dos AE/ENA, ao abrigo da execução dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, 
Social e Comunitário 

**** Atividade implementada e desenvolvida durante o 1.º período do ano letivo 2020/2021 

A ação 1, referente à intervenção pelo Centro Local de Apoio Integrado à Promoção do Sucesso 
Escolar, com a designação de “Cento Integra”, esteve centrada na intervenção de uma equipa téc-
nica multidisciplinar, responsável pela conceção, implementação e coordenação de programas de 
tutoria, de recuperação e integração escolar dos alunos e/ou grupos de alunos referenciados como 
estando em risco de insucesso escolar, bem como atuar no sentido de prevenir a sua ocorrência. 

Esta intervenção, terminou no final do ano letivo 2019/2020, tendo o desenvolvimento das restan-
tes atividades sido asseguradas até ao final do mês de dezembro de 2020. 

No início do ano letivo, e já com a consciência de que seria necessário intervir na recuperação 
das aprendizagens, e na promoção de competências pessoais e sociais, afetadas pelo período em que

*** 
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as atividades letivas estiveram suspensas, foi implementada a atividade “Educar pel’Arte”. Esta ini-
ciativa, que esteve em desenvolvimento até ao final do 1.º período do ano letivo 2020/2021, 
assentou no recurso a técnicas e experiências teatrais como estratégia para melhorar a 
compreensão e aquisição de conhecimentos e conteúdos em diferentes áreas curriculares, 
favorecendo o sucesso escolar. 

Quadro III.2  Monitorização/Avaliação das medidas implementadas 
Ação 2 - + Santo Tirso: Experimentar, Aprender e Partilhar 

INDICADORES 

U
N

ID
A

D
E 

D
E 

M
ED

ID
A

META NÍVEL DE REALIZAÇÃO 

TI
PO

 

DESIGNAÇÃO 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

R
EA

LI
ZA

Ç
Ã

O
 

Alunos envolvi-
dos nas ativida-

des/ações 

Nº Universo dos 
alunos a 

frequentar o 
1º CEB 

1925 
(universo de alu-
nos do 1.º CEB) 

1866 
(universo de alu-
nos do 1.º CEB) 

1792 
(universo de alu-
nos do 1.º CEB) 

1777 
(universo de alu 
nos do 1.º CEB) 

Nº Alunos Plata-
forma - 1925 

Nº Alunos Pla-
taforma - 1866 

Nº Alunos Plata-
forma - 1866 Nº Alunos Pla-

taforma – 1792 

Nº Alunos 
Robótica * 

Nº Alunos  
Robótica - 704 

Nº Alunos Robó-
tica - 1024 

Nº Alunos 
Robótica ***

Nº Alunos  
Ciências  

Experimentais ** 

Nº Alunos  
Ciências  

Experimentais ** 

Nº Alunos  
Ciências  

Experimentais 
1792 

Nº Alunos  
Ciências  

Experimentais 
1610 **** 

Medidas de cada 
operação 

implementadas 
% 80% 33% 66% 100% 100% 

Agrupamentos/ 
Escolas não 
agrupadas 

abrangidos pelo 
projeto PASE 

Nº Universo 
AE/ENA - 5 5 5 5 5 

Associações de 
Pais  

envolvidas no 
projeto PASE 

Nº 
Universo das 
associações 
de pais das 

escolas do 1º 
ciclo - 32 

32 32 32 32 

* Medidas implementadas no ano letivo 2018/2019

** Medida implementada no ano letivo 2019/2020 

*** Esta atividade foi suspensa devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, que impediram o contacto 
e partilha de experiências com robots 

**** Refere-se às sessões que estavam previstas para o 3.º período do ano letivo 2019/2020 e que, devido à 
suspensão das atividades letivas imposta pela Pandemia COVID-19, tiveram que ser adiadas para o 1.º período do 
ano letivo 2020/2021. 

No início do ano de 2021, e já com a perspetiva de um possível reforço da medida/programa que 
enquadra este projeto, foi novamente encetado o diálogo com as escolas no sentido de ser 
delineado um plano de ação que garantisse a continuidade dos objetivos assumidos com o 
Projeto Ag(Ir) para o Sucesso Escolar.  
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Quadro IV: Avaliação do impacto das medidas implementadas 
Ação 1 e 2 

Os resultados refletidos nos quadros anteriores evidenciam, em ambas as Ações, uma con-
secução dos objetivos previstos e das metas contratualizadas para o Projeto “Ag(ir) para 
o sucesso escolar”, sendo de destacar os seguintes aspetos:

- a capacidade de abrangência do projeto, condição fundamental tendo em conta o 
princípio adotado do “whole-school approach”. Com efeito, quer na Ação 1, quer na 
Ação 2, foram abrangidos todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, os 
quatro agrupamentos de escola e a escola não agrupada do concelho de Santo 
Tirso, bem como todas as Associações de Pais e Encarregados de Educação. 
A convocação plena destes diferentes agentes e intervenientes constitui, sem 
dúvida, uma das razões que justificam os resultados obtidos.
Esta constatação é também retirada da análise dos resultados do inquérito por 
questionário aplicado aos professores para aferir as suas perceções sobre o im-
pacto do projeto.

INDICADORES 
U

N
ID

A
D

E 
D

E 
M

ED
ID

A
 

M
ET

A
 

RESULTADOS 

TI
PO

 

DESIGNAÇÃO 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

R
ES

U
LT

A
D

O
 

Redução 
da taxa de 
retenção e 
desistência 

% 25%

Redução da retenção: 
28% * 

Redução da retenção: 
83% 

Redução da retenção: 
67% 

Nº absoluto  
de retenções: 25 

Nº absoluto  
de retenções: 6 

Nº absoluto  
de retenções: 10 

Nº relativo  
de retenções: 1,3% 

Nº relativo  
de retenções: 0,3% 

Nº relativo  
de retenções: 0,6% 

Universo: 1925 Universo: 1866 Universo: 1792 

* Medidas implementadas no ano letivo 2018/2019
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§ As atividades decorrentes da intervenção foram eficazes para o sucesso da aprendi-
zagem dos alunos, uma vez que as estratégias de atendimento a todos os alunos fo-
ram adequadas, no sentido da inclusão de todos no percurso do processo ensino-
aprendizagem;

§ Os problemas de aprendizagem foram entendidos sob um enfoque múltiplo, conside-
rando os fatores de ordem psicológica, de ordem biológica e de ordem social, que
envolvem os contextos, familiar, escolar, económico e cultural;

§ O envolvimento da família em atividades na escola e o envolvimento da família em
atividades de aprendizagem em casa aumentou o combate ao insucesso escolar.

- a conjugação virtuosa das diversas medidas, quer no âmbito da Ação 1, quer no âm-
bito da Ação 2, adotadas no projeto, as quais foram sempre desenvolvidas em arti-
culação com os agrupamentos de escolas e respetivo corpo docente. Não se tratou, 
pois, de impor soluções formatadas e universais, mas de procurar, a partir de uma 
matriz comum e de uma política articulada para o mesmo território educativo, de-
senhar soluções adequadas a cada contexto e a cada projeto educativo;
Esta complementaridade e articulação e o seu impacto para os resultados obtidos, 
está também bem patente nas entrevistas Focus Group realizadas a atores chave 
(alunos, encarregados de educação, professores coordenadores de ano, diretores 
de agrupamentos e vereadora do pelouro da educação) para avaliar a eficácia das 
ações implementadas.

Quadro V: Resultados do inquérito por questionário aplicado aos professores envolvidos 
no Projeto  

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
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GRUPO 
ENTREVISTADO RESPOSTAS 

PROFESSORES “tinha 4 alunos que acompanharam. O trabalho da equipa completa o 
do professor. Não somos psicólogos, nem terapeutas da fala, nem as-
sistentes sociais. Na escola temos de nos focar no ensino e precisamos 
de ajuda multidisciplinar. A intervenção precoce é fundamental para o 
sucesso escolar”. 
“O Centro Integra trabalha com os alunos, mas numa vertente que nós, 
professores, não trabalhamos, pois envolver os alunos e trabalhar em 
áreas fundamentais para o sucesso na escola é fundamental. A escola 
é carente destes projetos, os pais precisam de compreender a escola 
e o projeto deve continuar, pois a equipa multidisciplinar trabalhou 
áreas em que a escola não é perita”. 

DIRETORES DOS 
AGRUPAMENTOS 
DE ESCOLAS 

“esta equipa multidisciplinar permitiu intervir e analisar o que falta ao 
aluno: método de estudo, leitura, escrita e fez a ligação direta e per-
manente com a família. Há professores de apoio, mas fazem a compo-
nente pedagógica e não tratam da ligação com a família (que é o 
fundamental)”. 

- a efetividade do projeto e das medidas tomadas, o que permitiu erradicar o aban-
dono escolar e descer os níveis de insucesso bem acima dos 25% contratualizados
em sede de candidatura, passando de um valor 1,8%, registado em 2016/2017, para
0,6% ao longo dos três anos letivos subsequentes e correspondentes à vigência do
projeto.
O impacto das ações implementadas é, uma vez mais, corroborado pelas respostas
obtidas no seguimento das referidas entrevistas Focus Group.

Quadro VI.1: Respostas retiradas das entrevistas Focus Group realizadas, no âmbito da 
reunião final do Conselho Consultivo (15 de julho de 2020) 
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Quadro VI.2: Respostas retiradas das entrevistas Focus Group realizadas, no âmbito da 
reunião final do Conselho Consultivo (15 de julho de 2020) 

GRUPO 
ENTREVISTADO 

RESPOSTAS 

PAIS/ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

“ela tinha muitas dificuldades a ler, a escrever, não gostava de 
ir para a escola. Agora já dá poucos erros, ultrapassou as mi-
nhas expectativas, foi o melhor que nos podia ter acontecido. 
A intervenção que fizeram com a minha filha foi muitíssimo im-
portante. A equipa apoiou sempre os pais” 
“Eu dou excelente a esta equipa, pois a articulação com a fa-
mília foi ótima (…) Foi um trabalho individualizado e muito es-
pecializado o que fizeram com o meu filho e com as outras 
crianças que tinham insucesso. Outros pais relatavam também 
isso.”  

ALUNOS “Eu estava sempre muito nervoso na escola. Não gostava. A 
equipa ajudou-me muito por que estou a melhorar a minha lei-
tura, gostava de estar com elas, aprendia a estudar, ajudaram-
me a estudar e gostava de as ter comigo. Preciso da psicóloga 
para ser um campeão”. 

DIRETORES DOS  
AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS 

“Tivemos 21 alunos no agrupamento a ser intervencionados e 
não tivemos retenções. Os professores estão muito conten-
tes…” 

VEREADORA DA  
EDUCAÇÃO 
SÍLVIA TAVARES 

“Ouvimos as necessidades das escolas (…) a articulação feita 
pela equipa multidisciplinar foi um trabalho de excelência, em 
rede, que aproximou todos os parceiros e trouxe os políticos 
para os desafios da comunidade”. 

Trata-se de um resultado que traduz o empenho e o esforço dos mais diversos agentes e 
instituições do concelho de Santo Tirso que souberam constituir uma política local de edu-
cação consistente e consequente, sob a égide do município, mobilizando as capacidades 
de todos e de cada um para o sucesso educativo dos alunos. 

Analisados os progressos alcançados, tendo como referência os resultados obtidos a nível 
nacional e regional, o sucesso da intervenção realizada sai ainda mais reforçado. Os últi-
mos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação – ano letivo 2018/2019 -, situam 
Santo Tirso abaixo dos valores médios de retenção e de desistência registados, quer a nível 
nacional, quer ao nível da Área Metropolitana do Porto.     
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Gráfico I –Taxa de Retenção e Desistência no 1.º ciclo de ensino básico – Ano Letivo 
2018/2019 

         Fonte: INE 

Avançando para uma análise dos valores registados no território da Área Metropolitana 
do Porto, Santo Tirso é o município que apresenta uma menor taxa de retenção e desistên-
cia. 

Esta situação é reveladora do impacto da estratégia desenvolvida a nível local para a pro-
moção do sucesso escolar, constituindo um importante incentivo à continuidade das medi-
das levadas a efeito, mas também, e por outro lado, responsabilizando o município pela 
manutenção e reforço destes valores, já por si, difíceis de atingir. 

Gráfico II Taxa de retenção e desistência no 1.º ciclo do ensino básico nos municípios que 
integram a AMP – ano letivo 2018/2019 

Fonte: INE 
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Considerações finais
A investigação nas ciências da educação e as práticas desenvolvidas no terreno têm vindo 
a mostrar que o combate ao insucesso escolar pressupõe uma abordagem global e inte-
grada. Trata-se de perspetivar este problema complexo numa lógica de "whole-school-
approach", no âmbito da qual a escola, como centro do processo educativo, não pode dei-
xar de ser sustentada por um conjunto de dinâmicas transversais e territoriais. Ao nível de 
um território como um município, há conjunto de problemas transversais, cuja resolução 
justa e eficaz implica, também, transversalidade de respostas.  

No âmbito das operações do Eixo Prioritário 8 – Educação e Aprendizagem ao Longo da 
Vida - do Norte 2020, designadamente a que respeita aos Planos Integrados e Inovadores 
de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), a Câmara Municipal de Santo Tirso criou um 
Centro Local de Apoio Integrado à Promoção do Sucesso Escolar - sob a designação ge-
nérica de Centro Integra, o qual tendo por base a centralidade da escola, promove a arti-
culação e coordenação do território e dos seus diversos atores (a montante e a jusante do 
sistema educativo) para sustentar o trabalho dos professores no combate ao insucesso 
escolar no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Neste sentido, através de uma equipa multidisciplinar (1 psicólogo, 1 técnico de intervenção 
social e 1 mediador sociocultural), o Centro Integra desenvolve nas 5 unidades orgânicas 
do concelho de Santo Tirso (4 agrupamentos e 1 escola não agrupada) e para o universo 
dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico as seguintes estratégias: 

- Envolvimento direto da comunidade educativa, em particular os pais e os encarre-

gados de educação, no processo educativo e escolar dos alunos;

- Articulação dos diferentes atores locais na resolução dos problemas de insucesso

escolar, designadamente na área da saúde, segurança social e justiça;

- Colaboração com os professores e as escolas na construção de Planos Individuais

de Recuperação (PIR) para os alunos que são referenciados devido a elevado risco
de insucesso escolar;

- Desenvolvimento das chamadas “soft skills” (comunicação, pensamento criativo,

trabalho em equipa, motivação, flexibilidade, resolução de problemas, pensamento
crítico, resolução de conflitos através da combinação de projetos, etc.) e, em parti-
cular, das competências necessárias para o mundo digital que concorrem para o
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e para as exigências do século
XXI:

- Experimenta + Santo Tirso (desenvolvimento do ensino e aprendizagem das ciências
experimentais);

- Robótica e Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico;

- Plataforma Santo Tirso Aprende +;
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- Educar pel’Arte;

- Capacitação e sensibilização dos intervenientes diretos na educação escolar, mor-

mente professores e pessoal não docente.

A literatura científica tem evidenciado que a educação, apesar de continuar a ser um dos 
principais instrumentos de mobilidade social, tem sido incapaz de alcançar a desejável 
equidade. No caso do PASE, os valores que apoiaram as estratégias implementadas são 
os de uma sociedade mais equitativa e coesa cujas políticas educativas não podem deixar 
de estar focadas na criação de condições efetivas de sucesso escolar, envolvendo a tríade 
família, escola e comunidade com vista a que a sua relação seja profícua e bem-sucedida. 
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Introdução 
Escrevo este texto a convite da autarquia de Santo Tirso e na qualidade de consultora da 
Universidade Católica Portuguesa (UCP) para o Projeto “AG(IR) PARA O SUCESSO 
ESCOLAR”, desenvolvido no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insu-
cesso Escolar e seus Projetos (PIICIE), da Área Metropolitana do Porto (AMP), que teve a 
duração de três anos2. 

Como consultora, o meu papel traduziu-se numa presença expressiva e constante no ter-
reno, que me permitiu o conhecimento das diferentes realidades e uma monitorização on-
going, desde a primeira reunião de consultoria (4 de abril de 2017) para prestar 
esclarecimentos quanto à candidatura pedagógica e articulação com os Planos Estratégi-
cos de Promoção do Sucesso Escolar das Escolas (PEPSE), até à última reunião (2 de de-
zembro de 2019), para validação do relatório final de acompanhamento a apresentar à 
AMP.  

É, pois, um testemunho sobre o acompanhamento que eu fiz, desde o primeiro momento de 
lançamento oficial do Programa Metropolitano, em 2017, até dezembro de 2019, altura 
em que o acompanhamento, por parte da UCP, se deu como concluído, o que decorreu 
num clima de relacionamento excelente com toda a equipa técnica da educação do PIICIE 
de Santo Tirso.  

2 Foi financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, Aviso NORTE-66-2016-28 e 
NORTE-66-2016-29. A alteração do período oficial de execução do Projeto, entre 01-09-2017 e 31-08-
2020, obrigou a uma reprogramação do referencial de monitorização de consultoria, feito em articulação 
com o município. 
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Desenvolvimento e acompanhamento 
da consultoria 
Como consultora, e sempre em estreita interação com os técnicos municipais e as vereado-
ras responsáveis, optei por uma metodologia de:  

a) auscultação, contextualização, problematização dos impactos esperados;
b) implicação e participação dos atores (ao nível do município e das escolas);
c) sinalização de novas hipóteses de trabalho resultantes do referencial adotado e das

ações de monitorização global;
d) conhecimento detalhado das realidades intramunicipais;
e) ajustamento e/aperfeiçoamento das ações propostas em função dos princípios ori-

entadores.

Assim, a operacionalização da consultoria traduziu-se num total de vinte e sete reuniões 
presenciais e nove reuniões não presenciais e um número não contabilizado de contactos 
telefónicos, sempre que necessário.  Como ações-tipo refiro as mais significativas:  

a) Reuniões com o Centro Integra e com toda a equipa técnica, sempre com a presença
da Vereadora da Educação; reuniões com pais e encarregados de educação no âm-
bito das ações de capacitação parental - Programa MEDEIA – Programa de Mediação
e Capacitação Parental; reuniões com as escolas de toda AMP no Festival TNT Mo-
vimento Transformers3 (Todos Nós Transformamos) e com as escolas do concelho de
Santo Tirso no 1º Encontro Ag(ir) para o Sucesso Escolar;

b) Observação das turmas nas escolas no âmbito do Programa CriAtividade e Movi-
mento Transformers;

c) Apresentação e análise de documentos - referencial de monitorização da operação
AG(Ir) para o Sucessos Escolar e dos relatórios intermédios e final para a AMP sobre
o acompanhamento da implementação das operações; sobre a EDUBOX; produção
de documentos; construção / adaptação de instrumentos de recolha de dados cons-
truídos pela UCP; aplicação de focus group com a equipa responsável pela avaliação
e monitorização da Universidade do Minho; recolha de dados para a atualização men-
sal da ficha de informação; pontos de situação das 2 ações e das estratégias em curso
para a respetiva monitorização;

3 Movimento nacional de voluntariado que tem como missão aumentar o envolvimento das pessoas nas suas 
comunidades através dos seus talentos. A Área Metropolitana do Porto (AMP) lançou, o projeto Transfor-
mers, enquanto projeto-piloto inovador e de elevado impacto, integrado no projeto metropolitano “Trilhos 
para a Inovação Educativa na AMP”, numa clara aposta na promoção do sucesso escolar e na prevenção do 
absentismo escolar. O projeto teve a duração de 2 anos letivos (2017/2019) e envolveu cerca de 1000 alu-
nos de 34 agrupamentos de escolas da AMP, de 17 municípios. 
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d) Reuniões com as escolas, alunos, professores, diretores, empresas do concelho e de
algumas instituições de educação, no âmbito da Feira de Educação e Formação e da
Orientação Vocacional “9º ano e agora?” nos anos 2018 e 2019;

e) Participação no 1º Encontro - Ag(Ir) para o Sucesso Escolar;
f) Demonstração dos projetos de Robótica e Programação feitos pelos alunos do con-

celho e de algumas instituições de educação e formação associadas a esta temática;
g) Seminário “S. Tirso: Cidade Educadora”.

Ao longo de todo o projeto, o Centro Integra, de acordo com as suas competências, desen-
volveu ações sistemáticas de autoavaliação, monitorização e de articulação com os diferen-
tes stakeholders internos e externos, concretizadas através de reuniões periódicas do seu 
Conselho Consultivo e de um processo ongoing de recolha e tratamento de dados. 

Como instrumentos e técnicas qualitativas e quantitativas, recorreu-se à observação direta, 
inquéritos por questionário, entrevistas semiestruturadas focus group a interlocutores-
chave e à análise documental. 

Na análise e tratamento de dados quantitativos valorizou-se a análise estatística descritiva e 
a análise de conteúdo de todos os registos e notas de campo, para os dados qualitativos tais 
como: atas de reuniões, listas de presenças de reuniões, seminários e ações de capacitação 
e ainda os documentos das referenciações online dos alunos, planos individuais de recupe-
ração, mapas de acesso à plataforma “Santo Tirso Aprende+“ e os relatórios descritivos dos 
projetos de robótica e de programação, envolvendo 704 alunos. 

A disponibilização de informação, na forma de dois relatórios, um intermédio e outro final, 
teve sempre como foco os três grandes objetivos da avaliação:  

a) Monitorizar as ações previstas, em termos de indicadores de realização e de resul-
tados, identificando dimensões positivas, críticas e processos de melhoria;

b) Recolher indicadores de realização e indicadores de resultado de forma a averiguar
consonâncias e desvios em relação ao programado;

c) Recolher indicadores de impacto na qualidade dos processos e dos resultados edu-
cativos, focalizando na promoção do sucesso, qualidade, sustentabilidade e na pre-
venção do abandono escolar precoce (in Norte 2020. Educação para Todos.
Boletim de Informação dos PIICIE, Nº 4|agosto- setembro, 2018, Área Metropoli-
tana do Porto, p.10).

A estratégia de partilha da informação com o Centro Integra, com recurso ao Google 
Drive, permitiu-me ter permanentemente uma informação atualizada para fazer uma mo-
nitorização ongoing qualitativa e quantitativa integrada, periodicamente negociada com a 
equipa do PIICIE da autarquia, com vista à tomada de decisões de melhoria contínua, ga-
rantindo a total transparência do processo, e o comprometimento das duas partes.    



PROJETO AGIR PARA O SUCESSO ESCOLAR (2018–2021)        32 

A monitorização sistemática produzida pela Equipa Multidisciplinar do Centro Integra e 
Conselho Consultivo, os relatórios periódicos de consultoria, e os dois relatórios anuais de 
avaliação externa, produzidos pela Universidade do Minho, um relativo ao ano letivo 
2017/18, e outro ao ano letivo 2018/19, são provas do cumprimento do compromisso assu-
mido na candidatura do PIICIE.  
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Boas práticas do PIICIE de Santo Tirso 
Relativamente à participação das escolas do município de Santo Tirso, neste Projeto Me-
tropolitano, refiro dois estudos de caso que tive o privilégio de observar (como observadora 
não participante) e que considero ser de boas práticas, pela avaliação que fiz, e que mere-
cem ser disseminadas pelos impactos positivos que produziram nos alunos, nas comunida-
des e nos territórios educativos. 

Caso 1 – “Programa CriAtividade®: Problem Solvers” 

No âmbito do Projeto Metropolitano “Trilhos para a Inovação Educativa na AMP”, o Agru-
pamento de Escolas de S. Martinho, participou, durante o ano letivo 2017/2018, no Pro-
grama CriAtividade®: Problem Solvers em Ação, com uma turma do 6º ano de 
escolaridade. Este Sistema de Aprendizagem Inovador e Divertido visa desenvolver com-
petências transversais para o Séc. XXI. 

As principais competências que os alunos desenvolveram com a participação neste pro-
jeto-piloto inovador em educação foram: pensamento crítico, criatividade, gestão interpes-
soal, inteligência emocional, tomada de decisões, flexibilidade cognitiva e negociação. 

Caso 2 – Movimento “Transformers” 

No âmbito do movimento Transformers, do Projeto Metropolitano “Trilhos para a Inovação 
Educativa na AMP” a turma 7º F, da ES D. Dinis, participou com o apoio de uma mentora, 
numa atividade de desenvolvimento de competências transversais, alinhadas ao PA e inte-
grada na aula da Componente de Cidadania e Desenvolvimento.  

As principais aprendizagens e competências realizadas pelos alunos que participaram 
neste projeto-piloto de inovação em educação foram: trabalho em equipa, comunicação 
eficaz; autorreconhecimento das fragilidades e forças para a realização de uma dada ta-
refa, saber escutar os outros, relacionamento interpessoal e consciência e domínio do 
corpo. 

Caso 3 – I Encontro “Ag(ir) para o Sucesso Escolar” 

Neste primeiro Encontro "Agir para o Sucesso Escolar", organizado pela Câmara Municipal 
de Santo Tirso, através da Equipa Multidisciplinar do Centro Integra, realizado no dia 18 
de junho de 2019, a fim de apresentar as diferentes ações desenvolvidas, realço no pro-
grama, a Mostra de projetos desenvolvidos no âmbito da Programação e Robótica pelas 
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escolas do 1º ciclo, ao longo do ano letivo 2018/2019. Esta sessão pública decorreu na 
Fábrica de Santo Thyrso e participaram 571 alunos/professores. 

Caso 4 – “MEDEIA: Projeto de Mediação e Capacitação Parental” 

O projeto MEDEIA teve como objetivo potenciar o envolvimento dos pais nas atividades 
da escola e reforçar o seu papel na educação dos seus filhos. Deste projeto constaram 
sessões alargadas e restritas. Ao todo, estas sessões contaram com 298 participações dis-
tribuídas pelas diferentes temáticas (participação dos pais na vida da escola, a gestão de 
conflitos/cidadania na escola, o apoio ao estudo/métodos e técnicas de estudo e o que 
fazer para melhorar a escola.  
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Resultados e cenários de futuro 
Os resultados obtidos em função do combate ao insucesso e abandono escolar evidenciam 
que não só as metas propostas foram alcançadas como os impactos e a transformação 
neste município são evidentes. No ano zero, 2016/17, a taxa de retenção e ou desistência 
no 1º Ciclo era de 1,8%, no primeiro ano da intervenção do PIICIE, 2017/18, passou a ser 
de 1,3%, e no segundo ano de intervenção do PIICIE, 2018/19, a taxa passou a 0,3%.  

O Projeto apostou, desde a primeira hora, na internalidade do processo por todos os ato-
res, com o objetivo de melhorar as aprendizagens de todos os alunos e combater o aban-
dono e insucesso escolar, no 1º Ciclo, sem se sobrepor com outros planos de ação 
estratégica, pensados ao nível de cada escola/agrupamento de escolas. 

Todas as atividades desenhadas e implementadas, nas duas ações do PIICIE, “Centro Integra” 
e “+ Santo Tirso: Experimentar, Aprender e Partilhar”, mobilizaram os diferentes atores e insti-
tuições na criação e cimentação de uma cultura de compromisso social e educacional. 

O Projeto contribuiu, assim, de forma muito significativa, para mais e melhores aprendiza-
gens dos alunos – aprendizagens académicas, tecnológicas, pessoais, relacionais e emoci-
onais – porque tiveram sempre a preocupação de estarem integradas no currículo e de 
serem alinhadas e complementares das atividades inscritas nos projetos educativos das 
escolas e do Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). 

Na conclusão do Projeto, traçamos em conjunto os cenários de desenvolvimento para o 
futuro, os quais, no entanto, não tive oportunidade de acompanhar dado que a minha in-
tervenção de consultora PIICIE terminou em dezembro de 2019. Pela sua relevância e im-
portância para o território educativo de Santo Tirso, destaco os seguintes: 

- Alargar este projeto aos outros níveis de escolaridade.

- Desenhar uma nova estratégia para melhor o número de acessos à Plataforma Di-
gital, junto da comunidade escolar, como por exemplo: Olimpíadas e Concursos.

- Promover, ainda mais, o desenvolvimento de competências do PA através da conti-

nuidade dos projetos já em curso da leitura por voluntariado social junto dos alunos
referenciados; implementação de projetos de robótica, programação, de ciências
experimentais e ainda do alargamento dos projetos-piloto de artes performativas.

- Literacia digital alargados aos 2º e 3º anos do Ensino Básico e Secundário.

- Musicoterapia para todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do EB e Secundário sujeitos a
medidas de suporte à Aprendizagem (experiência-piloto), através de um protocolo com
a ARTAVE - Escola Artística do Vale do Ave, a iniciar ainda dezembro de 2019.

- Curso Básico de Teatro para os alunos do 2º ciclo, em regime articulado, para o 1º

Ciclo, através de um protocolo com a ACE- Teatro de Bolhão, nos dois Agrupamen-
tos de S. Martinho e AE D. Dinis, desde setembro de 2019.
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Concluindo…
Por último, quero deixar ficar aqui um agradecimento especial e uma recomendação. Um 
agradecimento a toda a equipa do PIICIE, incluindo as Técnicas e o Coordenador do Cen-
tro Integra, e a Câmara Municipal de Santo Tirso, nas pessoas das Senhoras Vereadoras 
da Educação, com quem tive o privilégio de trabalhar durante estes anos, na implementa-
ção, desenvolvimento e avaliação deste projeto tão desafiante e mobilizador dos múltiplos 
atores deste território educativo.  

Face à intervenção realizada, no decurso do ano letivo 2018-2019, o balanço foi muito 
positivo no que diz respeito aos resultados alcançados, uma vez que as taxas de insucesso 
e abandono escolar já tinham ultrapassado a meta final do projeto, reduzir em 25% o valor 
inicial dessa taxa, situando-se no final do ano letivo 2018/19, em 0,3%, ou seja, no Conce-
lho de S. Tirso, só 6 alunos ficaram retidos no 1º Ciclo.  

A criação do Centro Local de Apoio Integrado à Promoção do Sucesso Escolar, designado 
de “Centro Integra”, foi ganhando, ao longo dos anos, por parte das escolas uma maior 
abertura, aceitação e conhecimento e reconhecimento do trabalho desenvolvido. O Cen-
tro Integra, o qual tendo por base a centralidade da escola, promoveu a articulação e co-
ordenação do território e dos seus diversos atores (a montante e a jusante do sistema 
educativo) para sustentar o trabalho dos professores no combate ao insucesso escolar no 
1.º Ciclo do Ensino Básico.

Como principais pontos fortes, podemos indicar: a referenciação online dos casos; a cons-
trução partilhada dos Planos Individuais de Referência(PIR); a intervenção realizada em 
contexto escolar e o facto de a equipa não estar sediada na escola, mas sim no Centro 
Integra; a monitorização individual; a articulação com os pais/ EE; o envolvimento dos pro-
fessores ao longo de todo o processo; as tutorias personalizadas; a ação concertada com 
os diversos intervenientes locais numa lógica de intervenção multidimensional e multinível 
(medidas com escalas, graus e intensidades diferentes) e multifatorial (fatores pedagógi-
cos, sociais, económicos e culturais).  

Por tudo aquilo que foi anteriormente apresentado, a recomendação que faço é que o dis-
positivo elaborado pelo Centro Integra, possa ser objeto de um estudo de investigação 
mais aprofundado, na medida em que se revelou com fortes potencialidades no combate 
ao insucesso escolar, constituindo, assim, um instrumento estratégico da maior importância 
na construção de mais sucesso educativo e garantia de um futuro melhor neste concelho 
da AMP, como provam a evolução das taxas de insucesso no concelho de Santo Tirso, os 
impactos, o entusiasmo e a satisfação dos vários atores envolvidos. 
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1. Escolarização, “insucesso escolar” e políticas
públicas
A partir de meados do século XVII, assiste-se na Europa e no mundo sob influência euro-
peia a uma profunda e radical transformação nos processos de socialização dos sujeitos, 
a qual, de resto, subsiste nos nossos dias como uma espécie de conquista civilizacional ir-
reversível. Com efeito, no mundo pré-moderno, a socialização dos sujeitos era, com raras 
exceções (por exemplo, para quem seguia a vida religiosa) um processo intrafamiliar, de 
natureza informal e marcado pelos particularismos. Ora, o mundo moderno operará uma 
revolução neste modelo de socialização dos sujeitos, introduzindo um processo extrafami-
liar, de natureza formal e caracterizado pelo universalismo. Passou-se, em suma, de um 
modelo de “endosocialização” (intrafamiliar) para um modelo de “exosocialização” (extra-
familiar), o qual acarretou três consequências principais: 

- em primeiro lugar, a invenção da escola moderna, a qual passou a assumir por com-
pleto em funções socializadoras da família, ocupando a maior parte do tempo das
crianças que passam ser retiradas do seio familiar;

- em segundo lugar, a formalização do processo de socialização através da organiza-
ção curricular da escola, com a distribuição de tempos, espaços e disciplinas, sob a
égide do Estado;

- em terceiro lugar, a instituição da escolaridade obrigatória como forma de legitima-

ção moral, política e normativa do processo de exosocialização sustentado na ne-
cessidade da construção do Estado-Nação.

Como é sabido, devido a um conjunto complexo de razões, estas mudanças decorreram, po-
rém, com ritmos distintos não só na Europa, como nos outros continentes, tendo evidentes 
consequências no desenvolvimento social, económico e cultural a que se assistirá nos dife-
rentes países. Se se analisar a evolução comparada das taxas de escolaridade entre 1870 
e 1930 (Figura 1), verifica-se uma relevante disparidade geográfica, sendo que o conjunto 
dos países da chamada “Europa do Norte” e os EUA apresentam um ritmo substancial-
mente mais acelerado de escolarização, ao contrário dos países da “Europa do Sul”, da 
“Europa de Leste” e das “Caraíbas”. Nesta análise, Portugal apresenta um dos piores de-
sempenhos, sendo dos poucos países que evidenciam retrocessos ao longo do tempo: em 
1900 atingimos uma taxa de 20% de escolarização, mas regredimos nas décadas subse-
quentes (19% em 1910 e 14% em 1920). Na década de 1930, entre os países considerados 
na Figura 1, Portugal é o que revela a taxa mais baixa de escolarização: 27%; ou seja, neste 
período, apenas cerca de um quarto da população em idade escolar tinha acesso à escola, 
não obstante o facto de Portugal ter sido um dos primeiros países a instituírem a “escola-
ridade obrigatória” em 1844, antes da Noruega, da Áustria, da Suíça, da Itália, da França, 
da Bélgica e dos EUA. 
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Quadro VII -  1. Evolução comparada das taxas de escolaridade entre 1870 e 1930 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 

EUA 72% 80% 97% 97% 92% 92% 93% 

Europa do Norte 

Áustria 40% 53% 63% 67% 70% 83% 70% 

Dinamarca 58% 47% 61% 62% 66% 65% 67% 

França 57% 81% 83% 86% 86% 70% 80% 

Alemanha 67% 70% 74% 73% 73% 88% 79% 

Irlanda 38% 44% 50% 82% 79% 83% 87% 

Holanda 60% 60% 64% 66% 70% 70% 74% 

Suíça 76% 76% 76% 73% 71% 71% 70% 

Europa do Sul 

Grécia 20% 30% 31% 36% 40% 36% 53% 

Itália 30% 35% 37% 38% 45% 50% 60% 

Portugal 13% 22% 22% 21% 19% 14% 27% 

Espanha 42% 54% 52% 48% 35% 37% 43% 

Europa do Leste 

Bulgária - - 19% 33% 41% 44% 47% 

Hungria 40% 44% 52% 54% 53% 48% 67% 

Roménia 7% 10% 15% 25% 34% 27% 59% 

Caraíbas 

Cuba - 10% 20% 33% 39% 41% 39% 

Jamaica 21% 38% 49% 50% 44% 41% 55% 

Benavot e Riddle, 1988, p. 205 cit. por Candeias, 1993, p. 596 

Para além deste fenómeno da existência de ritmos diferentes de escolarização, convirá ter 
em conta que, apesar de todas as metanarrativas iluministas, a instituição escolar assumirá 
um papel central nos processos de seleção e distribuição social ao longo dos últimos três 
séculos, substituindo os processos tradicionais baseados na origem familiar e social. De 
facto, a escola tornar-se-á a instituição meritocrática por excelência, selecionando os su-
jeitos para as diferentes carreiras profissionais, tendo por base toda uma tecnologia ava-
liativa que se apurou ao longo do tempo. Deste ponto de vista, assumindo esta função 
fortemente seletiva, o chamado “insucesso escolar” foi sempre aceite social e politicamente 
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como condição inerente ao papel da escola, mesmo que se traduzisse de forma massiva, 
como sucedeu ao longo de séculos. Para a sociedade, a frequência da escola era um privi-
légio concedido a algumas crianças e cujo sucesso ou insucesso era sempre imputada às 
próprias (é a célebre teoria dos “dotes”, como veremos adiante), fosse devido a intrínsecas 
debilidades intelectuais, fosse por razões de “carácter” (preguiçosos, indolentes, teimosos, 
etc.). Durante séculos, as sociedades conviveram com uma instituição escolar que, efetiva-
mente, produzia o insucesso numa escala massiva, reproduzindo e, ao mesmo tempo, legi-
timando a fortíssima estratificação social prevalecente em muitos países. Embora 
massivamente existente, o insucesso escolar era, ainda assim, um fenómeno socialmente 
invisível. 

Neste aspeto, para além da marcada debilidade do processo de escolarização, Portugal é 
um dos exemplos mais confrangedores de reiterado e massivo insucesso escolar, o qual, 
paradoxalmente, sempre conviveu com um desprezo das elites pela democratização da 
escola e com um discurso social e politicamente enviesado contra o alegado facilitismo do 
sistema educativo português. Por exemplo, se se tiver em conta os dados constantes na 
Figura 2 relativos ao “aproveitamento escolar” em Portugal entre 1954 e 1976, somos for-
çados a concluir que cerca de ¼ dos alunos não consegue concluir o “ensino primário” e que 
quase 40% dos alunos inscritos não são aprovados na 1.º classe. Repare-se que estes re-
sultados são relativos a um país que apresenta ainda uma capacidade de escolarização 
relativamente muito baixa e manifesto atraso, o que significa que uma parte da população 
em idade escolar é objetivamente excluída da própria escola ou, quando não é excluída, 
apresenta taxas de insucesso escolar que não encontram paralelo no contexto dos países 
europeus ou da própria OCDE. 

Quadro VIII - Ensino Primário Elementar Oficial. Aproveitamento escolar (inscritos em mi-
lhares) 

1954-55 1969-70 1973-74 1975-76 

1 - Inscritos 775,5 883,7 859,3 869,7 

2 - Aprovados 552,0 610,3 615,4 742,5 

3 – Não aprovados 223,5 273,4 243,9 127,2 

4 - % de 3/1 28,8 30,9 28,9 14,6 

5 – 1.ª classe - inscritos 259,5 271,4 256,4 a) 

6 - Aprovados 168,2 166,5 162,0 

7- Não aprovados 91,3 104,9 94,4 

8 - % de 7/5 35,2 38,7 36,8 

Fontes: Estatísticas da Educação, 1954-55; Estatísticas da Educação, 1970, 1974, 1976 cit. por Sampaio, 1978, p. 19. 

(a) A entrada em vigor dos novos programas do ensino primário substitui o regime de quatro classes, pelo de duas fases de escolaridade,
tendo, em princípio, cada uma dois anos de duração. 
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No entanto, as últimas décadas representaram, no mundo em geral e em Portugal em par-
ticular, uma profunda mudança na perceção social do fenómeno do insucesso escolar: en-
carado como inerente à própria instituição escolar no âmbito da sua função seletiva (e 
quem seleciona, obviamente exclui), o insucesso escolar passou ser visto como um pro-
blema a ser “combatido” no pressuposto de que é resultado de um conjunto complexo de 
fatores e não uma condição natural da escola. É evidente que esta mudança assenta na 
procura de sociedades mais equitativas e socialmente mais justas, mas não se pode esque-
cer que a aceleração da competitividade mundial por via da globalização suscitou uma 
maior pressão na exigência de performatividade dos sistemas educativos, tornando o insu-
cesso escolar não só um fardo financeiro sustentado pelos impostos, como também um 
obstáculo ao próprio desenvolvimento económico e à capacidade competitiva das empre-
sas. Não é por acaso, certamente, que as instituições vocacionadas para o desenvolvi-
mento económico e para as políticas relativamente agressivas de benchmarking, como o 
caso da OCDE ou da própria União Europeia, tenham vindo a pressionar os Estados para 
reformas e políticas públicas orientadas para a promoção do sucesso escolar e de elimina-
ção do abandono escolar. 

No que toca a Portugal, quer a pertença à OCDE (desde 1961), quer a adesão à atual União 
Europeia (1986), foram alavancas decisivas para a sustentação das políticas públicas de 
educação, as quais, ao longo das últimas três décadas, permitiram uma aproximação rá-
pida e sólida de Portugal no que toca aos indicadores de insucesso e abandono escolar. 
Ao mesmo tempo, assistiu-se a mudança profunda da perceção social do insucesso escolar, 
para a qual muito contribuiu a UNESCO com a célebre “Declaração de Salamanca” (1994), 
o que permitiu um certo consenso entre os diferentes agentes educativos e até entre os
diferentes atores políticos, como é caso dos partidos, no que ao investimento público em
educação diz respeito, bem como às prioridades de política educativa e social.  Assim, ao
longo das quatro últimas décadas e sob a égide de vários Governos Constitucionais, foram
desenvolvidos diversos programas e intervenções de iniciativa estatal orientados para a
construção de uma escola inclusiva e para a promoção do sucesso escolar, embora se-
guindo lógicas diferentes (Cabral, 2014, pp. 57-92). Entre 1987 e 1996, surge a primeira
geração de políticas públicas, segundo “um modelo burocrático e top-down, que apresen-
tou sempre dificuldades em alcançar as práticas educativas e a organização escolar que
as enquadrava e servia” (Azevedo, 2016, p. 12): em 1987, o PIPSE - Programa Interministe-
rial para a Promoção do Sucesso Escolar; em 1991, o PEPT - Programa de Educação Para
Todos (PEPT); e, em 1996, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP).

Já neste século, emerge uma segunda geração de políticas públicas de promoção do su-
cesso escolar, seguindo uma lógica diferente, mais apostada numa geometria variável, com 
uma abordagem bottom-up e segundo projetos inovadores concebidos em cada escola e 
orientados para reestruturação do “modo de produção escolar”, como foi o caso do “Pro-
grama Mais Sucesso Escolar” (2009). Em 2016, é criado o PNPSE - Programa Nacional de 
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Promoção do Sucesso Escolar, com o intuito de “promover um ensino de qualidade para 
todos, combater o insucesso escolar, num quadro de valorização da igualdade de oportu-
nidades e do aumento da eficiência e da qualidade da escola pública”. Para o efeito, é 
adotado um “modelo de intervenção das políticas públicas, em que se combina a determi-
nação de uma dada orientação política genérica com uma ampla e diversificada mobiliza-
ção das escolas, dos seus docentes e alunos, e da sociedade civil” (Azevedo, 2016, p. 13). 
Mais recentemente, no triénio 2017-2020, surgem os PIICIE - Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar, promovidos pelas áreas metropolitanas e comunidades 
intermunicipais e financiados pelo Fundo Social Europeu. Neste caso, introduz-se um mo-
delo de “multirregulação” (Barroso, 2005), no qual os municípios passam a possuir um pa-
pel destacado, não apenas como entidades “beneficiárias”, mas sobretudo como agentes 
privilegiados da territorialização de políticas educativas locais concertadas, articuladas e 
transversais. 
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2. É possível “lutar” contra o insucesso escolar?

O recurso frequente e em diversos contextos a expressões como “luta” ou “combate” a 
propósito do insucesso escolar, como acontece no título desta secção retirado de uma obra 
de referência (Crahay, 2019), traduz, desde logo, a ideia de que não estamos perante um 
fenómeno inexorável e natural, como se fosse inerente ao próprio processo de escolariza-
ção das sociedades. Recorde-se que, em pleno século XX, um ex-Ministro da Instrução Na-
cional, Eusébio Tamagnini, defendia que a população escolar podia ser dividida em cinco 
grupos: os ineducáveis (8%), os normais estúpidos (15%), os de inteligência média (60%), 
os de inteligência superior (15%) e os notáveis (2%). Assim, para resolver o problema do 
analfabetismo a solução era simples: bastava apenas, das 585 000 crianças em idade 
escolar, retirar 23% (8% de ineducáveis e 15% de normais estúpidos), ficando 134 500 que 
não carecem de ensino complementar” (Mónica, 1978, p. 338). Esta espécie de racismo 
psicológico, apresentado como alegada teoria científica, começou a ser objeto de contes-
tação, sobretudo a partir da década de 60 do século passado, quando uma sociologia 
crítica da instituição escolar evidenciou que o insucesso escolar é objeto de uma “fabrica-
ção”. 

Mas, por outro lado, as expressões de “luta” e “combate” acentuam também a urgência e 
a complexidade de um fenómeno perante o qual é necessário não só assumir uma posição 
moral e ideológica de contestação, como sucede em relação a outros fenómenos que as 
sociedades, nos seus processos evolutivos, tendem a colocar em relevo, mas também con-
vocar diversos intervenientes e atores sociais e diferentes abordagens e estratégias. Neste 
âmbito, ao longo do período que medeia entre o fim da II Guerra Mundial e os dias de hoje, 
temos assistido à emergência de diferentes “teorias explicativas”, as quais, de resto, aca-
bam por sustentar e enformar as políticas e as iniciativas de “combate” ao insucesso esco-
lar, como, de resto, tem vindo a suceder, em certo sentido, em Portugal. As diversas “teorias 
explicativas” tendem a privilegiar uma dimensão do carácter multidimensional do fenó-
meno do sucesso escolar, dando origem as políticas e a estratégias de intervenção de na-
tureza parcial, muitas vezes excessivamente focalizadas e, portanto, com reduzida 
capacidade de integração, inovação e, principalmente, melhoria. 

Desde logo, há a “teorias explicativas”, muito em voga até ao final dos anos 60 do século 
XX, que enfatizam a dimensão individual do insucesso escolar. Neste caso, destaca-se a 
teoria dos “dotes” que explica o insucesso escolar a partir das capacidades psicológicas 
dos alunos, a maior parte das quais consideradas de natureza inata.  Imputando toda a 
responsabilidade do insucesso/sucesso escolar aos alunos, esta teoria assenta numa visão 
que ignora os aspetos sociais, culturais e económicos, bem como o chamado “efeito-es-
cola”. Trata-se, pois, de uma teoria que naturaliza as diferenças individuais e legitima o 
carácter darwinista da escola, enquanto instituição vocacionada para a meritocracia e 
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para a “reprodução” social. Eventualmente, o que esta teoria legitima é uma intervenção 
de natureza eminentemente psicológica, através da qual se procura apoiar os alunos no 
desenvolvimento das suas capacidades, aptidões e competências necessárias para o de-
sempenho escolar. Mas, na maior parte das vezes, a teoria dos “dotes” serviu para legitimar 
um modelo estratificado de sociedade, fracamente sensível às questões de equidade, sus-
tentando a inoperância da sociedade e, sobretudo, da escola. 

Por outro lado, há as “teorias explicativas” que acentuam a dimensão social do insucesso 
escolar, considerando que a “pertença social” constitui o factor determinante do desempe-
nho escolar dos alunos. Trata-se de uma explicação de natureza sociológica que considera 
que o “capital cultural”, decorrente da classe social à qual pertencem os alunos, influi dire-
tamente no fenómeno do insucesso escolar. Do ponto de vista destas teorias, a escola é 
uma instituição “reprodutora”: em vez de permitir e promover a mobilidade social, legitima 
as desigualdades e as hierarquias sociais através das próprias desigualdades escolares. 
Como referem Duru-Bellat e Van Zanten (2007, p. 204), “o insucesso escolar, longe de 
constituir um disfuncionamento técnico, aparece, portanto, como socialmente necessário 
num sistema bloqueado por relações de dominação”. Do ponto de vista das estratégias e 
das políticas adotadas, estas teorias do “handicap” sociocultural favorecem medidas com-
pensatórias (apoio social escolar, a intervenção de mediadores socioculturais, o apoio pe-
dagógico, etc.), quer extraescolares, quer intraescolares, através das quais se procura 
mitigar (“compensar”) as desigualdades sociais de partida. O foco nas questões sociais e 
extraescolares tende, no entanto, a minimizar o “efeito-escola”, como se tratasse de uma 
instituição neutra que toma um conjunto de opções técnicas que não produzem quaisquer 
efeitos no desempenho dos alunos. 

Finalmente, há as “teorias explicativas” que, partir dos anos setenta do século passado, 
colocam o foco na dimensão institucional do insucesso escolar, reforçando a importância 
das variáveis escolares e dos processos internos dos estabelecimentos escolares (Nóvoa, 
1992). No âmbito destas “teorias explicativas”, aceita-se um princípio de endogeneização 
institucional: o insucesso escolar resulta dos mecanismos que operam no interior da própria 
escola, ou seja, o insucesso escolar deve ser relacionado com as variáveis intraescolares: 
gestão do currículo, distribuição do tempo, organização dos alunos, pedagogias dotadas, 
diferenciação pedagógica, processos de inclusão, etc. Deste modo, emerge uma geração 
de políticas e estratégias de combate do insucesso/promoção do sucesso que acentua o 
papel ativo da escola, suscitando, assim, a necessidade de adoção de solução flexíveis, 
contextualizadas e de geometria variável para atender à especificidade e singularidade 
dos alunos. Recusando o determinismo psicológico da teoria dos “dotes” ou o determinismo 
sociológico da teoria do “handicap” social, as teorias institucionais inserem-se num movi-
mento mais vasto de desnaturalização do insucesso escolar e de responsabilização dos 
principais agentes educativos na criação de condições para o sucesso das crianças em 
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contexto escolar. É neste quadro que, mais recentemente, ganham pertinência as “refor-
mas educativas” ancoradas na “autonomia e flexibilidade curricular”, como é o caso de 
Portugal, no pressuposto de que a reconfiguração da “gramática escolar”, de forma con-
textualizada e diversa, será o modo mais adequado de resolver os problemas educativos 
com os quais cada comunidade se confronta. 

Posto isto, e atendendo à manifesta complexidade do fenómeno do insucesso escolar, as 
estratégias e as políticas adotadas hoje em dia não podem, desde logo, deixar de ter em 
consideração uma visão multidimensional, interdisciplinar e “multifocalizada” (Cabral & Al-
ves, 2016), convocando os diferentes agentes sociais e educativos. Por outro lado, a loca-
lização das decisões e das ações a desenvolver torna-se também um aspeto fundamental, 
numa lógica bottom-up e de multirregulação, permitindo às comunidades educativas, num 
processo de subsidiariedade, encontrar as soluções mais adequadas e eficazes para ajudar 
os alunos a aprender e a ter sucesso na escola. Em suma, importa que as atuais políticas e 
estratégias de “combate” ao insucesso escolar atentem a estes aspetos fundamentais: por 
um lado, uma abordagem multifocal, que considera as diversas dimensões do fenómeno 
numa perspetiva integradora; por outro lado, uma lógica de operacionalização bottom-up 
que potencie e empodere as comunidades locais para o desenho de soluções específicas 
para os seus problemas. Mas a efetividade das políticas e intervenções neste domínio de-
pendem ainda de um outro aspeto a considerar e para o qual as teorias institucionais de-
ram um contributo crucial: a centralidade da escola como “lugar privilegiado para a 
melhoria” (Bolívar, 2012), no pressuposto de que, no âmbito da sua ação, a instituição es-
colar toma decisões e desenvolve práticas que concorrem para a inclusão, a integração e 
o sucesso.
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3. Projeto “Ag(ir) para o sucesso escolar”  
- reflexões e perspetivas 
 
O desenho, desenvolvimento e avaliação do Projeto “Ag (ir) para o sucesso escolar” entre 
2017 e 2020, sob a égide do Município de Santo Tirso no âmbito dos PIICIE da Área Me-
tropolitana do Porto, permite aduzir um conjunto de reflexões e perspetivas que importa 
sublinhar e trazer à colação, sobretudo num país com algum défice de avaliação das polí-
ticas adotadas, não obstante a ausência de uma distância temporal significativa (a aposta 
na educação é, na verdade, uma aposta a longo-prazo) e a nossa situação de atores pro-
fundamente comprometidos com o próprio Projeto. 

Em relação ao desenho do Projeto, saliente-se, desde logo, que se insere numa geração de 
políticas públicas de combate ao insucesso escolar que privilegia a construção de soluções 
numa lógica indutiva e bottom-up. Neste sentido, dentro de um quadro instituído que serviu 
de base à candidatura do Projeto, procurou-se a construção de uma política local com a 
participação de diferentes atores e agentes educativos, tendo como propósito responder 
de forma transversal, integrada e ecossistémica aos problemas do território – e não a ne-
cessidades pontuais e avulsas pouco adequadas as intervenções consistentes e conse-
quentes. Assim, o fulcro do Projeto residiu na constituição do Centro Integra, colocado ao 
serviço de todos os estabelecimentos escolares, cuja intervenção foi pautada pela constru-
ção de Planos Individuais de Recuperação assentes nos seguintes princípios: 

- diagnóstico multidimensional (psicológico, sociofamiliar e pedagógico) através de 

informação recolhido junto dos diversos agentes educativos; 

- ação multidisciplinar com foco diferenciado em função dos problemas identificados 

em cada aluno; 

- centralidade da escola na operacionalização das medidas adotadas para cada 

aluno em articulação com os diversos atores internos e externos. 

Concomitantemente, para além da ação imediata e acentuada junto dos alunos em situa-
ção de risco e abandono escolar, pretendeu-se no desenho do Projeto contemplar outras 
ações destinadas à criação de ambientes de aprendizagem mais ricos e diversificados, 
através dos quais se procurou, por um lado, convocar as potencialidades das diversas co-
munidades educativas e, por outro, consolidar um conjunto de competências indispensáveis 
para sustentar o sucesso educativo a médio e a longo-prazo, sendo beneficiários todos os 
alunos das unidades orgânicas envolvidas. Neste caso, estamos a considerar uma visão do 
papel da escola e da educação que aparece consagrado do documento de referência por 
excelência do sistema educativo português: o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. É neste quadro que se entendeu, por exemplo, valorizar as competências ci-
entíficas, sociais e até cívicas associadas às artes, à robótica ou ao ensino experimental 
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das ciências. Trata-se, pois, de uma visão de natureza ecossistémica que, de forma abran-
gente, encara o sucesso escolar como o resultado de um projeto comunitário, intencional e 
integrado dirigido a todos e a cada um, não obstante as naturais diferenças individuais 
entendidas mais como uma riqueza do que como um obstáculo. 

Quanto ao desenvolvimento do projeto, é importante sublinhar a importância do Conselho 
Consultivo, através do qual se criou uma instância de reflexão e de proximidade com o 
objetivo fundamental de acompanhamento, regulação e monitorização do desenvolvi-
mento do projeto nas suas múltiplas dimensões. O Conselho Consultivo permitiu um ajus-
tamento em tempo real do Projeto, a ponderação das respostas mais adequadas e, 
sobretudo, fortalecer o trabalho colaborativo, base fundamental do desenvolvimento das 
dinâmicas instituintes. Neste caso, atendeu-se, em primeiro lugar, ao reforço de uma lógica 
de operacionalização que privilegia o diálogo e a indução: as comunidades educativas e 
as unidades orgânicas são consideradas os melhores leitores dos problemas com os quais 
se confrontam, sobretudo quando têm oportunidade de contactar com outras realidades e 
com o acervo científico disponível. Em segundo lugar, considerou-se uma lógica de gestão 
assente na permanente recolha de informação e no diálogo com “amigos críticos”, como é 
o caso da Consultora do PIICIE, cuja visão externa foi fundamental para a regulação inte-
ligente do Projeto. Em terceiro lugar, convirá ressaltar o compromisso das diferentes Uni-
dades Orgânicas e a qualidade da prestação dos membros do Conselho Consultivo, com
os quais prevaleceu e se concretizou a ideia de que se tratou de um Projeto das escolas e
não de um Projeto para as escolas.

Relativamente à avaliação do projeto, para a qual muito contribuiu a parceria com a Uni-
versidade do Minho, os resultados apontam, do ponto de vista meramente quantitativo, 
para uma consecução plena das metas estabelecidas no curto período de duração do Pro-
jeto (2017-2020). Deste ponto vista, acreditamos que o Projeto contribuiu para alavancar, 
de modo subsidiário e com uma incidência local, uma dinâmica de desempenho do sistema 
educativo português, designadamente através de outras políticas públicas como é caso do 
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, a qual tem permitido uma aproxima-
ção consistente de Portugal aos indicadores de referência ao nível europeu e mundial. No 
entanto, para além disso, o sucesso de um projeto na área da educação, assim como pro-
vavelmente noutras áreas, medir-se-á também pela capacidade de criar lastro, instalar 
práticas e empoderar os sujeitos para a transformação social. Por isso, o Projeto “Ag (ir) 
para o sucesso escolar” do Município de Santo Tirso fez, também, uma forte aposta nas 
pessoas e nas instituições para que, após o seu período de vigência, não se desbaratassem 
as conquistas realizadas, as aprendizagens efetuadas e os caminhos percorridos. Um pro-
jeto pontual, circunscrito no tempo e naturalmente limitado em recursos não foi, não é nem 
nunca será a solução, sobretudo se os problemas forem altamente complexos como acon-
tece na educação; mas qualquer tipo de projeto tem obrigação de deixar uma marca in-
tangível de esperança, de transformação e de crença nas possibilidades das pessoas. No 
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limite, talvez seja a melhor forma de avaliar o impacto da aposta em qualquer projeto edu-
cativo, este ou outro qualquer, pelo que aguardaremos pacientemente pelos sinais promis-
sores vindos do futuro.  
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Evidências que demonstram o impacto 
e abrangência do Projeto  

“Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” 

1. 
Testemunhos retirados do Vídeo Eu Sou AMP, produzido no âmbito do 
projeto Trilhos para a Inovação Educativa, da Área Metropolitana do 
Porto, integrado no respetivo Plano Integrado e Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar (PIICIE). 

v “A Educação é um grande pilar de sustentabilidade e de desenvolvimento eco-
nómico e social”.

Alberto Costa, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso 

v “Há uma política global devidamente enquadrada que é concomitante com po-
líticas de natureza social, cultural e que se traduzem depois efetivamente nos
resultados que são obtidos”.

Eusébio Machado, coordenador científico do Centro Integra 

v “Chegamos ao final do ano com as taxas de sucesso a melhorarem. Nós quere-
mos que, a nível local, o sucesso que se está a verificar, não seja um sucesso
imposto ou só para as taxas que temos muitas vezes que analisar, mas que seja
algo muito mais consolidado e muito mais enraizado com as famílias”.

José Barbosa, Diretor do Agrupamento de Escolas de S. Martinho 
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v “O gosto pela escola, o perceber que a Escola tem muito mais a ensinar do que 
a Matemática e o Português, o programa rígido, puro e duro. Penso que vale a 
pena avançar para estes projetos. Penso que será uma mais valia para os miú-
dos, mais tarde”. 

 
Roberto Lopes, membro do Conselho Consultivo do Centro Integra/ 

Coordenador do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de D. Afonso Henriques 
 

 
 

v “Costumo ir à Plataforma ver matérias para estudar para os testes, costumo 
também fazer jogos. É mais divertido. Podemos depois partilhar. No livro é só 
escrever”. 

Clara Gonçalves, aluna do 1.º CEB 
 
 
 

v “Aprendi bastante com o Centro Integra. Tem-me ajudado muito nas relações 
com os meus filhos. A minha filha melhorou bastante a nível de notas e de aten-
ção na sala de aula”.  

 
Hélder Pereira, Encarregado de Educação  
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2. 
Registo fotográfico de algumas das atividades realizadas no âmbito 
do“Projeto Ag(Ir) para o Sucesso Escolar” 

ENCONTRO AG(IR) PARA O SUCESSO ESCOLAR 

— JUNHO DE 2019 
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EXPERIMENTA + SANTO TIRSO  

— ANO LETIVO 2019/2020 
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ROBÓTICA  

— ANO LETIVO 2018/2019 E 2019/2020 

PLATAFORMA SANTO TIRSO APRENDE +  

— DESDE O ANO LETIVO 2017/2018 
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INTERVENÇÃO EQUIPA MULTIDISCIPLINAR (CENTRO INTEGRA)  

— 2017/2018 A 2019/2020 
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MEDEIA – PROJETO DE MEDIAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARENTAL (CENTRO INTEGRA) 

– ANO LETIVO 2018/2019 E 2019/2020
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