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Resumo
Portugal assistiu, sensivelmente nos últimos quinze anos, a alterações significativas
no seu sistema educativo. Foram, por um lado, as mudanças alicerçadas no triângulo da
territorialização (no âmbito da gestão flexível do currículo), da autonomia e da gestão e
administração mas também – e transversalmente – as alterações no plano da organização
da rede escolar em particular com a formação dos agrupamentos de escolas e,
posteriormente, com a agregação de muitos destes agrupamentos num processo que ficou
conhecido como constituição de “mega agrupamentos”.
Este processo de agregação de agrupamentos teve subjacente uma fundamentação
política baseada em argumentos pedagógicos e argumentos económicos. No plano
pedagógico argumentava-se com o aumento da qualidade da educação através da
articulação entre ciclos e níveis de ensino – com o consequente incremento do trabalho
colaborativo entre os professores dos vários ciclos – criando-se, desta forma, as condições
necessárias para a elaboração de um projeto educativo globalizante e coerente, capaz de
oferecer ao aluno e à família um percurso educativo uniforme, sequencial e estruturado
desde o pré-escolar até à conclusão do ensino secundário. No plano económico dizia-se ser
possível alcançar uma maior racionalização dos recursos humanos, pedagógicos e
materiais.
Politicamente a constituição de agregações envolveu os governos de centroesquerda do Partido Socialista – XVII e XVIII governos constitucionais – e teve
continuidade no XIX governo, um governo de direita de coligação PSD/CDS-PP. Tratouse, portanto, de um processo transversal a diferentes ideologias aplicado de forma gradual
e faseada, com o Ministério da Educação e Ciência a dar o procedimento por concluído em
janeiro de 2013.
É pois neste contexto que surge o presente estudo. Na primeira parte faz-se uma
síntese da evolução do sistema educativo em Portugal estabelecendo como referência
inicial a implantação da democracia. Aí, apresenta-se o necessário enquadramento –
pedagógico, político, social, económico e legislativo – para uma melhor compreensão do
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papel e do posicionamento da Escola não só nos diferentes momentos da vida do país mas
também na relação que necessariamente mantém com o exterior por força de um contexto
fortemente globalizado.
Na segunda parte descreve-se o estudo de caso realizado numa Agregação da zona
centro do país. A recolha de dados baseou-se essencialmente no método de entrevista
semiestruturada e teve a colaboração de seis participantes: o Presidente do Conselho Geral,
a Diretora e quatro Coordenadores de departamento. Com isto procurou perceber-se de que
modo esta Agregação perspetiva este novo modelo organizacional e, especificamente, se
reconhece que esta é a estratégia mais adequada para a prossecução dos objetivos que
justificaram a sua formação.
As conclusões apontam para três vetores interligados, interdependentes e que
influenciam, alteram e perturbam a ação dos colaboradores e, consequentemente a
prestação da Agregação: a dimensão da organização, os níveis de burocracia e respetivos
procedimentos formais e, finalmente, a falta de autonomia. Transversal a estes fatores e
deles decorrentes estão ainda questões relacionadas com a identidade das escolas que
integram a Agregação.
Assim, a partir destes elementos e tendo presente todo o contexto político e
legislativo que envolveu a formação destas estruturas defende-se que, em vez de se ter
criado um “mega agrupamento”, teria sido mais adequada a formação de uma “federação”
de agrupamentos, agregados numa estrutura de âmbito territorial que envolvesse todos os
estabelecimentos de ensino público de um determinado território. Com este estudo
pretende-se dar um contributo para a definição de estratégias que permitam minimizar os
impactos negativos decorrentes deste processo e simultaneamente explorar as
potencialidades que a organização em agregação proporciona.

Palavras-chave: agregação; agrupamento; autonomia; estratégia; identidade de
escola; gestão; política educativa.
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Abstract
In the last fifteen years the Portuguese educational system has undergone significant
changes. On one hand, there were changes grounded in the territorialisation triangle
(concerning the flexible curriculum management), in the autonomy, management and
administration, but also changes across the school network organisation plan, particularly
in what relates to the creation of school clusters and its aggregation during the so-called
“mega-school clusters” process.
This process had a political grounding based on pedagogical and economic reasons.
As to pedagogical reasons, the increase in the educational quality, articulating grades and
grade cycles, was pointed out, which would favour the collaborative work between teachers
of different grades. Consequently, this option, so it was said, would yield a more
comprehensive and coherent Educational Project, offering students and families a
sequential and structured K-12 educational pathway. As to economic reasons, it was argued
that it was possible to reach a better rationalised use of human and physical resources.
The Aggregation Process took place during the centre left Government of the
Socialist Portuguese Party – 17th and 18th Constitutional Governments – and it continued
through the coalition of the right wing administration, the PSD/CDS PP Government. The
Aggregation Process was, therefore, a transversal action, crossing different political
ideologies, gradually implemented. It was officially closed in January 2013.
This work concerns the Aggregation Process and its context. In the first part, this
work provides an overview about the development of the Portuguese Education System
since the establishment of Democracy. It draws the pedagogical, political, social, economic
and legislative framework of the Educational System in order to enlighten the role of the
school, not only across different political periods, but also in its relation with external
contexts, as a result of a globalised world.
The second part describes a study case implemented in a school cluster in the central
region. Data was gathered through a semi-structured interview questionnaire submitted to
six interviewees: the chairman of the General Board; the school principal and four

iii

department coordinators. The main goal was to understand their views about the new
organisational structure, in particular whether they recognise this strategy as the best way
to achieve the previously proclaimed goals.
The conclusions are three-fold, concerning (1) the scale of the process, (ii) the high
level of bureaucracy and (iii) the lack of autonomy. The three vectors are inter-connected
and mutually dependant. They determine, as well as disturb, all school workers
performance and, consequently, compromise the Aggregation Process outcomes. Issues
related to the school identity are also looked at as they are implied in all of the three vectors.
Having said that, considering all the information yielded, as well as the general
political and legislative context implied in the creation of these new structures, it is argued
that the constitution of a school cluster “federation” would have been more effective than
the “mega school cluster” option. That “federation” would gather schools in a structure by
territorial criteria. This work aims to define strategies that could be able to reduce negative
effects stemming from the Aggregation Process and, at the same time, it tries to tap the
potential that this process also offers.

Key-words: aggregation, school cluster, autonomy, strategy, school identity,
management, educational politics.
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Introdução

A Educação, à semelhança da Saúde ou a Justiça, é uma área particularmente
importante e estruturante em qualquer sociedade. Portugal não é exceção. Desde logo pelo
elevado número de recursos que envolve e pela dupla função que lhe está inerente. De facto,
espera-se que em Educação a despesa seja não apenas um gasto mas sobretudo um
investimento: um investimento multidimensional dada a abrangência sistémica das
múltiplas áreas em que este se vê refletido.
Da Escola espera-se que desempenhe o seu papel educativo e de ensino porque é a
partir da formação e qualificação das pessoas que se faz uma sociedade mais competitiva
e, portanto, melhor preparada para alcançar com sucesso os desafios que permanentemente
lhe são colocados.
Mas da Escola espera-se também que seja um agente de socialização. Que dê o seu
contributo na construção da identidade social dos seus membros, na transmissão dos valores
que fomentam a estabilidade institucional e a coesão social – prevenindo-se, por esta via,
comportamentos desviantes e a necessidade de uma intervenção tendencialmente
repressiva (e onerosa) – e, ao mesmo tempo, que seja um agente de mudança capaz de
adaptar a coletividade às constantes alterações para que possa responder com eficácia às
necessidades decorrentes de um mundo em transformação. Transversalmente espera-se
ainda que seja capaz de esbater e contrariar as assimetrias sociais, proporcionando situações
de verdadeira igualdade material e fomentando processos de mobilidade e ascensão social
pelo mérito.
Mas para conseguir responder a todas estas solicitações a Instituição Escola deve
ter, também ela, a capacidade de saber evoluir e de saber adaptar-se ao contexto que a
rodeia. Porém, qualquer reforma introduzida no sistema educativo é, precisamente pela sua
característica sistémica, suscetível de se repercutir nos mais diversos e amplos setores da
sociedade. Incide, desde logo, nos alunos, nas famílias, nos professores, mas também no
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plano económico e empresarial e na vertente política e social; incide no presente mas
projeta-se e tem consequências no futuro.
Por tudo isto, no terreno da Educação as mudanças, ao mesmo tempo que
indiscutivelmente necessárias, devem ser abordadas com especial sensibilidade e particular
sentido de responsabilidade.
Ao longo da História foram várias as reformas educativas em Portugal. No período
recente, a implantação da democracia trouxe profundas transformações na sociedade e a
Escola, enquanto subsistema do sistema social, não ficou imune a essas alterações. Se é um
facto que o anterior regime usava a escola para transmitir e inculcar os valores inerentes ao
Estado Novo – para, desta forma, se consolidar e perpetuar no poder – também o
movimento revolucionário rapidamente a transformou num instrumento democratizador
com o objetivo de enformar a nova sociedade à luz da sua ideologia.
Ultrapassado o período revolucionário as estruturas sociais encontraram
progressivamente a respetiva estabilidade institucional. Também aí a Escola se construiu e
constituiu a sua estrutura organizativa e pedagógica de modo a dar resposta aos valores e
aos objetivos sociais e políticos relevantes nessa época. É o caso, por exemplo, da gestão
da Instituição Escola assente em princípios democráticos e participativos, por um lado e,
por outro, a oferta educativa e um percurso escolar unificado, alegadamente promotor dos
princípios de igualdade.
A evolução política, o desenvolvimento económico e as transformações sociais
registadas em Portugal nas duas últimas décadas do século XX foram-se refletindo e
paulatinamente incorporando na Escola e na estrutura educativa do país. Particularmente
relevante foi a integração de Portugal em vários organismos internacionais –
designadamente a adesão à CEE – que “obrigou” o sistema educativo a estabelecer uma
dialética entre o local-nacional e os imperativos supra e transnacionais.
De facto este processo de gradual uniformização internacional tem-se refletido nas
diferentes áreas da Educação: do ensino superior à educação básica e pré-escolar; da oferta
educativa aos instrumentos e indicadores de avaliação; da pedagogia na sala de aula à
gestão e administração dos estabelecimentos de ensino; da definição da rede escolar à
arquitetura orgânica e estrutural da Instituição Escola. São vários os momentos e os
instrumentos legais que vão sucessivamente reformando o sistema educativo aproximandoa dos referentes internacionais.
Tendo como ponto de partida a Lei de Bases instituída em 1986 é possível apontar
como marcos de reformas ao nível da organização curricular o decreto-lei n.º 286/89, de 29
2

de agosto ou o decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro. No plano da gestão e administração
dos estabelecimentos de ensino, destaca-se o decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio e,
posteriormente, o decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril. Um e outro estabelecem alterações
de paradigma em termos de orgânica e governo das escolas. O diploma de 2008 introduz
mesmo mudanças significativas ao nível da gestão das escolas com o poder de direção a
concentrar-se na figura do diretor. Ambos introduzem alterações estruturais e
organizacionais da rede escolar.
Assim, com o regime de 98 surge a noção de agrupamento de escolas, uma estrutura
formada por um conjunto de escolas agrupadas, seja de forma horizontal – conjunto de
escolas tendencialmente do mesmo nível de ensino – seja de forma vertical: conjunto de
escolas de níveis e ciclos de ensino diferentes. Esta reforma estrutural foi basicamente
implementada em 2003 tendo prevalecido a formação de agrupamentos verticais a partir da
junção de escolas do ensino pré-escolar até ao 9.º ano. Globalmente estas estruturas
procuravam responder às necessidades estabelecidas para a escolaridade obrigatória de
nove anos e eram um instrumento para alegadamente favorecer a “construção de percursos
escolares integrados”, fomentar a “articulação curricular entre níveis e ciclos educativos”
e reorganizar a rede educativa.
O diploma de 2008 mantém o conceito de agrupamento mas introduz uma nova
estrutura a partir da agregação de agrupamentos. Estabelece que estas agregações de
agrupamentos têm como finalidade proceder à organização da gestão do currículo e de
programas; fazer a avaliação da aprendizagem, da orientação e acompanhamento dos
alunos e promover a avaliação, formação e desenvolvimento profissional do pessoal
docente entre outros fins.
Ora, todas as reformas aqui mencionadas foram precedidas do respetivo debate
fosse no plano político, pedagógico, técnico-jurídico ou económico. Da mesma forma todas
elas encontraram argumentos favoráveis e objeções. Por isso, de forma mais ou menos
acentuada, todas elas encontraram posições de recetividade e posições de resistência à sua
implementação.
Particularmente expressiva foi precisamente a resistência que a constituição de
agregações de agrupamentos provocou. Algo que, em tese, pode ser considerado
surpreendente se se tiver presente a fundamentação pedagógica e jurídica que lhe está
subjacente. De facto, o legislador afirma que a constituição de agregações tem
genericamente como finalidade a prossecução dos objetivos definidos para os
agrupamentos de escolas. Estes agrupamentos respondiam às necessidades definidas para
3

uma escolaridade de nove anos. Com o alargamento da escolaridade para os doze anos,
seria natural adaptar as estruturas educativas para responder a esse alargamento.
Considerando que os objetivos estabelecidos para os agrupamentos não eram, à época,
contestados, dir-se-ia que a solução de agregar era a mais adequada.
A verdade é que a contestação à constituição destas estruturas foi particularmente
acentuada por amplos setores sociais: sindicatos, escolas, associações de pais, forças
políticas, etc. Apesar de estas estruturas poderem ser propostas pelas próprias escolas, na
realidade a iniciativa partiu praticamente sempre da administração educativa contra a
vontade explícita de um considerável número de instituições.
Percebe-se, da generalidade dos argumentos que então se apresentaram, que o
principal receio se prendia com a dimensão destas novas megaestruturas. Claro que
associado a esta maior dimensão – e dela decorrente – estavam implícitos potenciais
constrangimentos pedagógicos, eventuais limitações administrativas e a previsível
diminuição das condições profissionais dos trabalhadores.
Não pode, no entanto, deixar de se ter presente que esta reforma se operou num
contexto de outras reformas de âmbito mais vasto e com características sistémicas que
conduziu a um período particularmente conturbado na área da educação. Acresce o
ambiente de crise económica com repercussões sociais que envolveu a sociedade e que
necessariamente se projetou no próprio debate. Em suma argumentou-se que eram critérios
meramente economicistas que comandavam e imposição desta reforma em detrimento – e
mesmo com prejuízo – da vertente pedagógica.
Independentemente da contestação, a constituição de agregações de agrupamentos
avançou durante os governos de centro-esquerda do Partido Socialista e teve continuidade
no governo de direita de coligação PSD/CDS-PP que deu o processo por concluído em
2013.
Estabilizado o debate e a argumentação que rodeou esta medida, minimizado o
primeiro impacto próprio de um novo paradigma como aquele que necessariamente resulta
de um funcionamento em agregação, é tempo de procurar perceber as vantagens e os
inconvenientes que efetiva e objetivamente decorrem deste novo modelo organizativo.
Estabelecendo como elemento referencial o conjunto de objetivos definidos em sede
legislativa para estas organizações e através da recolha de experiências concretas que
resultam da atuação diária no seio da extensa teia de variáveis que envolve sempre o
quotidiano de uma organização escolar, é possível aprofundar a compreensão das suas
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dinâmicas e obter um entendimento mais sólido das potencialidades e limitações inerentes
a estas megaestruturas.
Naturalmente que cada caso é um caso e, em matéria de educação, cada experiência
representa apenas a sua realidade. Porém, isso em nada diminuiu a utilidade de se construir
um conhecimento sólido e objetivo de uma determinada realidade para, daí, se extraírem
conclusões e soluções que possam ser aplicadas tanto à entidade estudada como àquelas
que, por constituírem realidades análogas, possam beneficiar desse conhecimento objetivo.

5
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Parte I – Enquadramento Teórico
Capítulo 1 – Perspetiva Histórica (contextualização)
Para se compreender a questão das agregações, nomeadamente a vertente política
que a envolve, é importante perceber a evolução do sistema educativo português nos
últimos anos mais propriamente o percurso feito já no período democrático.
Naturalmente que sendo o sistema educativo um subsistema do sistema social é
necessário revisitar, rever, enquadrar e contextualizar um conjunto de momentos históricos
e de situações políticas que, por um motivo ou por outro, acabaram por se converter em
marcos determinantes quer, em termos gerais, da vida do país quer, mais especificamente,
da construção e evolução do seu sistema educativo.
Assim, em termos metodológicos a presente abordagem organiza-se a partir de
quatro linhas estruturais correspondentes às quatro décadas de democracia. Para isso
adotou-se como elemento referencial a vertente política:
– 1975 - 1985 – do Gonçalvismo ao Cavaquismo: do poder fático ao poder da
legalidade;
– 1985 - 1995 – do Cavaquismo ao Guterrismo: a entrada de Portugal na
modernidade;
– 1995 - 2005 – do Guterrismo ao Socratismo: o auge do Portugal Moderno;
– Depois de 2005: a crise.

1.
1975-1985 – do Gonçalvismo ao Cavaquismo: do poder fático ao poder
da legalidade
1.1 – PREC – Processo Revolucionário em Curso

Concluídas as ações militares que a 25 de abril de 1974 derrubaram a ditadura do
“Estado Novo” – que vigorava desde 28 de maio de 1928, primeiro com Salazar e, a partir
de 1968, com Marcello Caetano – iniciou-se em Portugal o processo de construção de uma
nova sociedade agora estruturada e enformada a partir dos princípios democráticos. Entre
a mediática explosão de alegria inicial – que simbolicamente havia de se materializar na
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histórica comemoração do 1.º de maio desse mesmo ano – até ao dia 25 de novembro de
1975, o país havia de experimentar um período conturbado de agitação política e social.
Na verdade, nesta altura praticamente tudo na vida dos portugueses estava, de uma
forma ou de outra, marcada pela discussão política. Desde logo as decisões relativas a
temas ou assuntos que pudessem ter reflexos na coletividade eram, normalmente adotadas
através de processos que espelhavam as práticas da democracia direta: decisões tomadas
em plenários ou assembleias gerais onde, depois de discutidos os assuntos, se procedia à
respetiva votação e se escolhia a opção que obtivesse a maioria dos votos. Era desta forma
– e também pela força “política” que nesta altura tinha o MFA (Movimento das Forças
Armadas) – que o poder adquiria legitimidade (ou, muitas vezes apenas se auto
legitimava). Tal como referem Ferreira & Seixas (2006, pp. 256-257)
“Nos anos imediatos a esta data, a dinâmica ideológica e a movimentação social avançou,
mesclando generosidade, impetuosidade, ingenuidade, vontade de mudança com tentativas de
controlo político por parte de grupos ideologicamente mais esclarecidos/definidos e arrojados”.

Paralelamente, no âmbito da aliança Povo-MFA, iniciou-se o plano de
Dinamização Cultural e Ação Cívica que percorreu o país, em particular as regiões rurais
do interior, com o objetivo “politizar” – e não “partidarizar” como os responsáveis faziam
questão de sublinhar1 – os populares para que estes pudessem, também, participar de forma
esclarecida no processo de construção e afirmação do sistema democrático.
Naturalmente que neste processo de construção de uma sociedade democrática não
apenas a Cultura mas também a Educação havia de desempenhar um papel estratégico.
Cedo se percebeu que a Instituição Escola podia ter uma função preponderante não só na
fase de construção como, posteriormente, de consolidação de uma sociedade democrática.
Afinal cabia-lhe a ela, Escola, a responsabilidade de educar e formar as gerações futuras.
Por outro lado, enquanto Instituição inserta na sociedade, também a Escola, à
semelhança de muitas outras instituições, se deixava influenciar pelo contexto envolvente.
Por isso, também as escolas “experimentaram as contradições e as lutas políticas que se
viveram intensamente num ambiente de radicalismo ideológico” (Ferreira & Seixas, 2006).
Também aqui surgiram os saneamentos: são saneados os reitores, os diretores e os
professores conotados com o antigo regime (Lima, 2009).

1

Vide http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=Tc1359
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Praticamente todas as decisões aparecem a partir do voto e são legitimadas pelo
voto muitas vezes a partir de comissões diretivas ou de gestão ou através de plenários e
assembleias gerais formadas ad hoc. Afinal quer-se que a Escola forme para e na
democracia. E para que se possam transmitir e inculcar os princípios democráticos deve,
ela própria conter em si mesma, de forma absolutamente intrínseca, precisamente esses
princípios democráticos.
Ora, todas estas mudanças eram acompanhadas por um clima de grande
efervescência onde, por um lado, se sentia a necessidade urgente de transformar o anterior
status quo e os fundamentos deixados pela ditadura e, por outro, a vontade de massificar,
unificar e democratizar o ensino.
É neste complexo de múltiplas variáveis permanentemente emergentes nesta fase
intensa da revolução que surgiu aquele que ficou conhecido como o período gonçalvista2.
É nesta altura que se assististe, tanto na sociedade como, em particular, na vida das escolas,
à ação legislativa a legitimar à posteriori os atos e acontecimentos já adotados pelo poder
fático. Como afirma Lima (2009, p. 227) “Tratava-se, para muitos casos, de uma
legalização retrospectiva, de uma resposta do Governo a práticas autogestionárias em
desenvolvimento em várias escolas.”
É precisamente o que resulta do decreto-lei n.º 221/74, de 27 de maio – diploma
publicado praticamente um mês depois da revolução – que vem legitimar “os órgãos de
gestão dos estabelecimentos de ensino” atribuindo essa função “a comissões
democraticamente eleitas ou a eleger depois de 25 e abril de 1974” (artigo 1.º).
O próprio decreto-lei n.º 735-A/74, de 21 de dezembro que substitui este decretolei n.º 221/74, de 27 de maio assume-se, tanto no preâmbulo como no artigo 39.º, como
“experimental” e transitório, isto é, para vigorar apenas “durante o ano escolar de 19741975”, impondo a sua revisão “até 31 de Agosto de 1975”. E, por exemplo, o artigo 32.º
vem “regular” mas também legitimar as “assembleias consultivas” dos “corpos docentes
ou discentes” uma prática bastante comum durante este período. Mesmo assim este
diploma, ao instituir e atribuir competências ao conselho diretivo, Conselho Pedagógico e
conselho administrativo e, simultaneamente, regulamentar procedimentos, é interpretado
como uma forma de controlo centralista dos órgãos do Ministério da Educação e, por

2

Uma alusão ao então primeiro-ministro Vasco Gonçalves que liderou os sucessivos governos provisórios
entre julho de 1974 e setembro de 1975.
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conseguinte, acaba por ser bastante criticado pela comunidade educativa e pelas forças
políticas ativas e, como tal, sente muita dificuldade em se implementar.
Assim, enquanto não encontra um novo estado de equilíbrio político e social
construído agora sobre os princípios democráticos, Portugal vive então tempos
conturbados neste período que ficou conhecido como “o Verão quente de 75” ou “o PREC
(Processo Revolucionário em Curso)”. Apenas a partir da ação militar do 25 de novembro
de 1975 é que o processo de normalização e estabilização institucional se inicia,
consolidando-se com a aprovação da Constituição em abril de 1976. O poder regressa
progressivamente aos respetivos órgãos e assume-se gradualmente a normalidade e
formalidade legal. É assim de uma maneira geral com todas as instituições e a Escola não
é exceção.
O decreto-lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro que “estabelece a regulamentação da
gestão das escolas” é disso mesmo exemplo. E é precisamente este diploma que começa
por fazer uma alusão à instabilidade algo anárquica que caracterizou o período gonçalvista.
Refere que
“A escola sofreu nos últimos anos o efeito da descompressão da vida política nacional, o que,
se levou a saudáveis atitudes de destruição de estruturas antigas, também fez ruir a disciplina
indispensável para garantir o funcionamento de qualquer sistema educativo. Muito
especialmente o vazio legal criado pelo não cumprimento do Decreto-Lei n.º 735-A/74 de 21
de Dezembro, provocou prejuízos incalculáveis”.

Desta forma e ultrapassado o período de maior instabilidade, pode dizer-se que este
documento legal estabelece a marca a partir da qual a atual Escola se vai estruturar e
construir no seio de um Estado de Direito Democrático.
Como afirma Lima (2009, p. 232)
“o Decreto-Lei nº 769-A/76, de 23 de Outubro, seguia genericamente a morfologia e a linha
regulamentadora ensaiadas através do decreto de Dezembro de 1974, embora com muito maior
grau de detalhe em termos de composição, competências e processos eleitorais, bem como
instituindo relações de maior e mais clara subordinação das escolas ao Governo e respectiva
administração central. As práticas democráticas e participativas são altamente formalizadas e
as competências dos órgãos de gestão são predominantemente de execução institucional das
políticas e orientações dimanadas de cima e de fora, assim reconstruindo o paradigma de
centralização na administração escolar, transitoriamente em crise durante o período
revolucionário”.
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Importa ainda assim destacar a forte preocupação que atravessa todo o diploma:
a) em assegurar a representatividade da comunidade educativa nos diversos órgãos;
b) em assegurar que a designação dos respetivos representantes (presidente) se faz
a partir de eleição;
c) para que as decisões e deliberações surjam tendencialmente a partir de órgãos
colegiais – normalmente conselhos – como resultado de votações.
Em suma, e não obstante algumas modificações – principalmente ao nível da
representação da comunidade envolvente nas estruturas da escola – estão criadas aqui as
estruturas, os órgãos (tendencialmente colegiais) e os princípio de gestão (o voto como
base de decisão) que, grosso modo, hão de vigorar nas escolas portuguesas nos cerca de
trinta3 anos seguintes.

1.2 – CRP – O Regresso à Legalidade
Os anos que se seguiram até ao final da década de 70 haviam de marcar o
progressivo regresso da estabilidade política e social e a consolidação da democracia.
Naturalmente que decisivo nesse processo foi a aprovação, em abril de 1976, da
Constituição da República Portuguesa e a eleição, em julho desse ano, do General Ramalho
Eanes – elemento que desempenhara um papel decisivo nos acontecimentos de 25 de
novembro de 1975 – para Presidente da República.
Até 1980 assistiu-se ainda a alguma instabilidade nos sucessivos governos
constitucionais. É, aliás, disso demonstrativo o facto de, entre Mário Soares (em julho de
1976) e Maria de Lurdes Pintasilgo (até em janeiro de 1981), Portugal ter tido cinco
governos constitucionais. Inclusivamente em 1978 Portugal teve três primeiros-ministros
diferentes. Naturalmente que muita dessa instabilidade refletia as dificuldades com que se
confrontavam estes governos (minoritários ou de alianças conjunturais) para introduzirem
as reformas necessárias decorrentes do próprio processo de estabilização política,
económica e social.

3

Na verdade, apenas com a entrada em vigor do Regime de Autonomia Administração e Gestão aprovado
pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril é que na prática se alteram substancialmente as estruturas e os
princípios de governança das escolas em especial com a introdução do cargo de diretor e com a adoção das
linhas inerentes ao accountabillity.

11

2.
1985-1995 – do Cavaquismo ao Guterrismo: a entrada de Portugal na
modernidade

2.1 – Reflexos das correntes políticas internacionais
Com a entrada na década de 80 pode dizer-se que Portugal abandonou
definitivamente as épocas do “orgulhosamente sós4”: antes do 25 de abril por causa da
ditadura de cariz nacional-fascista; no período imediatamente a seguir ao 25 de abril pelos
princípios marxistas que atravessavam a sociedade portuguesa. É neste período que em
Portugal se criam as condições para o país integrar a comunidade internacional: tanto, na
vertente europeia como através do eixo transatlântico (Portugal-EUA).
É então assim que, a 1 de janeiro de 19865, Portugal se torna membro pleno da CEE
– mais tarde União Europeia – e com isso se abre à (e se integra na) comunidade
internacional. As transformações daí decorrentes são tantas e tão profundas que atingem
todas as áreas da vida de todos os portugueses. São implicações económicas – porventura
as mais visíveis – mas também implicações políticas, sociais e culturais (em sentido lato)
com reflexos na forma de os portugueses estarem no e perante o mundo.
No plano político sublinham-se as maiorias absolutas alcançadas por um só partido
que levaram o PSD e Cavaco Silva a governarem o país durante uma década6. Associamse a esta fase os anos de desenvolvimento de Portugal – com particular incidência no
enorme investimento feito ao nível das infraestruturas – permitido pelos fluxos de verbas
que constantemente chegavam da Europa comunitária.
Mas enquanto Portugal e os portugueses viviam, de certa forma, um clima de festa
e de euforia permitida e “patrocinada” pela Europa, o contexto internacional registava
acontecimentos que, apesar de aparentemente pequenos, acabariam por ter reflexos e ser
determinantes também em Portugal.
É o caso, no Reino Unido, da eleição de Margaret Thatcher em 1979 e de Ronald
Reagan nos Estado Unidos da América em 1980 que, devido à conjugação de determinados
fatores conjunturais, vão poder adotar um conjunto de políticas definidas como neoliberais
– desregulamentação das leis do trabalho, privatizações, incentivos à oferta, etc. – que
4

Expressão atribuída a Salazar para justificar o isolamento de Portugal face à comunidade internacional.
O tratado de adesão foi assinado no dia 12 de junho de 1985 por Mário Soares que à data era primeiroministro.
6
O PSD ganhou três eleições e governou entre 1985 e 1995 mas só em duas – em 1987 e em 1991 – atingiu
a maioria absoluta.
5
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terão reflexos estruturais nomeadamente ao nível da organização económica e social dos
seus próprios países mas, por força de um mundo globalizado, no resto do mundo
ocidental.
É o caso, ainda, da erosão do sistema soviético – do qual o movimento sindical
“Solidariedade” de Lech Wallesa não é alheio – que culminará, em 1989, com a queda do
muro de Berlim e com ele um certo “equilíbrio” geoestratégico estabelecido por força da
até então “guerra fria”. Ora, a implosão do sistema comunista acaba por dar força e “razão”
à ideologia liberal e à sua filosofia de organização económica a partir da autorregulação
dos mercados ao mesmo tempo e que vê na intervenção do Estado um obstáculo à
mudança, à modernidade e à evolução.
Na verdade toda esta conjugação de fatores, aliado à revolução tecnológica
protagonizada pelo desenvolvimento informático, criam condições para o florescimento e
propagação das correntes neoliberais. Estas têm subjacente vários princípios como o
accountability – que assenta nos pilares da avaliação permanente e sistemática a partir dos
resultados alcançados, na responsabilização e prestação de contas (Afonso A. J., 2012) por
parte dos titulares de órgãos com responsabilidade – ao mesmo tempo que prefere a
estratégia da regulação em detrimento da regulamentação (Barroso, 2005).
Ora, como se referiu, toda esta conjugação de fatores começou no início da década
de 80 principalmente a partir do Reino Unido e dos Estados Unidos da América mas
acabou por se refletir também em Portugal, nomeadamente na vida das escolas
portuguesas.
Em Portugal, este complexo de variáveis internacionais teve expressão nos
governos de Cavaco Silva – ideologicamente situado no campo da social-democracia de
cariz neoliberal – que impulsionou a abertura da sociedade aos mercados sendo
paradigmático disso mesmo as primeiras privatizações.

2.2 – A Lei de Bases do Sistema Educativo
No campo da educação, 1986 é o ano da aprovação da Lei de Bases do Sistema
Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro). Esta lei – que representa a conclusão do
processo de estabilização e normalização do ensino – reflete os consensos e os
compromissos (Teodoro, 1995) que foi necessário gerar para se dar início ao período da
reforma educativa com o objetivo de “desgovernamentalizar” e “despartidarizar” o ensino
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(Teodoro, 1995). Mas esta Lei de Bases é também um instrumento para colocar a
Educação ao serviço da modernização do país.
Os reflexos desta estratégia de modernização são visíveis, por exemplo, no
incremento dado ao ensino superior politécnico, vocacionado para uma formação superior
de caráter tendencialmente mais técnico e profissionalizante e que permitiu a criação de
diversos cursos em diversas regiões do país.
Ao nível do ensino básico é elucidativo o que se refere em sede de exposição de
motivos no Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de agosto – diploma que institui a restruturação
curricular – quando se afirma que a “estrutura curricular agora aprovada procura responder
ao complexo de exigências que, tanto no plano nacional como no plano internacional, se
colocam ao nosso sistema educativo: a construção de um projecto de sociedade que,
preservando a identidade nacional, assuma o desafio da modernização resultante da
integração de Portugal na Comunidade Europeia”.
E a forma de concretizar esses objetivos passa então, ao nível do currículo, pela
valorização da língua portuguesa como instrumento estruturante e de suporte para outras
aquisições; mas era também a vertente interdisciplinar que se queria que fosse
concretizadora (aplicação dos conhecimentos em contextos concretos) e funcional,
complementar ao processo de aquisição dos saberes académicos. É o caso da Área Escola
instituída pelo artigo 6.º deste diploma que, sendo uma área curricular não disciplinar, tinha
como objetivos promover “a concretização dos saberes através de actividades e projectos
multidisciplinares, a articulação entre a escola e o meio e a formação pessoal e social dos
alunos”.
Paralelamente foi também instituída – pelo menos no plano formal – a autonomia
das escolas, um “desejo” diversas vezes veiculado no discurso político e plasmado na Lei
de Bases, através do Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro.
De uma forma geral, todo o processo reformista e inovador – marcadamente
influenciado pela adesão de Portugal à União Europeia (então a CEE) – que caraterizaram
o cavaquismo não impediram que os últimos anos de governação do XII governo
constitucional – sensivelmente entre 1993 e 1995 – fossem marcados por um acentuado
clima de crispação social.
A imagem austera e algo autoritária associada ao cavaquismo havia de dar lugar ao
diálogo e ao consenso, chave e símbolo do guterrismo.
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3.
Moderno;

1995-2005 – do Guterrismo ao Socratismo: o auge do Portugal
3.1 – A estratégia do diálogo

Em 1995 o Partido Socialista e António Guterres vencem as eleições legislativas –
embora sem maioria absoluta – terminando assim o período cavaquista. Talvez para
marcar a diferença com o seu antecessor ou simplesmente pela ausência de maioria
absoluta, a marca distintiva do guterrismo tornou-se no diálogo e na capacidade de gerar
consensos. Ora se é verdade que aparentemente esta estratégia se revelou apta nos
primeiros tempos, designadamente para devolver a serenidade e a esvaziar o clima de
crispação que envolvia a sociedade desde os últimos anos do cavaquismo, a verdade é que,
posteriormente – e com particular incidência a partir do momento em que por apenas um
deputado o partido não atingiu a maioria absoluta nas eleições de 1999 – o guterrismo
ficou associado a uma imagem de ausência de estratégia governativa, falta de firmeza nas
decisões, hesitações e permeabilidade a pressões. Contudo, até este período de
instabilidade política chegar, em dezembro de 2001, Portugal havia de viver a euforia da
Expo 98 e da organização do campeonato europeu de futebol agendado para 2004, eventos
que contribuíram para projetar a imagem de Portugal no mundo.

3.2 – RAAG – Regime de autonomia administração e gestão
No campo da educação – em particular ao nível da educação básica e secundária –
este XIII governo constitucional deixa uma marca que se revela particularmente
significativa para a vida e na vida das escolas. De facto, é com Marçal Grilo enquanto
Ministro da Educação que as escolas se organizam e se estruturam – agora com maior
incidência e com maior expressão – a partir de uma base triangular formada pela
autonomia, pela gestão e pela “territorialização7 da educação” (Leite, 2006). De facto o
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio aprova e implementa o “novo” regime de

7

O conceito de territorialização não deve ser aqui entendido na perspetiva que está subjacente à
identificação de territórios educativos de intervenção prioritária (TEIP) mas antes como expressão das
correntes pedagógicas que valorizavam a diversidade cultural/local onde a escola se inseria e que deram
expressão aos princípios da gestão flexível do currículo que se iniciou em 1996/1997 e teve reflexos na
reforma curricular implementada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro.
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autonomia, administração e gestão e introduz alterações significativas na condução dos
estabelecimentos escolares.
Em termos de administração e gestão há que assinalar a introdução de um novo
órgão – a Assembleia de Escola – que permite, pelo teor da sua composição, abrir a
Instituição ao meio envolvente ao mesmo tempo que se impede que a representação do
pessoal docente seja superior a 50%. Este diploma introduz8 também a possibilidade de a
escola, querendo, poder optar por um regime de gestão e administração que assenta na
figura do Diretor em detrimento do Conselho Executivo.
É ainda com este diploma que se dá início à constituição dos agrupamentos9de
escolas que permite, em 2003, a generalização deste modelo por todo país.
No que concerne à autonomia este regime procura alargar (e implementar) o regime
de autonomia definido no Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro. Com efeito, definemse como instrumentos de autonomia o «projeto educativo», o «regulamento interno» e o
«plano anual de atividades», documentos que, em princípio, deverão refletir a
especificidade da escola e do meio onde esta se encontra inserida para, assim, poder
integrar a “realidade social concreta, com características e recursos específicos”.
Aliás, esta abertura da escola à realidade e ao contexto envolvente vem na linha
dos princípios subjacentes à gestão flexível do currículo que está na base da
“territorialização do ensino” e cuja expressão ganha forma na reorganização curricular
aprovada através do decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro. É, de facto, uma forma de se
concretizar a autonomia das escolas quando se permite a gestão flexível do currículo,
nomeadamente no que se refere à distribuição/atribuição dos tempos semanais pelas
disciplinas/áreas bem como à planificação dos conteúdos; mas é-o também quando, no
artigo 2.º, se instituem – praticamente em articulação sistémica – os conceitos interligados
e integrados de “projeto curricular de escola” e de “projeto curricular de turma”,
instrumentos que assumem (ou deveriam assumir) um processo de conformação ou
configuração da cada escola à respetiva realidade envolvente. Mas a autonomia e a vertente
da “territorialização do ensino” surge também através das áreas curriculares não
disciplinares isto é com a área de projeto, o estudo acompanhado e a formação cívica.

8

Já antes o Decreto-lei n.º 172/91 de 10 de maio previa o cargo de Diretor. Contudo, uma vez que este era
um diploma de âmbito experimental a sua expressão foi bastante reduzida.
9
Houve anteriormente outras formas de organização dos estabelecimentos escolares que contemplavam
diferentes níveis e graus de ensino como, por exemplo, as Escolas Básicas Integradas, e as Escolas C+S. No
entanto, o destaque que aqui se atribui a esta forma de agrupamento deve-se ao facto de ser este modelo
o que conduzirá ao processo de agregação definido no decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril.
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É desta forma e com base nestes dois documentos estruturantes – o regime de
autonomia administração e gestão aprovado pelo decreto-lei n.º 115-A, de 4 de maio e a
estrutura curricular aprovada pelo decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro – que as escolas
se vão estruturar e organizar durante quase dez anos.

3.3 – A constituição dos agrupamentos de escolas
No plano político nacional, regista-se neste virar de milénio o acentuado desgaste
do Partido Socialista decorrente dos seis anos de governação minoritária e que provoca, na
sequência da derrota eleitoral autárquica de dezembro de 2001, a demissão de António
Guterres com o objetivo de, segundo o próprio, evitar que Portugal caísse “num pântano
democrático”. Com isto termina também a fase do guterrismo.
As eleições legislativas de 2002 são ganhas pelo PSD e Durão Barroso torna-se
Primeiro-Ministro. Destacam-se, no seu mandato, as políticas de contenção levadas a cabo
por Manuela Ferreira Leite enquanto ministra das finanças porque, segundo o próprio, o
PS tinha deixado o país de tanga10. No entanto Durão Barroso acabaria por não cumprir o
mandato até ao fim e viria a pedir a demissão dois anos depois de ter sido eleito – junho
de 2004 – para ocupar o cargo de Presidente da Comissão Europeia. Sucede-lhe Pedro
Santana Lopes. Contudo, o seu curto mandato é marcado por alguma instabilidade
verificada em vários setores da Administração Pública levando, Jorge Sampaio, enquanto
Presidente da República, a dissolver em 2005 a Assembleia da República e a convocar
eleições antecipadas.
No plano da educação – em concreto no ensino básico e secundário – sobressai
deste período apenas o pouco entusiasmo colocado na implementação e concretização da
“reforma” iniciada no mandato anterior no que se refere à gestão flexível do currículo e às
medidas previstas no decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro.
No entanto este governo deixa uma marca que não pode deixar de se referir. É de
facto com David Justino à frente da pasta da educação que, através do despacho n.º
13313/2003, de 8 de julho, se generaliza de forma expressiva a formação de agrupamentos
um pouco por todo o país e que se concretiza a reorganização da rede escolar proposta no
regime de autonomia aprovado pelo decreto-lei n.º 115-A/98 de 4 de maio.

10

Expressão proferida por Durão barroso no âmbito da discussão do programa de governo a 17 de abril de
2002.
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4.

Depois de 2005: a crise.

A saída antecipada e relativamente inesperada de Durão Barroso em 2004, para
ocupar o cargo de Presidente da Comissão Europeia e o mandato algo atribulado do seu
sucessor Pedro Santana Lopes, levam o Presidente da República Jorge Sampaio a dissolver
a Assembleia da República e a convocar eleições antecipadas.
É assim que, em fevereiro de 2005, o Partido Socialista ganha as eleições, desta
vez com maioria absoluta, e José Sócrates toma posse como primeiro-ministro do XVII
Governo Constitucional.
Ao contrário do seu antecessor socialista, António Guterres, cuja imagem é
associada à estratégia do diálogo e à capacidade de gerar consensos – mas associada
também, pelo menos na fase final, a hesitações e falta de rumo –, José Sócrates apresentase como um político determinado: determinado a alcançar os seus objetivos e determinado
a enfrentar lobbies11 e alegados interesses corporativos.
Ora, é precisamente esta postura de determinação mas também de inflexibilidade,
acompanhada de alguma agressividade no discurso, que lhe valem o epíteto de “animal
feroz”.
No campo da educação, o primeiro mandato deixa de forma bastante impressiva
duas imagens:
a) O forte investimento em infraestruturas – nomeadamente através da
modernização e remodelação dos edifícios escolares no âmbito do programa Parque
Escolar – e a aposta no plano tecnológico, ao equipar as escolas com significativos recursos
informáticos acompanhada pela distribuição de computadores portáteis no âmbito dos
programas e-escolas e e-escolinhas;
b) A acentuada crispação que se instalou especialmente na classe docente
decorrente de um conjunto de alterações legislativas com significativas implicações na
vida das escolas. Destas, destacam-se:
i) a aprovação do novo regime de autonomia administração e gestão das escolas
públicas através do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril e a revogação do anterior regime
que vigorou durante uma década;

11

É particularmente exemplificativo desta intenção de enfrentar (e mesmo afrontar) os lobbies o facto de,
no próprio discurso de tomada de posse, José Sócrates ter anunciado a intenção de abrir o mercado dos
medicamentos a outras entidades que não apenas o setor farmacêutico.
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ii) as alterações ao estatuto da carreira docente aprovadas pelo decreto-lei n.º
15/2007, de 19 de janeiro que introduziu a divisão da carreira docente em duas categorias
– a de professor e a de professor titular – e estabeleceu alteração ao sistema de avaliação
de desempenho docente nomeadamente com a introdução de quotas que inviabilizavam,
por um lado, o principio da alegada progressão automática ao mesmo tempo que limitavam
o acesso aos escalões superiores;
iii) as alterações introduzidas ao nível do sistema de avaliação de professores
através do decreto-regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro.
Na verdade, é possível ver nestas três linhas de intervenção, quando analisadas em
conjunto, a materialização dos princípios inerentes ao accountability ou seja aos princípios
da prestação de contas e da avaliação de resultados. Princípios que, como já se aludiu
supra, dão expressão às correntes neoliberais que, desde o início da década de 80, têm
gradualmente encontrado acolhimento nos países do norte da Europa e da Europa central.
É possível também constatar a forma como nos últimos anos estes países do centro/norte
da Europa têm exercido a sua influência hegemónica sobre os países periféricos e em
particular sobre os países do sul. Uma “pressão” que é, habitualmente, feita por
mecanismos de regulação trans e supranacional através de instituições internacionais
como, por exemplo, a União Europeia, a OCDE entre outras (Lima, 2011).
E são também estas “pressões” que talvez possam explicar a razão pela qual um
governo sustentado por um partido que, no espectro político-ideológico, se posiciona e se
assuma como sendo de centro-esquerda – como de facto acontece com o Partido Socialista
– tenha defendido de forma tão determinada os princípios subjacentes a uma filosofia
neoliberal.
O que é um facto é que estas reformas – ainda que gradualmente mitigadas por
força da contestação que geraram na classe docente e em alguma opinião pública –
desviaram a Escola do rumo da “territorialização da educação” iniciada pelas políticas
educativas dos governos de António Guterres na sequência da gestão flexível do currículo,
para fomentarem uma certa centralização e a gerencialização do ensino. Foi um pouco o
que aconteceu quando se introduziram processos e procedimentos centralizados de
avaliação sistemáticos e regulares – nomeadamente a avaliação externa dos alunos através
de provas de aferição e exames, mas também a avaliação das instituições e dos seus
diretores – como instrumentos de regulação e responsabilização.
Para além de todas as alterações e implicações que produziu no sistema educativo,
este novo regime de autonomia aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril
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manteve a possibilidade de se proceder à organização da rede escolar a partir da
constituição de agrupamentos de escolas iniciado pelo regime de autonomia anterior
(decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio) mas alargou essa possibilidade através do
mecanismo da agregação de agrupamentos previsto no artigo 7.º. Este processo, designado
vulgarmente por constituição de mega agrupamentos, iniciou-se e decorreu durante os
governos liderados por José Sócrates (XVII e XVIII governos constitucionais) e foi
(aparentemente) concluído já no governo de coligação PSD/CDS-PP liderado por Pedro
Passos Coelho. Ou seja, do ponto de vista político-ideológico, esta “reforma” foi adotada
por uma área política bastante abrangente que vai do centro-esquerda (PS) até à direita
(PSD/CDS-PP).
Importa ainda referir que, não obstante o investimento feito no setor da educação,
e que atrás já se fez referência, os anos de governação entre 2005 e a atualidade foram, em
regra, marcados pelo discurso da crise: crise que atingiu Portugal na sequência dos
acontecimentos económicos e financeiros que tiveram inicio nos Estados Unidos da
América em setembro de 2008 e que afetaram fortemente a Europa, em particular os países
do sul. Esta crise, e subsequentemente a forte contenção orçamental a que Portugal se viu
obrigado pelas instituições internacionais, marcou o discurso político e, com isso, o ritmo
das reformas. Daí que, também, no âmbito da Educação, as medidas aplicadas tivessem a
marca da crise e o discurso dos “cortes”. É por isso que neste contexto não era fácil
perceber até que ponto as medidas aplicadas, e em particular a agregação de agrupamentos,
obedeciam verdadeiramente a critérios e objetivos pedagógicos ou se respondiam apenas
a imperativos orçamentais.
Por isso, também, a agregação de agrupamentos não foi um processo pacífico. Pelo
contrário, esteve e teve subjacente a oposição de entidades e das populações diretamente
envolvidas.
Ainda assim, mesmo com toda a oposição manifestada, a agregação de
agrupamentos foi-se estendendo um pouco por todo o país tendo, em janeiro de 2013, o
Ministério da Educação considerado que ficava “agora concluído o essencial deste
processo12”.

12

MEC em http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-seatualizado/20130116-mec-agregacao-escolas.aspx
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Capítulo 2 – Perspetiva jurídico-legislativa (contextualização)

1. Agregação, agrupamento e agregação de agrupamentos.
A noção de “agregação de agrupamentos”, vista como processo de constituição dos
“mega agrupamentos” como vulgarmente ficou conhecida, surge formalmente no regime
de autonomia, administração e gestão das escolas públicas aprovado pelo decreto-lei n.º
75/2008, de 22 de abril, no artigo 7.º. Este artigo determina o sujeito da ação – “quem
pode” constituir estas “unidades administrativas de maior dimensão” – e a finalidade que
lhe está subjacente – o “para quê” ou para que “fins específicos” se pode recorrer a este
mecanismo. Deste modo, o sujeito da iniciativa é “a administração educativa” que “pode,
por sua iniciativa ou sob propostas dos agrupamentos e escolas não agrupadas, constituir
unidades administrativas de maior dimensão por agregação de agrupamentos”; os fins
específicos enunciados são, “designadamente para efeitos” da:
a) “gestão do currículo e de programas”;
b) “avaliação da aprendizagem, da orientação e acompanhamento dos alunos”;
c) “avaliação, formação e desenvolvimento profissional do pessoal docente”.
Destaca-se aqui a utilização do termo “designadamente” utilizado pelo legislador
significando, assim, que estes objetivos não são taxativos mas meramente indicativos
podendo, por isso, recorrer-se a este mecanismo para se alcançar outros fins.
E, de facto, para justificar a legitimidade e a “competência do sujeito” da iniciativa,
o despacho n.º 12955/2010, de 11 de agosto escuda-se neste artigo 7.º deste regime de
autonomia (aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril) quando refere que “pode
a administração educativa, por sua iniciativa ou sob proposta dos agrupamentos de escolas
e escolas não agrupadas, constituir unidades administrativas de maior dimensão por
agregação de agrupamentos de escolas (…)”. Já para definir os objetivos da iniciativa este
diploma remete para a resolução de conselho de ministros n.º 44/2010, de 14 de junho13.
E, com efeito, aquela resolução “estabelece as orientações para o reordenamento da rede
escolar com vista a alcançar três objetivos” relacionados com:
13

É interessante notar que o despacho 12955/2010, de 11 de agosto e aprovado a 2 de agosto é publicado no mesmo

dia da resolução da assembleia da república n.º 94/2010, de 11 de agosto mas aprovada a 9 de julho onde se recomenda
ao governo que “suspenda de imediato a aplicação da resolução de conselho de ministros n.º 44/2010, de 14 de junho,
e faça reverter as implicações que teve em todos os agrupamentos afectados...”
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a) “a escolaridade de 12 anos”;
b) “a dimensão e as condições da escola” para a “promoção do sucesso escolar” e
o “combate ao abandono”;
c) a racionalização dos agrupamentos

de escolas, de modo a “promover o

desenvolvimento de um projeto educativo comum, articulando níveis e ciclos de ensino
distintos” (ponto 1).
No desenvolvimento destes itens e da globalidade daquele texto legal (resolução
n.º 44/2010 de 14 de junho) destacam-se, ainda e em síntese, três aspetos: o encerramento
de escolas do 1.º ciclo com menos de 21 alunos (pontos 2 a 7); a reorganização dos
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, nomeadamente para se proceder à
extinção dos agrupamentos horizontais (pontos 8 a 11 e 13); a regulamentação do n.º 6 do
artigo 6.º do regime de autonomia, administração e gestão escolar (ponto 12).
Ora não obstante o n.º 6 do artigo 6.º deste regime de autonomia, administração e
gestão escolar se referir aos requisitos necessários para (apenas) “a constituição de
agrupamentos de escolas” e remeter a respetiva regulamentação para “diploma próprio”, a
portaria n.º 1181/2010, de 16 de novembro que procede a essa regulamentação assume, em
sede de preâmbulo, a necessidade de se definirem os “procedimentos de criação, alteração
e extinção de agrupamentos de escolas...”.
Assim, da leitura conjugada destes diplomas percebem-se os objetivos que estão
subjacentes à constituição destas “unidades administrativas de maior dimensão” e os
fundamentos legais que procuram enquadrar a extinção dos anteriores agrupamentos
enquanto unidades orgânicas dotadas de órgãos próprios. Relativamente aos objetivos, o
governo pretende com esta iniciativa:
a) Responder de forma coerente e integrada a um percurso de escolaridade
obrigatória, agora de doze anos (por força da lei n.º 85/2009, de 27 de agosto);
b) Adequar a dimensão das escolas;
c) Racionalizar os meios para que transversalmente se possa “promover o
desenvolvimento de um projeto educativo comum, articulando níveis e ciclos de ensino
distintos” (alínea c) do ponto 1 da resolução n.º 44/2010, de 14 de junho).
Em suma, conclui-se que se utilizou o mecanismo previsto no artigo 7.º do regime
de autonomia, administração e gestão – a agregação de agrupamentos – para se atingirem
os objetivos definidos no artigo 6.º, isto é para a constituição dos agrupamentos de escolas.
Ou seja, os fundamentos, objetivos e critérios que fundamentaram a formação das
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agregações de agrupamentos são afinal os que estão atribuídos aos agrupamentos e que
subjazem à sua criação.
Isso mesmo torna-se ainda mais visível quando analisado a partir do despacho n.º
5634-F/2012, de 26 de abril, um despacho que tem o objetivo de “calendarizar e aclarar os
princípios e critérios de orientação, as exceções, bem como alguns procedimentos de
transição” a aplicar às “novas unidades orgânicas resultantes da constituição de
agrupamentos ou agregações”. Aí, no ponto 1.1, diz-se que estes «novos» agrupamentos
resultam “dos processos de agregação previstos nos artigos 6.º e 7.º do regime de
autonomia, administração e gestão (aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril).
Por outro lado, as alíneas que aí constam são, globalmente, os objetivos e critérios
definidos nos números 1 e 2 do artigo 6.º do citado regime de autonomia, ou seja, os
objetivos e critérios definidos para a constituição de agrupamentos de escolas.
Sucede que o decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, mantém praticamente intacto
no artigo 6.º o conceito de agrupamento de escolas introduzido pelo regime de autonomia
administração e gestão das escolas aprovado pelo decreto-lei n.º 115-A/98. Aí definem-se
as finalidades e os objetivos atribuídos aos agrupamentos de escolas que são, obviamente,
diferentes daqueles atribuídos às agregações no artigo 7.º. Ou seja, este decreto-lei atribui
significado distinto e independente aos conceitos de agrupamento, e de agregação.
Agrupamento e agregação são, portanto, por força deste normativo legal, “coisas”
distintas, independentes, com vista à prossecução de objetivos e finalidades também
diferentes.
Porém, como se demonstrou, o governo procedeu à formação de agregações ao
abrigo, não do artigo 7.º mas do artigo 6.º, artigo que apenas dá cobertura à constituição
de agrupamentos. E por isso os resultados obtidos foram também diferentes daqueles que
se alcançariam caso a decisão tivesse sido a de formar agregações a partir, tal como deveria
ter sido, do estabelecido no artigo 7.º. Se assim tivesse acontecido, a agregação de
agrupamentos seria uma entidade formada, como o próprio nome indica, pelo conjunto de
agrupamentos constitutivos dessa agregação mas agrupamentos em atividade isto é
enquanto entes jurídicos autónomos e com personalidade jurídica própria. Seria então esta
agregação uma estrutura próxima de uma “federação” de agrupamentos de escolas.
Pelo contrário, ao fazer as agregações no âmbito do artigo 6.º, o que o governo
criou foi, de facto e em bom rigor, mega agrupamentos uma vez que esta estrutura, única,
foi constituída a partir da fusão e da extinção dos anteriores agrupamentos.
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Não deixa de ser, no entanto, interessante notar que esta opção pode eventualmente
conter algumas fragilidades jurídicas. Isto porque nos vários documentos legais que
suportam este processo, o governo diz que pretende constituir agregações. Porém aquilo
que o processo legislativo criou foi, de facto e como se demonstrou, agrupamentos de
maior dimensão. Numa tentativa de obter enquadramento legal o legislador procurou
fundir os conceitos de agregação e de agrupamento para que um fosse o sinónimo do
outro. Nesse sentido produziu alguns expedientes através, nomeadamente, do despacho n.º
129557/2010, de 11 de agosto, da portaria n.º 1181/2010, de 16 de novembro e do despacho
n.º 5634-F/2012, de 26 de abril. Sucede que, como se afirmou, o decreto-lei n.º 75/2008,
de 22 de abril estabelece âmbitos diferentes para o conceito de agrupamento e para o de
agregação. Conceitos diferentes para “coisas” diferentes que se encontram juridicamente
escudadas pela força de um decreto-lei. O posterior processo de fusão de conceitos operouse através de instrumentos jurídicos hierarquicamente inferiores ao do decreto-lei:
despacho e portaria. Como tal, defende-se que estes instrumentos não tinham força legal
para contrariar nem o espírito nem a letra de um decreto-lei. Assim, a constituição de
agregações concretizada, como de facto ocorreu, por via do artigo 6.º – isto é, dando
origem a mega agrupamentos por fusão e extinção dos anteriores agrupamentos e não a
uma “federação” de agrupamentos ativos – pode ter sido concretizada sem o suporte de
um enquadramento legal vigente.
Acresce que se a opção tivesse sido a de constituir uma estrutura que congregasse
efetivamente os agrupamentos enquanto entidades jurídicas autónomas, isto é, sem
proceder à sua extinção, provavelmente muitas das críticas relacionadas com a dimensão
destas estruturas poderiam não ter existido. Inclusivamente teria porventura sido possível
alcançar de forma mais consequente, mais eficaz e eficiente os objetivos pretendidos pelo
legislador sem as resistências que entretanto se registaram. Porém, não foi essa a opção.

1.1 – Dos agrupamentos de escolas às agregações de agrupamentos

A opção de constituir agrupamentos de escolas como forma de incrementar a
qualidade do ensino surge com bastante visibilidade no n.º 1 do artigo 8.º do decreto-lei
n.º 115-A/89, de 4 de maio que aprova o regime de autonomia, administração e gestão das
escolas, bem como no artigo 5.º do próprio regime de autonomia. É, aliás, este artigo 5.º
que introduz o conceito de agrupamento de escolas permitindo a possibilidade de se
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formarem agrupamentos constituídos “por estabelecimentos de educação pré-escolar e de
um” nível de ensino – agrupamentos horizontais –, ou “com mais níveis e ciclos de ensino”
– agrupamentos verticais – com o objetivo de:
- favorecer um percurso sequencial articulado dos alunos abrangidos pela
escolaridade obrigatória;
- superar situações de isolamento e prevenir o abandono escolar;
- reforçar a capacidade pedagógica e a racionalização dos recursos;
- garantir a autonomia e, ainda, valorizar e enquadrar experiências em curso.
No entanto é já possível identificar esta estratégia de congregar níveis e ciclos de
ensino como forma de fomentar e potenciar o sucesso educativo – ainda que num outro
contexto e com contornos diferentes – no despacho conjunto 19/SERE/SEAM/90, de 15
de maio, despacho que institui a “escola básica de nove anos” (normalmente designada por
Escola Básica Integrada ou EBI). Em rigor, o conceito inerente a estas EBI era um pouco
diferente daquele que está subjacente ao conceito de agrupamentos. Desde logo porque
esta “escola básica de nove anos” deveria possibilitar a “frequência de todo o ensino básico
no mesmo edifício” (ponto 2. do citado despacho conjunto), requisito que não está
contemplado na constituição dos agrupamentos. Contudo, a analogia mantém-se na medida
em que esta estratégia pretendia minimizar os efeitos “das sucessivas mudanças de escola
a que os jovens estão sujeitos”, e que “não contribuem para o seu enraizamento cultural”
considerado “condição fundamental de sucesso educativo”. Ou seja, é possível ver neste
objetivo afinidades com o que no atual regime de autonomia se pretende atingir ao
“proporcionar um percurso sequencial”, “articulado” e “integrado” e a “favorecer a
transição adequada entre níveis e ciclos de ensino”. Ou, da mesma forma, quando no
despacho conjunto se diz que a escolaridade obrigatória “exige a mobilização de todos os
recursos e a activação de todos os mecanismos necessários a promover uma forte
identificação do jovem com a escola” é possível identificar algum paralelismo com o
disposto no já citado regime de autonomia quando na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º se
refere o objetivo de, com as agregações, “reforçar a capacidade pedagógica das escolas
(...) e realizar a gestão racional dos recursos”.
Por outro lado o n.º 3 daquele despacho prevê, “para efeitos de actividades lectivas”
a possibilidade de estas EBI terem “pólos a nível de freguesia, devendo os alunos deslocarse, periodicamente, à sede concelhia da escola básica para outras actividades educativas,
nomeadamente as desportivas e culturais” o que, de alguma forma, permite relacionar esta
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solução com a opção adotada mais tarde de constituir os agrupamentos parecendo mesmo,
e em certo sentido, a sua semente ideológica.
Também é possível vislumbrar a noção de agrupamento no regime de direção,
administração e gestão definido do decreto-lei n.º 172/91, de 10 de maio, que, na alínea b)
do n.º 1 do artigo 3.º define “área escolar” como “grupo de estabelecimentos de educação
pré-escolar e ou do 1.º ciclo do ensino básico agregados por áreas geográficas”. É evidente
que este diploma, ao contrário do despacho conjunto mencionado anteriormente, está
tendencialmente direcionado para responder a necessidades de administração e gestão e
não tão explicitamente – ou tão diretamente – para objetivos pedagógicos.
É, no entanto, em 1997 que o conceito de agrupamento começa a surgir mais
claramente definido com o despacho normativo n.º 27/97, de 2 de junho. Este diploma
assume-se, de certa forma, como um regime de preparação para concretizar e aplicar no
ano seguinte o regime de autonomia aprovado pelo decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio.
De facto, o ponto 2 autoriza já para esse mesmo ano de 1997/1998 “a constituição de
agrupamentos de escola” que “favoreçam a realização de um percurso escolar sequencial
e articulado” e que “visem superar situações de isolamento...” (excerto das alíneas a) e c)
do ponto 2.2), ou seja, esta é a fundamentação e a justificação que subjaz à constituição de
agrupamentos que há de ocorrer no ano seguinte com o regime de autonomia de 1998.
Assim, o conceito de agrupamento de escolas enquanto regime generalizado surge
com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio14 que estabelece nos artigos 5.º e 6.º os
critérios e as finalidades que alicerçam todo o edifício jurídico-pedagógico inerente a esta
nova forma organizacional.
Com este regime – que aceita agrupamentos verticais e agrupamentos horizontais
– pretende-se que “a partir de um projeto pedagógico comum” se possa incrementar no
percurso escolar do aluno abrangido pela escolaridade obrigatória, a sequencialidade, a
articulação curricular, a capacidade pedagógica das escolas e a racionalização dos
recursos, por um lado, bem como minimizar o isolamento das escolas e combater o
abandono escolar nomeadamente com a aplicação de critérios de proximidade geográfica.
Confrontando estes princípios com os princípios, objetivos e critérios estabelecidos
no regime de autonomia de 2008 é possível verificar que as diferenças entre ambos são

14

Importa no entanto mencionar que foi necessária a publicação do despacho n.º 13313/2003, de 8 de julho
para que efetivamente este modelo organizativo se concretizasse e generalizasse em termos de território
nacional.
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meramente pontuais. De facto o legislador de 2008 transpôs para este regime praticamente
a fundamentação que justificava a opção de formação de agrupamentos em 1998.
E, da mesma forma, se se compararem ainda as finalidade expressas nestes dois
regimes com os “princípios e critérios de orientação” aclarados pelo despacho n.º 5634F/2012, de 26 de abril – despacho que visa precisamente “calendarizar e aclarar os
princípios e critérios de orientação, as exceções, bem como alguns procedimentos de
transição...” – é possível concluir que os “fins específicos” que justificam a constituição
destas “unidades administrativas de maior dimensão por agregação de agrupamentos” cujo
mecanismo legal se encontra previsto no artigo 7.º do regime de autonomia de 2008, são
afinal – tal como atrás já se demonstrou – os que os que a lei estabelece para a constituição
dos agrupamentos.

Tabela 1 Evolução e comparação do texto legal
RAAG – DL n.º 115-A/98, de 4 de
maio

RAAG – DL n.º 75/2008, de 22 de
abril

Despacho n.º 5634-F/2012, de 26
de abril 2012

Artigo 5.º
1 – O agrupamento de escolas é
uma unidade organizacional,
dotada de órgãos próprios de
administração e gestão,
constituída por estabelecimentos
de educação pré-escolar e de um
ou mais níveis e ciclos de ensino, a
partir de um projecto pedagógico
comum, com vista à realização das
finalidades seguintes:

Artigo 6.º
1 – O agrupamento de escolas é
uma unidade organizacional,
dotada de órgãos próprios de
administração e gestão,
constituída por estabelecimentos
de educação pré-escolar e escolas
de um ou mais níveis e ciclos de
ensino, com vista à realização das
finalidades seguintes:

a) Favorecer um percurso
sequencial e articulado dos alunos
abrangidos pela escolaridade
obrigatória numa dada área
geográfica;

a) Proporcionar um percurso
sequencial e articulado dos alunos
abrangidos numa dada área
geográfica e favorecer a transição
adequada entre níveis e ciclos de
ensino;

1.1 — O agrupamento de escolas
resultante dos processos de
agregação previstos nos artigos 6.º
e 7.º do Decreto -Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, é uma unidade
organizacional, dotada de órgãos
próprios de administração e
gestão, constituída pela integração
de estabelecimentos de educação
pré-escolar e escolas de diferentes
níveis e ciclos de ensino, com vista
à concretização dos seguintes
princípios:
c) Proporcionar um percurso
sequencial e articulado dos alunos
abrangidos numa dada área
geográfica e favorecer a transição
adequada entre níveis e ciclos de
ensino;

b) Superar situações de isolamento
de estabelecimentos e prevenir a
exclusão social;

b) Superar situações de
isolamento de escolas e
estabelecimentos de educação
pré-escolar e prevenir a exclusão
social e escolar;

d) Superar situações de
isolamento de escolas e
estabelecimentos de educação
pré-escolar e prevenir a exclusão
social e escolar;

c) Reforçar a capacidade
pedagógica das escolas e
estabelecimentos de educação
pré-escolar que o integram e

b) Garantir e reforçar a coerência
do projeto educativo e a qualidade
pedagógica das escolas e
estabelecimentos de educação pré
-escolar que o integram, numa

c) Reforçar a capacidade
pedagógica dos estabelecimentos
que o integram e o
aproveitamento racional dos
recursos;
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RAAG – DL n.º 115-A/98, de 4 de
maio

d) Garantir a aplicação de um
regime de autonomia,
administração e gestão, nos
termos do presente diploma;

RAAG – DL n.º 75/2008, de 22 de
abril
realizar a gestão racional dos
recursos;

Despacho n.º 5634-F/2012, de 26
de abril 2012
lógica de articulação vertical dos
diferentes níveis e ciclos de
escolaridade;

d) Garantir o funcionamento de
um regime de autonomia,
administração e gestão, nos
termos do presente decreto-lei.

e) Valorizar e enquadrar
experiências em curso.
a) Adaptar progressivamente a
rede escolar ao objetivo de uma
escolaridade de 12 anos para todos
os alunos e adequar as condições
das escolas à promoção do sucesso
escolar e ao combate ao abandono
escolar;
e) Racionalizar a gestão dos
recursos humanos e materiais das
escolas e estabelecimentos de
educação pré-escolar que o
integram.
Artigo 6.º
1. A constituição de agrupamentos
de escolas considera, entre outros,
critérios relativos à existência de
projectos pedagógicos comuns,
à construção de percursos
escolares integrados,
à articulação curricular entre
níveis e ciclos educativos,
à proximidade geográfica,
à expansão da educação préescolar e à reorganização da rede
educativa.

Artigo 6.º
2 - A constituição de
agrupamentos de escolas
obedece, designadamente, aos
seguintes critérios:
a) Construção de percursos
escolares integrados;
b) Articulação curricular entre
níveis e ciclos educativos;
c) Proximidade geográfica;
d) Necessidades de ordenamento
da rede dos ensinos básico e
secundário e da educação préescolar.

1.2 — A constituição de
agrupamentos de escolas
obedece, designadamente, aos
seguintes critérios:
a) Construção de percursos
escolares coerentes e integrados;
b) Articulação curricular entre
níveis e ciclos educativos;
d) Proximidade geográfica;
e) Dimensão equilibrada e
racional.

2 – Cada um dos
estabelecimentos que integra o
agrupamento de escolas mantém
a sua identidade e denominação
próprias, recebendo o
agrupamento uma designação que
o identifique, nos termos da
legislação em vigor.

3 – Cada uma das escolas ou
estabelecimentos de educação
pré-escolar que integra o
agrupamento mantém a sua
identidade e denominação
próprias, recebendo o
agrupamento uma designação que
o identifique, nos termos da
legislação em vigor.

c) Eficácia e eficiência da gestão
dos
recursos
humanos,
pedagógicos;
1.3 — Cada uma das escolas ou
estabelecimentos de educação
pré-escolar que integra o
agrupamento mantém a sua
identidade e denominação
próprias, recebendo o
agrupamento uma designação que
o identifique, nos termos da
legislação em vigor.

3 – O agrupamento de escolas
integra estabelecimentos de
educação e de ensino de um
mesmo concelho, salvo em casos
devidamente justificados e
mediante parecer favorável das
autarquias locais envolvidas.

4 – O agrupamento integra
escolas e estabelecimentos de
educação pré-escolar de um
mesmo concelho, salvo em casos
devidamente justificados e
mediante parecer favorável das
câmaras municipais envolvidas.

1.4 — O agrupamento integra
escolas e estabelecimentos de
educação pré-escolar de um
mesmo concelho, salvo em casos
devidamente justificados e
mediante parecer favorável das
câmaras municipais envolvidas.
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RAAG – DL n.º 115-A/98, de 4 de
maio
4 – No processo de constituição
de um agrupamento de escolas
deve garantir-se que nenhum
estabelecimento fique em
condições de isolamento que
dificultem uma prática pedagógica
de qualidade.

Artigo 5.º
2 – Os requisitos necessários para
a constituição de agrupamentos
de escolas são definidos por
decreto regulamentar, com
respeito pelos princípios
consagrados no artigo seguinte.

RAAG – DL n.º 75/2008, de 22 de
abril
5 – No processo de constituição
de um agrupamento de escolas
deve garantir-se que nenhuma
escola ou estabelecimento de
educação pré-escolar fique em
condições de isolamento que
dificultem uma prática pedagógica
de qualidade.

Despacho n.º 5634-F/2012, de 26
de abril 2012
1.5 — No processo de
constituição de um agrupamento
de escolas deve garantir-se que
nenhuma escola ou
estabelecimento de educação préescolar fique em condições de
isolamento que dificultem uma
prática pedagógica de qualidade.

6 – Observados os princípios
consagrados nos números
anteriores, os requisitos
necessários para a constituição de
agrupamentos de escolas são os
definidos em diploma próprio.

E em ambos os regimes é possível organizar estes princípios e critérios em torno
de dois objetivos que, embora interligados, se apresentam com uma raiz distinta: objetivos
do foro tendencialmente pedagógico – o incremento da sequencialidade no percurso
escolar e na transição entre níveis e ciclos, a articulação curricular, o combate ao
isolamento e exclusão social e escolar, o reforço da capacidade pedagógicas das escolas –
e objetivos de âmbito tendencialmente administrativo e financeiro: a gestão racional dos
recursos e o ordenamento da rede escolar.
Quando transportamos estes objetivos assim organizados para o despacho n.º 5634F/2012, de 26 de abril, verificamos que se enquadram de igual modo reforçando, assim, a
perceção que os fins que justificaram esta restruturação da rede e a formação de agregações
são os mesmos que em 1998 – com a respetiva concretização pelo despacho n.º
13313/2003, de 8 de julho – justificaram a constituição dos agrupamentos.
Analisando então os pressupostos que fundaram a formação dos agrupamentos é
possível verificar que o elemento agregador que dá coerência e justificação a essa medida
é a escolaridade básica obrigatória. De facto são várias as referências feitas no regime de
autonomia de 1998 acerca da relação entre os agrupamentos e a escolaridade obrigatória.
A alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º refere que os benefícios destas medidas se dirigem aos
“alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória”. E o decreto regulamentar a que alude o
n.º 2 do mesmo artigo – decreto regulamentar n.º 12/2000, de 29 de agosto – faz referência,
em sede de exposição de motivos, à necessidade de “garantir a coerência e a continuidade
entre os diferentes ciclos da educação básica” e repete, na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º,
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que as finalidades da organização em agrupamentos se dirigem a “alunos abrangidos pela
escolaridade obrigatória”.
Assim, os objetivos, finalidades e critérios previstos e explicitados têm de ser
enquadrados à luz da necessidade de potenciar a qualidade do ensino básico obrigatório
que neste caso era até ao 9.º ano.
Sucede que a Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto vem alargar a escolaridade
obrigatória ao ensino secundário tornando-a, assim, de 12 anos. Nesta perspetiva – e
considerando que a Lei que alarga a escolaridade obrigatória é posterior (2009) ao regime
de autonomia de 2008 – é possível encontrar uma eventual explicação para o recurso ao
mecanismo previsto no artigo 7.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril para, na prática,
promover outra vez novos agrupamentos agora de maior abrangência e maior dimensão. É
isso que se refere na resolução de Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de Junho ao
afirmar-se que se pretende “adequar os projetos educativos ao objetivo de uma
escolaridade de 12 anos para todos” e que por isso se torna necessário promover condições
para a criação e consolidação de unidades de gestão que integrem todos os níveis de ensino
e que permitam a um aluno completar a escolaridade obrigatória no mesmo agrupamento
de escolas”.
Ou seja, tendo como referência e paralelismo o anterior processo de constituição
de agrupamentos, esta “nova” reorganização da rede escolar podia ter sido vista, pelo
menos em termos teóricos, como um procedimento natural e coerente no âmbito do
alargamento da escolaridade obrigatória. Ou, dito ainda de outra forma, do mesmo modo
que já não se questionavam os fundamentos subjacentes à constituição dos agrupamentos
criados no âmbito do regime de 1998 – como algo inerente à concretização da escolaridade
obrigatória (na altura de 9 anos) – seria expectável que com o alargamento da escolaridade
obrigatória para 12 anos se procedesse igualmente ao “alargamento” dos agrupamentos.
A verdade é que na prática a medida gerou reservas e resistências por parte de
vários setores da sociedade nomeadamente no âmbito do debate político. Críticas que, em
síntese, se podem sistematizar em torno de duas grandes preocupações: a dimensão da
“nova” organização – com a possibilidade de gerar distanciamento físico e humano – e o
predomínio de critérios económicos em detrimento de critérios e motivações pedagógicas.
Relativamente à dimensão das instituições, não obstante a preocupação do
legislador parecer apontar para o problema das escolas de menor dimensão e para o alegado
impacto daí decorrente no processo educativo – veja-se a questão relacionada com o
encerramento das EB1 com menos de 21 alunos, conforme o n.º 2 da resolução n.º 44/2010,
30

de 14 de junho – a verdade é que as preocupações manifestadas pelas entidades envolvidas
dirigiam-se precisamente em sentido contrário, isto é, com a possibilidade de passar a
existir um elevado número de alunos por estabelecimento de ensino. A recomendação n.º
4/2011, de 26 de abril do Conselho Nacional de Educação refere que “que a dimensão das
escolas e dos agrupamentos não deve ultrapassar, em nenhum caso, o número de alunos
que descaracterize a comunidade escolar, a sua participação no projeto educativo de escola
ou ponha em causa o desenvolvimento pessoal e educativo das crianças e jovens” (n.º 3 do
ponto 5).
Relativamente à questão de serem motivações económicas a comandarem o
processo e a imperarem sobre as motivações pedagógicas, foram vários os argumentos e
as críticas trazidas a debate.
É disso exemplo o projeto de resolução n.º 210/XI/1.ª (do grupo parlamentar do
PSD) de julho de 2010 que, referindo-se à resolução de conselho de ministros n.º 44/2010,
de 14 de Junho, afirma que esta “está a provocar enorme preocupação e instabilidade das
comunidades educativas em todo o país” acrescentando que “em momento algum o
Ministério da Educação apresentou qualquer estudo ou evidência de suporte às políticas
anunciadas, designadamente a integração vertical de Agrupamentos Escolares até ao 12.º
ano”.
E, no mesmo sentido, as resoluções n.º 92/2010, 93/2010, 94/2010 e 95/2010 todas
de 11 de agosto, aprovadas pela Assembleia da República, demonstram as reservas que
esta iniciativa gerou.
Transversalmente surgiram também nos media as preocupações de sindicatos,
associações de pais, diretores de escolas e autarcas associando a constituição destas
agregações a razões meramente económicas. De facto a redução do número de professores
– que, segundo o próprio Ministério da Educação citado pelo jornal Público15 permitiu
apenas na primeira fase de agregações proceder à redução de 5000 docentes –, o contexto
de crise económica envolvente e a forma impositiva e unilateral como a tutela fez avançar
a criação destas novas estruturas faziam acreditar, como já se referiu, que seriam
imperativos de natureza económica e orçamental a sobreporem-se aos citérios de natureza
pedagógica.

15

Edição de 1 de abril de 2013. Cf. in http://www.publico.pt/sociedade/noticia/constituicao-demegaagrupamentos-chega-ao-fim-com-mais-18-novas-unidades-1589811
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É pois com este enquadramento que se justifica verificar em que medida estes
“novos” agrupamentos respondem e correspondem efetivamente às necessidades que
fundamentam a sua constituição agora neste “novo” contexto de escolaridade de 12 anos.
Assim, justifica-se formular novamente a pergunta: tendo-se procedido ao
alargamento da escolaridade obrigatória por que razão se questionou tão intensamente o
“alargamento” – em termos estruturais e organizacionais – da rede escolar?
A partir dos argumentos que surgiram no âmbito do debate político é possível
identificar um conjunto de preocupações que, pelo menos aparentemente, distinguem estas
agregações do anterior processo de constituição dos agrupamentos (nos termos do regime
de autonomia de 1998). Proceder a uma análise entre estes dois momentos, encontrar
pontos comuns e divergências entre regimes é algo que pode contribuir para uma melhor
compreensão do contexto em que esta reforma se enquadrou.

Capítulo 3 – Perspetiva política (enquadramento)
1.1 – A influência neoliberal – accountability na educação
Para uma melhor compreensão do fenómeno subjacente a esta reforma
organizacional, importa elencar um conjunto de especificidades que caracterizam e dão
singularidade a este novo contexto tornando-o diferente daquele que existia aquando da
constituição dos agrupamentos em 2003.
Em síntese pode dizer-se que tanto o regime de 1998 – que fundamentou a
constituição dos agrupamentos em 2003 – como o de 2008 têm subjacente a necessidade
de responder às exigências da escolaridade obrigatória (antes de nove anos e atualmente
de doze) e de racionalização dos recursos recorrendo-se para isso à autonomia de cada
escola. E estes dois regimes16 referem que os instrumentos de autonomia são o projeto
educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual (e plurianual no caso de RAAG de
2008) de Atividades acrescentando-se, no regime de 2008, o Orçamento da Escola.
Porém, para lá desta aparente afinidade, é possível encontrar especificidades que
marcam de forma impressiva este novo processo de agregação.

16

No caso de RAAG de 1998 é o n.º 2 do artigo 3.º e no RAAG de 2008, surge no n.º 1 do artigo 9.º.
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Desde logo temos agora os princípios de accountability que, se é certo que
atravessam quase todos os setores da sociedade, estão também presentes na área da
educação e em concreto neste regime17 de 2008 (Afonso A. J., 2010).
De facto, Afonso (2009, p. 14) associa este conceito de accountability “a três
dimensões essenciais autónomas, mas fortemente articuladas (ou articuláveis): a
avaliação, a prestação de contas e a responsabilização”. Ora, este regime de 2008 é, não
apenas em si mesmo mas também quando conjugado com outros diplomas aprovados neste
período, um conjunto integrado e sistémico de accountability na educação.
No que se refere ao regime de gestão propriamente dito, verifica-se que este assume
explicitamente a sua matriz de accountability na exposição de motivos da lei n.º 75/2008,
de 22 de abril quando se afirma que com esta legislação
“a prestação de contas organiza-se, por um lado, de forma mais imediata, pela participação dos
interessados e da comunidade no órgão de direcção estratégica e na escolha do director e, por
outro lado, pelo desenvolvimento de um sistema de auto-avaliação e avaliação externa. Só com
estas duas condições preenchidas é possível avançar de forma sustentada para o reforço da
autonomia das escolas”.

Mas não só. A accountability também está presente quando se diz que a criação do
cargo de diretor visa promover lideranças “para que em cada escola exista um rosto, um
primeiro responsável” a quem possam ser “assacadas responsabilidades (...)”. E o mesmo
se pode concluir a partir do disposto no n.º 3 do artigo 6.º ao referir que “a autonomia, a
administração e a gestão dos agrupamentos e das escolas não agrupadas funcionam sob o
princípio da responsabilidade e da prestação de contas ao estado (...)”
Pode, pois, dizer-se que, conhecendo a base teórica compreende-se melhor a adesão
ao sistema de gestão assente no diretor (órgão unipessoal em detrimento de um órgão
colegial): um rosto para responder perante a avaliação, prestação de contas e
responsabilização pelos resultados obtidos.

17

O RAAG de 1998 também já apontava para a responsabilização dos órgãos de administração na alínea d)
do n.º 3 do artigo 48.º: “Constituem princípios orientadores da celebração e desenvolvimento dos contratos
de autonomia: (...) reforço da responsabilização dos órgãos de administração e gestão, designadamente
através do desenvolvimento de instrumentos de avaliação do desempenho da escola que permitam
acompanhar a melhoria do serviço público de educação”.
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1.1.1 – O sistema de avaliação

Mas não basta analisar apenas este regime de gestão de forma isolada. Com efeito,
quando se observa o conjunto da legislação produzida neste período, percebe-se que os
vários diplomas dão corpo a um todo sistémico de accountability (ainda que eventualmente
parcelar) decorrente nomeadamente da avaliação de desempenho docente, avaliação
institucional das escolas, exames, testes e provas nacionais e publicitação de rankings
(Afonso A. J., 2009).
E em concreto é, por exemplo, o caso da revisão18 do estatuto da carreira docente
operada pelo decreto-lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, com a divisão da carreira docente
em professor e em professor titular19 e a respetiva imposição de quotas20 no acesso aos
escalões superiores, bem como o fim das alegadas progressões automáticas. E, decorrente
da alteração do estatuto da carreira docente, temos também a implementação do novo
regime de avaliação de desempenho docente (ADD) que, de forma a garantir a
transparência dos processos e resultados, se rege com base na aferição do grau de
concretização das metas e objetivos – quantificados e quantificáveis – constantes no
projeto educativo, estes entendidos como referentes a atingir.
Paralelamente incide-se também sobre a avaliação dos alunos através de
instrumentos normalizados e centralizados – exames nacionais, provas de aferição, testes
intermédios –, como forma de comprar e “graduar” a “qualidade” alcançada, do qual é
paradigmática a divulgação de rankings e, com isso, a própria avaliação institucional das
escolas.
Ora, como atrás se referiu, todos estes vetores dão forma, ainda que implícita, aos
princípios inerentes à accountability (Afonso A. J., 2010). Partindo nomeadamente dos
Estados Unidos da América e dos países do Centro e Norte da Europa, esta corrente de
tendência neoliberal tem-se estendido hegemonicamente aos países periféricos do sul e
18

Aliás, mais do que uma mera revisão trata-se, de acordo com o preâmbulo do presente diploma, de uma
profunda alteração: “o Governo interpretou a necessidade de uma profunda alteração do Estatuto da
Carreira Docente como um imperativo político que cumpre através do presente decreto-lei.”
19
Também de acordo com o preâmbulo deste diploma “a carreira docente passará a estar estruturada em
duas categorias, ficando reservado à categoria superior, de professor titular, o exercício de funções de
coordenação e supervisão. Para acesso a esta categoria, estabelece-se a exigência de uma prova pública
que, incidindo sobre a actividade profissional desenvolvida, permita demonstrar a aptidão dos docentes
para o exercício das funções específicas que lhe estão associadas.”
20
Ainda de acordo com o mesmo preâmbulo, e no “sentido de assegurar que se trata de uma avaliação
efectivamente diferenciadora, determina-se, em termos semelhantes aos do regime aplicável aos
funcionários e agentes da Administração Pública, a existência de cinco menções qualitativas possíveis e uma
contingentação das duas classificações superiores que conferem direito a um prémio de desempenho.”
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tem vindo a influenciar progressivamente as suas orientações políticas e sociais. Fá-lo
através de mecanismos e processos de regulação que, apesar de não se apresentarem de
forma explicitamente impositiva, acabam por se impor através de organismos supra e
transnacionais fruto da integração desses países nas estruturas e comunidades
internacionais. E a Educação não é exceção. Destacam-se aqui, nomeadamente a OCDE,
a UNESCO, o Banco Mundial, a UE que, associado ao processo de globalização e ao
esbatimento de fronteiras, impele os países a adotarem os mecanismos e as reformas
necessária para que depois se possam também integrar na rede internacional de Educação.
Algo que se traduz numa certa padronização de processos e resultados como, por exemplo
Bolonha, PISA, Eurydice e outros e que acabam por se revelar um instrumento de
conformação das políticas nacionais às determinações internacionais.

1.1.2 – Avaliação, padronização e autonomia
É pois expectável que a “padronização” de objetivos “imposta” pela aplicação de
testes igualmente padronizados (provas de aferição, teste intermédios e exames nacionais)
bem como todo o sistema de avaliação daqui decorrente – inclusivamente para os próprios
professores – que culmina na graduação das escolas e na publicitação dos rankings é pelo
menos suscetível de contribuir para uma centralização e uniformização da Escola em
detrimento de uma filosofia assente numa certa territorialidade21 que estava inerente ao
projeto da gestão flexível do currículo22. Algo reforçado ainda, por exemplo, com a
alteração introduzida pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho, ao alterar a composição
do Conselho Pedagógico – alegadamente para lhe conferir “um caráter estritamente

21

O conceito de “territorialidade” é aqui utilizado não tanto com o sentido que o associa às escolas inseridas
em TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) mas com o sentido atribuído por Carlinda Leite
(Leite, 2006) para significar a relação de proximidade entre a escola, o currículo e o meio onde esta se
encontra inserida na linha da corrente que esteve subjacente ao projeto da gestão flexível do currículo que
enformou a estrutura curricular de 2001.
22
Na linha da corrente assente no School Based Management que, por volta dos anos 90, se desenvolveu
principalmente nos países de língua inglesa (Barroso, O Estudo da Autonomia da Escola: da Autonomia
Decretada à Autonomia Construída, 1996). Esta linha política pressupõe a autonomia das escolas ao nível
da “alocação de recursos (conhecimento, tecnologia, poder, materiais, pessoas, tempo e dinheiro)” mas
também por exemplo, na “descentralização e desburocratização dos processos de controlo; a partilha de
decisões no interior da escola; o aumento da influência dos pais no processo de tomada de decisões na
escola; e, em alguns casos, a possibilidade dos pais poderem escolher livremente a escola onde querem
colocar os seus filhos, com o fim de lançar a concorrência entre as escolas” (Barroso, O Estudo da Autonomia
da Escola: da Autonomia Decretada à Autonomia Construída, 1996).
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profissional, confinando a sua constituição a docentes” – retirando-lhe a participação dos
representantes dos pais.
Ora, perante esta tendência de regulação (se não mesmo regulamentação)
centralizadora decorrente da centralidade dos instrumentos de avaliação, é lícito formular
a pergunta: terão as escolas e os seus diretores verdadeiramente os instrumentos e os meios
necessários para promoverem um projeto educativo diferenciado e diferenciador? Terão,
neste mercado concorrencial da educação, a possibilidade de fazer a diferença? Ou será
que, pelo contrário, a autonomia continua apenas presa ao plano do discurso e da
argumentação política carecendo, na prática, de real expressão ao nível da gestão e
administração dos estabelecimentos de ensino?
Esta dicotomia entre a autonomia legislada (ou presente no discurso e intenções
políticas) e a autonomia real é algo que não é novo. Importa, no entanto saber se esta
aparente centralização da governança das escolas é ainda compatível com as políticas
neoliberais inerentes ao accountability, e com toda a filosofia associada à gestão da escola
pública com base no modelo de gestão empresarial (Afonso A. J., 2003), assente em
conceitos de performatividade e de gerencialismo, (Ball, 2005). Ou seja, saber se as
escolas têm verdadeiramente autonomia (ou seja, meios) que lhes permita fazer a diferença
para, então, poderem ser avaliadas e responsabilizadas pelo resultado.
Na verdade, o decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na exposição de motivos
reconhece a importância da autonomia das escolas. E mesmo a alteração a este regime
introduzida pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho refere, também na exposição de
motivos, que pretende o “aprofundamento da autonomia das escolas e a consequente maior
eficácia dos procedimentos e dos resultados” através da celebração de contratos de
autonomia nomeadamente “em domínios como a diferenciação da oferta educativa, a
transferência de competências na organização do currículo, a constituição de turmas a
gestão de recursos humanos”.
Contudo, questões como a centralização no processo de recrutamento e contratação
de professores, a centralização na definição dos curricula, dos programas, das
disciplinas/cursos, o sistema de avaliação das instituições – com as respetivas
compensações e penalizações que lhe está associada – marcada fortemente (quando não
unicamente) pelos resultados escolares, são apenas alguns exemplos de fatores que se
podem revelar como obstáculos à elaboração e concretização de um projeto educativo
diferenciador.
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Ora é precisamente a existência de projetos educativos específicos e diferenciados
que pode conduzir e dar corpo a uma oferta educativa diversificada e a uma real
possibilidade de escolha para as famílias num processo de «desectorização» da educação
(Barroso, 1996). Só assim se justifica promover um percurso sequencial, coerente e
articulado com o objetivo de, na globalidade, se incrementar qualidade na Escola. Por outro
lado, apenas com um grau de autonomia adequado é que o diretor pode implementar um
projeto educativo específico, competidor e, eventualmente ganhador, no âmbito do
“mercado da educação”. Um projeto que seja, ele próprio, o motivo da escolha da família.
Desta forma compreende-se o aumento de liberdade de escolha (da escola) dado às famílias
(também aqui uma expressão dos princípios neoliberais). A não ser assim, torna-se difícil
compreender esta maior liberdade de escolha. Isto porque, se por um lado a agregação de
agrupamentos visa promover percursos sequenciais coerentes e articulados, por outro a
facilidade dada ao aluno e à família de, em qualquer altura e pelo número de vezes que
quiser, poder mudar de estabelecimento, parece gorar aquele objetivo. Ou, dito de outra
forma, para que serve a articulação curricular feita nas várias estruturas de uma escola –
ciclos de ensino, Departamentos Curriculares, áreas disciplinares, direção de turma – se,
em tese, todos os alunos podem permanentemente e a todo o momento mudar de
agrupamento?
De facto, como já se referiu, apenas tendo a possibilidade de fazer a diferença
através de um projeto educativo específico é que a Escola se pode impor no “mercado da
educação” e, só então, pode ser responsabilizada pelos resultados. E, para fazer a diferença,
a Escola precisa de autonomia. A questão que mais uma vez se coloca é: a atual autonomia
dada às escolas é suficiente para desenvolverem o seu projeto educativo?

1.1.3 – Profissionalismo e Avaliação de Desempenho Docente
Destaca-se, no conjunto das alterações legislativas produzidas, a vertente da
avaliação de desempenho docente associada, por um lado, à questão da progressão na
carreira, das quotas e da divisão da carreira – entre professor e professor titular – e, por
outro, ao clima generalizado de instabilidade profissional provocada pela diminuição da
população escolar e intimamente ligada ao problema dos denominados “horários-zero”.
Este conjunto de fatores propiciou um clima de insegurança ao mesmo tempo que fazia
temer arbitrariedades. A definição dos objetivos e respetivos indicadores “indexados” ao
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projeto educativo ou mesmo ao projeto curricular de turma, (artigo 8.º do decreto
regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro) com descritores a remeter para patamares de
indefinição e incerteza23 poderiam indiciar a tentativa de remeter a atividade docente para
um novo conceito de profissionalismo. Algo próximo do que McNess, Broadfoot, Osborn
citados por Ball (2005) denominam de «novo profissionalismo», «reprofissionalismo»,
«pós-profissionalismo» ou «profissionalismo pós-moderno» mas segundo Ball “não é de
forma alguma profissionalismo”. De acordo com este autor a “ressignificação de
profissionalismo” atribuída neste novo quadro do “gerencialismo” e “performatividade”
na educação acaba por reduzir estes «pós-profissionais» “à obediência a regras geradas de
forma exógena” remetendo-os para “uma forma de desempenho (performance), em que o
que conta como prática profissional resume-se a satisfazer julgamentos fixos e impostos a
partir de fora” (Ball, 2005, p. 542). E continua, dizendo que o
“pós-profissionalismo é o profissionalismo de um outro, não é o profissionalismo do
profissional. Ao profissional cabe a responsabilidade por seu desempenho, mas não o
julgamento sobre se esse desempenho é «correto» ou «apropriado», apenas se satisfaz os
critérios de auditoria. (...) Com tudo isso, os professores perderam a possibilidade de exigir
respeito, exceto em termos de desempenho. Ficaram sujeitos a um discurso do ridículo e já não
podem mais «falar por si mesmos» em debates públicos «sobre» sua prática (em vez de «pela»
ou «na» educação)” (Ball, 2005, p. 546).

E este “novo profissionalismo” está integrado nesta corrente gerencialista assente
na performatividade que, segundo Lyotard citado por (Ball, 2001, p. 109) “é uma cultura
ou um sistema de «terror» que emprega julgamentos, comparações e exposições como
forma de controle, atrição e mudança”.
Neste contexto justifica-se analisar a questão da alteração ao processo de avaliação
dos professores com a introdução de um “novo sistema de avaliação de desempenho do
pessoal docente”24 na sequência da alteração do estatuto da carreira docente introduzida
23

Importa ter presente que paralelamente a este “novo” processo de avaliação de desempenho docente
decorria, para a restante administração pública o SIADAP: Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho
da Administração Pública. Ainda que formalmente independentes, a verdade é que era possível sentir e
pressentir influências do SIADAP no processo de avaliação de desempenho docente. E, a título
exemplificativo, refere-se o disposto no ponto 2.2.4.1 do Anexo VII referente ao artigo 3.º da Portaria n.º
1633/2007, de 31 de dezembro na medida em que o descritor referente à “competência demonstrada a
nível elevado” espera que o avaliado supere (não apenas atinja mas supere) o objetivo definido: “quando a
competência é demonstrada e os comportamentos associados superam o padrão descrito na lista de
competências deve ser atribuído o nível de “Competência demonstrada a nível elevado» (5)”
24
Tal como consta no preâmbulo do decreto-regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro.
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pelo decreto-lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, e regulamentada pelo decreto-regulamentar
n.º 2/2008, de 10 de janeiro.
Com efeito, no seio da Instituição Escola coexistem múltiplos polos de poder e
autoridade que, ao interagirem, contribuem para a definição de um perfil de Escola único
que lhe dá singularidade, nomeadamente na construção de um clima e de uma cultura de
escola específica. Começando por delimitar os conceitos de poder e autoridade25 presentes
na escola Guerra chama a atenção para o facto de o poder na escola não ser apenas o
“hierárquico e descendente” mas também aquele que existe “em formas horizontais (...) e
inclusive, ascendente e anti-hierárquico” (Guerra, 2002, p. 191).
Naturalmente que ao implementar-se um sistema de avaliação de desempenho
docente projetado para funcionar sobre as (e a partir das) estruturas organizativas da escola
– Departamentos, grupos/áreas disciplinares, Conselho Pedagógico, diretor –, cuja
concretização e aplicação compete a docentes do próprio estabelecimento de ensino (o que,
em última análise, conduz a situações de docentes a avaliarem os seus pares) criaram-se as
condições para se alterarem e intensificarem as “dinâmicas” de poder na escola. Isto é,
introduziram-se fatores suscetíveis de produzir reflexos no clima e, porventura – dado o
alcance e implicações presentes neste processo de ADD – na própria cultura da escola.
Daí que todo este período que envolveu (antes e depois) a aplicação do novo regime
de autonomia, administração e gestão das escolas tenha sido caracterizado por momentos
conturbados simbolicamente (e exemplificativamente) representados pela imagem das
manifestações de professores ocorridas em Lisboa a 8 de março de 2007 e 8 de novembro
de 2008.
Este descontentamento algo generalizado deu corpo a um clima de hostilidade não
só nas como por parte das várias estruturas educativas face às “reformas” apresentadas
pelo poder político e que, genericamente, marcou toda a legislatura do XVII e XVIII 26
governos constitucionais.

25

Guerra citando Holmes e Wynne diz que poder “é a capacidade de fazer com que os outros realizem o
que não querem fazer. Autoridade deriva da posição que confere legitimidade.” (Guerra, 2002, p. 188).
Sendo certo que frequentemente estes dois conceitos estão contidos na mesma “pessoa”, o autor alerta no
entanto para o facto de poder “existir autoridade legítima sem poder e poder sem pertencer à hierarquia.”
(Guerra, 2002, p. 188)
26
A substituição de Maria de Lurdes Rodrigues por Isabel Alçada na passagem do XVII para o XVIII governo
constitucional bem como o processo de mitigação de algumas medidas – nomeadamente o sistema de ADD
– pode ter trazido alguma pacificação ao setor da educação a partir de finais de 2009 mas não foi suficiente
para afastar o clima de suspeição face às reformas propostas nomeadamente no que se refere à constituição
de agregações de agrupamentos.
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Mas a vertente do clima e da cultura de escola e a potencial influência que esta
variável poderia causar no processo de constituição de mega agrupamentos não se pode
confinar a um período definido (2008-2011)27 nem a apenas um fator em concreto (o
sistema de ADD).
Na verdade Guerra citando Morgan afirma que “quando falamos de cultura,
estamos a referir-nos aos modelos de desenvolvimento reflectidos num sistema de
sociedade constituído por conhecimentos, ideologias, valores, leis e um ritual diários”. E
acrescenta numa outra citação que “ao falar da cultura, estamos realmente a falar de um
processo de estruturas reais que nos permitem ver e compreender certos factos, acções,
objectos, expressões e situações de modos diferentes. Estes modos de compreensão
oferecem ainda a base para formarmos o nosso próprio comportamento apreciado e
significativo”. Em todo o caso, afirma o autor que “a cultura não é algo que se impõe na
pirâmide da organização, mas sim algo que se constrói e se desenvolve durante o percurso
da interacção social” (Guerra, 2002, p. 194).
Carvalho, mencionando Shein define cultura como “um padrão de pressupostos
básicos, inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo, à medida que aprendeu
a lidar com os seus problemas de adaptação externa e de integração interna, que funcionou
bem o suficiente para ser considerado válido”. E acrescenta, referindo Torquato que “a
cultura organizacional é composta por numerosas variáveis relacionadas entre si e
modelada com o somatório das cognições e vivências técnicas, administrativas, políticas,
estratégias e psicossociais, que justapõem factores humanos individuais, relacionamentos
grupais, interpessoais, formais e informais”. Refere ainda Bilhim quando este autor afirma
que “a cultura distingue cada organização das restantes e agrega os membros da instituição
em torno de uma identidade partilhada, facilitando a sua adesão aos objectivos gerais da
organização” (Carvalho, 2006, p. 2).
Em suma, cada organização, cada escola tem intrinsecamente uma cultura própria,
que a identifica e lhe dá identidade; que agrega os seus elementos e lhe dá coesão; que
estabelece as questões de poder e permite a inclusão ou exclusão dos seus elementos no
grupo. Ou seja, a cultura de uma escola assenta numa teia de equilíbrios e variáveis
construídos ao longo do tempo.

27

23 de março de 2011 foi a data em que o primeiro-ministro do XVIII governo constitucional apresentou a
demissão mantendo-se no entanto em funções até 21 de junho desse ano.
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A agregação de agrupamentos resulta na constituição de uma nova unidade
organizacional criada a partir da junção de várias organizações. Cada uma destas
organizações, até então autónomas, eram portadoras de uma cultura própria, de uma
identidade que as distinguia das restantes.
Ao promover a “fusão” destes estabelecimentos de ensino a partir da extinção dos
anteriores agrupamentos, “transportou-se” a cultura de cada um destes agrupamentos –
veiculada através de cada elemento e de cada um dos seus membros – para a nova
organização. Porém, dada a especificidade inerente à própria noção de cultura, não é difícil
perceber as dificuldades e obstáculos surgidos e decorrentes da justaposição – e por vezes
do choque – destas identidades. Neste campo pode dizer-se que o somatório de culturas
pode resultar na ausência de uma cultura.
Assim, é natural que pelo menos durante o período que decorreu o processo de
fusão de agrupamentos, se sentisse esta dinâmica de gestão de novos equilíbrios, procura
de lugares, jogos de poder, em suma, construção de identidade e cultura. E, tratando-se de
algo em construção, é compreensível que a perceção de coesão, identificação e pertença
ao grupo – nova organização – fiquem, pelo menos transitoriamente, fragilizadas.
Se a tudo isto se acrescentar a natural resistência à mudança – nomeadamente pela
sensação de confiança e segurança que a manutenção de uma situação transmite face às
incertezas do futuro que as transformações provocam – percebem-se as resistências e
oposições que a implementação desta reforma gerou nos vários setores da sociedade e, em
particular, no seio das escolas.

41

42

Parte II – Estudo Empírico
Capítulo 1 – Metodologia de Estudo

1. Opções metodológicas
Para a realização desta investigação optou-se pelo método da pesquisa qualitativa.
A discussão entre métodos quantitativos e qualitativos remete-nos para a dicotomia entre
as posições positivistas e construtivistas. Aquelas, movendo-se tendencialmente no campo
das ciências naturais, assumiam-se como científicas, rigorosas e objetivas, desde logo pela
vertente externa e dualista (Guba & Lincoln citado por Fernandes & Maia, 2001) entre o
sujeito conhecedor (investigador) e o objeto estudado; estas, as construtivistas – em regra
usadas no âmbito das ciências sociais – eram tidas, pelo seu caráter interpretativo e
subjetivo, como que carregando uma alegada “menor cientificidade”. A verdade é que a
evolução registada no campo da investigação, em particular ao nível da investigação social,
levou à necessidade de compreender – e por isso integrar no processo de construção do
conhecimento – o complexo de dimensões, de dinâmicas e de variáveis que interagem e
que integram o próprio objeto de estudo (Laville & Dionne, 1999). Essa evolução
contribuiu para que se ultrapassasse a discussão acerca da legitimidade académica e
investigativa das correntes interpretativas (Monteagudo, 2000-2001) – nas quais se
inserem os métodos qualitativos – e se alcançasse a validade necessária ao estatuto de
ciência.
Assim, “hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as
várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres e suas intrincadas
relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes” porque se acredita que “um
fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte
devendo ser analisado numa perspetiva integrada. Para tanto o pesquisador vai a campo
buscando «captar» o fenômeno em estudo a partir da perspetiva das pessoas envolvidas,
considerando todos os ponto de vista relevantes” (Godoy, 1995, p. 21).
Em termos de abordagem optou-se pelo estudo de caso. Segundo Yin (2010, p. 39)
trata-se de “...uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo em
profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando o limite entre o
fenómeno e o contexto não são claramente evidentes”. É certo que esta opção comporta
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limitações. Desde logo porque as conclusões extraídas a partir de um estudo de caso não
podem ser generalizadas. Mas a verdade é que, como afirma Laville & Dionne (1999, p.
35) “o verdadeiro, em ciências humanas, apenas pode ser um verdadeiro relativo e
provisório” e portanto, “no máximo, pode-se definir tendências...” (Laville & Dionne,
1999, p. 35). E assim, segundo Denscombe citado por Bell (2010, p. 23), “a possibilidade
de generalizar um estudo de caso a outros exemplos depende da semelhança do exemplo
em causa com outros do seu tipo”. No entanto, concorda-se com Bassey citado por Bell
(2010, p. 24) quando diz que “é mais importante que um estudo possa ser relatado do que
possa ser generalizado”. Além disso, “um estudo bem sucedido dará ao leitor uma ideia
tridimensional e ilustrará relações, questões micropolíticas e padrões de influências num
contexto particular” (Bell, 2010, p. 24).

1.1 – Instrumentos de recolha de dados
A recolha de dados fez-se com recurso a “variadas fontes de informação” (Godoy,
1995, p. 26) nomeadamente através de pesquisa – documentos estruturantes da Instituição,
elementos solicitados aos serviços administrativos, legislação e consulta dos Censos
2011... – mas recorreu essencialmente à técnica de entrevista. Isto porque o Homem
enquanto ator integrado no seu contexto “influencia e é influenciado pela estrutura social,
dotado de perceções peculiares da realidade que permitem uma interpretação própria da
sua realidade” (Silva, Gobbi, & Simão, 2005, p. 70). Desta forma procura-se obter a
“compreensão da realidade do ponto de vista dos entrevistados a partir do discurso
declarado pelos mesmos” (Silva, Gobbi, & Simão, 2005, p. 74).
A modalidade escolhida foi a entrevista semiestruturada. Estava-se consciente que
o modelo poderia eventualmente acarretar, quando comparado com o modelo da entrevista
estruturada, alguma falta de uniformidade ao nível das perguntas e das respetivas respostas
com possíveis reflexos tanto no processo de sistematização como na fase analítica dos
dados. No entanto acreditou-se que esse “risco” seria compensado com a flexibilidade que
este instrumento permite (Laville & Dionne, 1999) apresentando-se, por isso, mais
adequado a captar, para posteriormente se “mostrar a multiplicidade de dimensões
presentes numa determinada situação, uma vez que a realidade é sempre complexa”
(Godoy, 1995, p. 25).
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Naturalmente que o facto de se tratar de uma entrevista semiestruturada – e,
portanto, que admite alguma flexibilidade em função do conteúdo (em sentido lato)
emitido pelo entrevistado – associado ao facto de, por razões profissionais, o investigador
conhecer bem a realidade que é aqui objeto de estudo, poderia fazer temer a existência de
algum tipo de manipulação, ainda que inconsciente, do entrevistador sobre o entrevistado.
Ora, perante esta preocupação é relevante começar por mencionar Laville & Dionne (1999,
p. 34) quando dizem que “na realidade, o pesquisador não pode, frente aos factos sociais,
ter essa objetividade, apagar-se desse modo. Frente aos factos sociais, [o pesquisador] tem
preferências, inclinações, interesses particulares; interessa-se por eles e os considera a
partir de seu sistema de valores.” Por outro lado Bell (2010, p. 137) alerta para o facto de
a entrevista ser “uma técnica altamente subjetiva, havendo sempre o perigo de ser parcial.”
Assim, se por um lado se assume sem preconceitos a vertente subjetiva e interpretativa que
sempre perpassa, está presente e é inerente a este tipo de pesquisa, por outro, está-se
consciente – e, portanto, atento – para “o perigo de o factor parcialidade se imiscuir nas
entrevistas...” (Bell, 2010, p. 141). Daí que, desde o momento da preparação da entrevista,
passando pela sua concretização/aplicação até à fase de análise dos dados, se tenha
procurado manter sempre o correto equilíbrio entre a objetividade que confere
imparcialidade e a sensibilidade – decorrente do conhecimento profissional, contextual,
relacional – que confere significado aos dados e permite a relacionação de conceitos
(Strauss & Corbin, 2008). Houve ainda a preocupação em formular e redigir as questões
em “tom” amigável “e não ameaçadoras” (Yin, 2010, p. 133) de modo a que o espírito
colaborativo do entrevistado se mantivesse ao longo da entrevista.
O guião da entrevista desenvolveu-se em torno dos pressupostos políticos inerentes
ao processo de agregação de agrupamentos que se encontram expressos nas várias alíneas
do ponto 1.2. do despacho n.º 5634-F/2012 de 26 de abril. Assim em termos
metodológicos, consideraram-se os três primeiros critérios (alíneas) – “construção de
percursos escolares coerentes e integrados”, “articulação curricular entre níveis e ciclos
educativos” e “eficácia e eficiência da gestão dos recursos humanos, pedagógicos e
materiais” – como sendo os “objetivos” da agregação; assumiram-se os dois últimos –
“proximidade geográfica” e “dimensão equilibrada e racional” – tendencialmente como
“requisitos” a considerar pelo legislador no processo de constituição das agregações em
geral. Contudo apesar de, num primeiro momento, se poderem considerar estes
“requisitos” como algo relativamente lateral – uma vez que parecem não estar diretamente
relacionados com a qualidade da prestação do serviço (lato senso) – optou-se, ainda assim,
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pela sua inclusão na entrevista dado, não só, a interligação que naturalmente existe entre
todos estes elementos, mas também porque destas opções – proximidade geográfica e
dimensão da organização – poderiam emergir variáveis com influência e reflexos nos
resultados obtidos algo que, a verificar-se, deveria ser identificado.

1.2 – Os participantes
A seleção dos entrevistados teve principalmente como preocupação as regras da
representatividade e da pertinência (Bardin, 1977) e pautou-se por critérios de abrangência
(horizontalidade) e especificidade (verticalidade): critério de abrangência, ao selecionar
Coordenadores de departamento curricular que, no seu conjunto, coordenam docentes que
lecionam desde o 1.º ao 12.º ano de escolaridade. Abrangência, ainda, quando se
selecionou o Presidente do Conselho Geral e a Diretora uma vez que, pelo cargo que
ocupam, teriam uma visão global e uma visão estratégica da Instituição; critério de
especificidade na medida em que, cada um destes agentes, no desempenho das suas
específicas funções, têm/teriam informações concretas que, no seu conjunto, poderiam
contribuir para uma compreensão global tão completa quanto possível da Instituição.
Para a fase de aplicação da entrevista foi solicitada a respetiva autorização à
Diretora do agrupamento e no momento da sua realização os entrevistados foram
informados acerca do objetivo do estudo e da função do entrevistador. Isto porque segundo
Godoy (1995, p. 26) uma “compreensão inadequada dos objetivos da pesquisa e do papel
do pesquisador poderão influenciar e dirigir as respostas daqueles que serão entrevistados,
e os comportamentos observados poderão não ser os usuais, distorcendo os dados obtidos”.
As entrevistas foram gravadas em suporte informático (áudio) com consentimento dos
entrevistados mediante a garantia de anonimato e de utilização exclusiva no presente
estudo. De referir que apenas uma das entrevista decorreu numa das EB 2, 3 da Agregação
tendo, as restantes, sido realizadas na escola sede em data e hora marcada de acordo com
a disponibilidade do entrevistados.
As entrevistas foram realizadas entre 17 de junho e 1 de agosto de 2014. Destacase a pronta disponibilidade manifestada pelos sujeitos aquando da solicitação e que se
estendeu durante toda a entrevista. De facto, sentiu-se, durante a realização da entrevista,
um enorme sentido de colaboração disponibilizando o tempo necessário para transmitirem
tudo o que consideraram relevante. Os diferentes tempos das várias entrevistas refletem
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apenas o maior ou menor poder de síntese decorrente da personalidade de cada entrevistado
e não o grau de colaboração disponibilizado.
Foi entrevistado o Presidente do Conselho Geral, por ser o “órgão de direção
estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola” de
acordo com o n.º 1 do artigo 11.º do regime de autonomia, administração e gestão. Foi
entrevistada a Diretora por ser o órgão responsável pelas áreas pedagógica, cultural,
administrativa, financeira e patrimonial de acordo com o estipulado naquele diploma.
Foram também entrevistados quatro Coordenadores:
a) Os Coordenadores do departamento curricular de Português e Matemática por se
tratar, por um lado, de disciplinas nucleares, estruturantes e com avaliação externa
obrigatória ao longo da escolaridade obrigatória e, por outro, pelo facto de serem áreas
tendencialmente formais no plano das letras e das ciências;
b) O coordenador do departamento curricular do 1.º ciclo pelas características
específicas inerentes a este nível de ensino (monodocência, alegada dispersão e isolamento
geográfico dos estabelecimentos...) e por se situar no início do percurso escolar e da
escolaridade;
c) Foi ainda entrevistada a coordenadora do departamento curricular das expressões
para se recolher uma perspetiva institucional relativamente às áreas artísticas e desportivas.
Posteriormente

procedeu-se

à

respetiva

transcrição

tendo-se

mantido

permanentemente a preocupação de transpor para o suporte escrito o discurso exposto
oralmente. Ou seja, adotou-se uma postura semelhante ao que Bardin designa por “regra
da exaustividade” e da “não-seletividade” (1977, p. 97). Assim, transcreveram-se
(também) as hesitações, as contradições, as reformulações... em suma, registaram-se, por
escrito as marcas constantes do discurso oral. Este elemento é relevante na medida em que,
como refere Bardin (1977, p. 170) “o discurso não é um produto acabado mas um momento
num processo de elaboração, com tudo o que isso comporta, de contradições, de
incoerências, de imperfeições. Isto é particularmente evidente nas entrevistas em que a
produção é ao mesmo tempo espontânea e constrangida pela situação”. E, como já se
referiu, considerando a complexidade multidimensional em que se estrutura a realidade,
“...para uma apreensão mais completa do fenômeno em estudo, é preciso enfatizar as várias
dimensões em que ele se apresenta, assim como o contexto em que se situa. A divergência
e os conflitos, tão característicos da situação social, deve estar presentes no estudo”
(Godoy, 1995, p. 26).
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1.3 – Análise de conteúdo
A fase de análise e compreensão dos elementos recolhidos fez-se através das
técnicas de análise de conteúdo seguindo-se, globalmente, as três etapas mencionadas por
Bardin (1977): pré-análise, exploração do material e tratamentos dos resultados obtidos e
interpretação. Gobbi, & Simão (2005, p. 73) referindo Bardin definem a análise de
conteúdo como sendo “um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.” Assim,
recorreu-se à “microanálise” isto é, fez-se um “exame minucioso dos dados” com o
objetivo de “descobrir novos conceitos e novas relações e desenvolver categorias
sistematicamente em termos de propriedades e dimensões” (Strauss & Corbin, 2008, p.
78).
Relativamente a esta fase, Bardin refere a codificação dizendo que “corresponde a
uma transformação – efectuada segundo regras precisas – dos dados brutos do texto,
transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma
representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de esclarecer o analista acerca
das características do texto, que podem servir de índices...” (1977, p. 103). Explica ainda
esta autora que a codificação compreende três fases: o recorte, a enumeração e, por fim, a
classificação e agregação correspondendo, esta última, à fase da escolha das categorias.
Procedeu-se então ao recorte dos conteúdos (Laville & Dionne, 1999), «isolando»
parágrafos, frases, palavras, ou expressões – criando, desta forma, “unidades de análise,
ditas também unidades de classificação ou de registro” – com o objetivo de, “em função
da sua significação” as “ordenar em categorias” (Laville & Dionne, 1999, p. 216). O
processo de «ordenação de categorias» fez-se a partir de uma análise temática que, segundo
Bardin (1977, p. 105) é um procedimento que “consiste em descobrir os «núcleos de
sentido» que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem
significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”.
Na fase da categorização – procedimento descrito por Bardin (1977, p. 117) como
sendo “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por
diferenciação e, seguidamente por reagrupamento segundo o género (analogia) com os
critérios previamente definidos” – houve novamente uma especial preocupação em ter
como referencial de atuação critérios de objetividade (fundamentada) para, tanto quanto
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possível, não introduzir variáveis desviantes. É que, acerca deste aspeto, Bardin (1977, p.
119) escreve o seguinte: “a análise de conteúdo assenta implicitamente na crença de que a
categorização (passagem de dados brutos a dados organizados) não introduz desvios (por
excesso ou por recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos
dados brutos”.
Na definição das categorias, Laville & Dionne (1999) fazem referência ao modelo
aberto – as categorias vão-se formando a partir do próprio processo de análise –, ao modelo
fechado – as categorias são definidas inicialmente a partir de pressupostos teóricos – e ao
modelo misto (modelo situado entre os modelos referidos anteriormente) onde as
categorias são definidas inicialmente mas que admite modificações no decorrer da análise.
Neste processo dá-se particular atenção a Bardin (1977, p. 120) quando refere que no seu
conjunto as categorias devem ter as qualidades de “exclusão mútua”, de “homogeneidade”,
de “pertinência”, de “objetividade e fiabilidade” e de “produtividade”.
No caso deste trabalho optou-se pelo modelo misto: inicialmente foram definidas
categorias agregadas em torno de cinco dimensões que tinham como referencial a estrutura
– em cinco parâmetros base – do guião da entrevista. Posteriormente, em função da análise
temática das unidades de registo, verificou-se a necessidade reorganizar as dimensões –
convertendo-as em apenas três – e de introduzir modificações nas categorias e
subcategorias que sistematizam as unidades de registo.
Com os elementos organizados e sistematizados, estudou-se o seu conteúdo com o
objetivo de produzir inferências válidas (Hosti citado por Bardin, 1977, p.136).
Para isso Bardin (1977) apresenta seis técnicas para a análise de conteúdo: a) Análise Categorial; b) – Análise de Avaliação; c) – Análise da Enunciação; d) – Análise
de Expressão; e) – Análise das Relações; f) – Análise do Discurso.
No caso do presente estudo recorreu-se globalmente à técnica da análise categorial,
procedimento que consiste num processo de “desmembramento do texto em unidades, em
categorias segundo reagrupamentos analógicos” (Bardin, 1977, p. 153). No entanto,
também não deixou de se ter em consideração o que afirma Bardin a propósito da técnica
da «análise da enunciação» em particular quando refere que “o discurso não é um produto
acabado mas um momento num processo de elaboração, com tudo o que isso comporta, de
contradições, de incoerências, de imperfeições. Isto é particularmente evidente nas
entrevistas em que a produção é ao mesmo tempo espontânea e constrangida pela situação”
(1977, p. 170).
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Capítulo 2 – Caracterização do contexto

1. Caracterização do concelho

Nota Prévia

Como já se referiu, o estudo desenvolveu-se com o pressuposto de garantir, tanto
quanto possível, o anonimato da Instituição e das pessoas que acederam prestar a sua
colaboração. Acredita-se que a identificação da Agregação estudada não acrescenta
qualquer valor à presente investigação. Pelo contrário, tratando-se de um processo de
agregação recente – com todas as dinâmicas e variáveis daí decorrentes ainda muito
presentes – a sua identificação seria um fator limitador para se atingirem os objetivos
definidos. Ora, para que a garantia de anonimato se concretize não é suficiente proceder à
omissão dos nomes de pessoas e das instituições envolvidas. Na verdade, bastaria um
simples cruzamento dos dados apresentados para que rapidamente se identificasse a
Instituição. Perante isto, e sabendo que é impossível impedir completamente que tal
aconteça, importa pelo menos – no respeito pelo compromisso assumido – criar as
condições para que se assegure, tanto quanto possível, a garantia de anonimato. Com o
objetivo de promover esse princípio, alguns dos números agora apresentados, sendo
absolutamente fiáveis e rigorosos, disponibilizam-se na forma de arredondamento.
Acredita-se que tal estratégia, no contexto do presente estudo, não acarreta qualquer
limitação nem constrangimento uma vez que, em momento algum, esses dados
arredondados são determinantes para o trabalho desenvolvido; têm apenas a função de
construir uma imagem do contexto onde a escola está inserida.

1.1 – Caracterização Geral
O Município está situado na zona centro do país e tem uma área de pouco mais de
300 Km2. Antes da reorganização administrativa do território das freguesias o município
tinha 31 freguesias tendo, neste momento, apenas 18. Segundo os censos de 2011 é um
concelho com pouco mais de 140 mil habitantes residentes mas que em termos de
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população presente, atinge quase as 150 mil pessoas. Contudo, quando comparado com os
censos de 2001 verifica-se que o município perdeu cerca de 5 mil habitantes.
A Cidade, considerada apenas a área geográfica nuclear28, tem praticamente 63 mil
habitantes residentes mas tem mais de 70 mil pessoas como população presente, o que
indicia algum movimento migratório das populações da periferia para o centro da cidade.
A isto não serão alheios os meio de mobilidade disponíveis, seja em termos de mobilidade
interna (quer entre os vários pontos da Cidade quer entre as localidades do município),
seja em termos de mobilidade externa (entre o município e o resto do país). A nível de
mobilidade interna, o território é servido por uma rede viária que permite, em condições
normais e com transporte próprio, atingir qualquer ponto do município em praticamente
30 minutos (no máximo). Dentro do perímetro urbano esse tempo reduz-se para cerca de
metade.
Paralelamente existe um sistema de transportes urbanos composto por uma rede
central (de incidência urbana) com 24 linhas e uma rede complementar (que cobre a
periferia) com 26 linhas servidas por cerca de 136 veículos.
A nível de mobilidade externa destaca-se a facilidade de acesso à autoestrada e à
estação de caminho-de-ferro – que permite aceder diretamente às principais linhas e ramais
–, a existência de um itinerário principal (IP) e dois itinerários complementares (IC).
Em termos de atividades económicas a zona periférica do município é
maioritariamente de incidência rural mudando gradualmente, e à medida que se aproxima
da zona urbana, para a prestação de serviços.
A Cidade é uma referência ao nível dos serviços de saúde e do ensino superior
público ao mesmo tempo que tem um património natural, histórico e cultural
particularmente relevante onde se destaca a classificação de um item pela UNESCO como
Património Mundial da Humanidade.
No que se refere ao património físico a Cidade é ainda marcada pela presença de
um rio que a divide não apenas em termos geográficos mas que, alegadamente, opera
também uma divisão em termos sociais, culturais e económicos. A margem direita – onde
está a maior percentagem da área correspondente ao centro urbano – é sentida como sendo
“citadina”, prestadora de serviços e considerada um referente em termos sociais, culturais
e económicos. A margem esquerda é vista como um território tendencialmente agrícola e

28

Consideradas aqui apenas as freguesias que se encontram à volta do centro histórico e não a globalidade
da malha urbana – por ser muito abrangente para os objetivos do presente estudo – considerada no PDM.
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globalmente mais desfavorecido. Ainda que uma análise mais profunda pudesse demostrar
que esta caracterização sofre de imprecisão e, portanto, esta questão não é assim tão linear,
a verdade é que é deste modo que ela é perspetivada em termos de senso comum e é assim
que ela é refletida tanto no discurso coletivo como nas atitudes e opções individuais
(principalmente das populações da margem esquerda). Poder “aceder” à margem direita –
seja em termos profissionais, seja na educação/formação ou simplesmente para lazer – é,
para muitos habitantes da margem esquerda, uma forma de promoção e de afirmação
social.

1.2 – A Educação
No campo da educação pública, para além de uma escola artística na área da música
(e dança), o município tem ainda 11 estabelecimentos de ensino (entre agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas) com um total de, segundo dados da Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência, 16475 alunos29 distribuídos pelos diferentes níveis e
ciclos de ensino da seguinte forma: pré-escolar – 1082 crianças; 1.º ciclo – 4139 alunos;
2.º ciclo – 1949 alunos; 3.º ciclo – 3237 alunos; ensino secundário – 6068 alunos.
No entanto para além da rede pública o município têm ainda 9 estabelecimentos de
ensino particular e cooperativo em regime de contrato de associação frequentados, no ano
letivo de 2009/2010, por cerca de 3500 alunos no 2.º e 3.º ciclos (Cordeiro, 2011).
Sucede que a rede pública tinha nesse ano uma taxa de ocupação inferior à sua
capacidade. Partindo da tipologia dos edifícios – e a respetiva capacidade de turmas – e
estabelecendo-se como referência o número médio de 25 alunos por turma, a rede pública
apresentava, no seu conjunto, capacidade para acolher cerca de mais 3050 alunos.
Inclusivamente tomando como referência apenas as escolas públicas situadas na área
urbana (definida no PDM), verificava-se que já nessa altura estas tinham capacidade para
receber a totalidade de alunos que frequentava o ensino particular e cooperativo ficando,
ainda assim, cerca de 550 vagas por preencher (Cordeiro, 2011).
A este facto acresce a expectável diminuição da população em idade escolar pelo
menos até ao ano letivo de 2017/2018. Com efeito tendo como referência o ano letivo de
2011/2012 prevê-se uma diminuição de 18,1% de alunos (correspondente a menos 1376
alunos) a frequentar o 2.º e 3.º ciclos e uma diminuição de 12,6% alunos (correspondente
29

Dados relativos ao ano letivo de 2012/2013
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a uma redução de 604 alunos) a frequentar o ensino secundário no ano letivo de 2017/2018
(Cordeiro, 2011). Estes fatores acabam por se traduzir numa forte pressão sobre as escolas
públicas, principalmente as que apresentam menor taxa de ocupação e que, em regra, são
aquelas que se situam nas áreas tendencialmente periféricas.
É neste contexto que, sensivelmente em abril de 2012, o Ministério da Educação,
através da direção regional de educação do centro (DREC), inicia o processo de agregação
de agrupamentos na Cidade. Assim, a partir dos dezasseis estabelecimentos existentes no
município em 2011/2012 – constituídos por sete escolas secundárias e nove agrupamentos
de escolas com percurso integrado desde a educação pré-escolar até ao 9.º ano (JI – 9.º) –
são propostas, e posteriormente constituídas, globalmente três agregações.
Uma destas agregações (Agreg. C) situada na margem direita, juntou apenas dois
agrupamentos (de JI – 9.º). Não tendo agregado a uma escola secundária, formou uma
agregação tendencialmente horizontal criando uma estrutura com cerca de 1600 alunos.
Outra agregação (Agreg. B) juntou dois agrupamentos (de JI – 9.º) situados na
margem esquerda com uma escola secundária situada na margem direita formando uma
estrutura com cerca de 1830 alunos.
Finalmente a outra agregação (Agreg. A) juntou dois agrupamentos (de JI – 9.º)
com uma escola secundária. Todos os estabelecimentos estão situados na margem
esquerda, formando-se uma estrutura com cerca de 2020 alunos.
Houve

ainda

uma

escola

secundária

que,

na

sequência

de

uma

intervenção/remodelação no âmbito do programa Parque Escolar, passou a partilhar as
instalações com a escola artística na área da música (e dança) e paralelamente tornou-se
numa escola básica e secundária, lecionando do 5.º ao 12.º ano.
Os restantes agrupamentos (JI – 9.º) e escolas secundárias não agregaram ao abrigo
do regime de exceções previstos no ponto 2 do Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril.
Assim, concluído o processo de agregação no final de 2011/2012, o município
passou de dezasseis para onze unidades de gestão. Ou seja, dos nove agrupamentos (JI –
9.º) e sete escolas secundárias, o município passou a ter três agregações (duas de JI –
secundário e uma de JI – 9.º ano), três agrupamentos (JI – 9.º) e cinco escolas secundárias,
uma das quais é escola básica e secundária (5.º - secundário).
Tendo então como referência os quase 15 mil alunos que no ano da agregação
frequentavam o ensino regular, percursos curriculares alternativos (PCA) e cursos de
educação e formação (CEF) no Município, verificamos que apenas cerca de 37% (perto de
5500 alunos) foram abrangidos por este processo de reorganização da rede.
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Tendo por base a informação30 divulgada pelo Ministério da Educação e Ciência
(MEC) dir-se-á que, pelo menos por agora, a reorganização da rede está concluída pelo
que a configuração dos estabelecimentos de ensino do município não deverá, em princípio,
ser alvo de alterações nos próximos anos.

2. Caracterização da Agregação

Nota prévia
No sentido de promover o anonimato, as agregações, os agrupamentos e as escolas
envolvidas serão designadas através de letras (para as agregações) e números (escolas e
agrupamentos) cujo critério de atribuição tem como referência a distância31 (considerada a
rede viária32) à escola sede da agregação objeto do presente estudo. Assim, a agregação
estudada será a Agreg. A, formada pela escola secundária ES.1 e pelos agrupamentos
Agrup. 12 e Agrup. 15 de acordo com a codificação apresentada na seguinte tabela:
Tabela 2: Distâncias de instituições educativas face à escola sede da Agregação

Instituição

Distância

Tempo

Agregação

(antes da reorganização)

(Km)

(minutos)

(depois da reorganização)

ES.1 (escola sede)

0

0

Agreg. A

Agrup.2

1,6

4

Agreg. B

ES.3 (escola sede)

2,9

8

Agreg. B

EBS.4

3,2

5

EBS

Agrup.5 (escola sede)

4,4

7

Agreg. C

Agrup.6

5,2

9

Sem alteração

ES.7

5,5

9

Sem alteração

ES.8

5,7

10

Sem alteração

ES.9

5,9

9

Sem alteração

Agrup.10

6

8

Agreg. C

30

Informação datada de 16/01/2013 e consultada no site do MEC no dia 21/10(2013 em:
(http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-seatualizado/20130116-mec-agregacao-escolas.aspx).
31
Em caso de igualdade de distâncias considerou-se o fator “tempo de deslocação”.
32
As distâncias e os tempos de viagem foram calculados através do recurso ao Google maps.
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Agrup.11

6

10

Sem alteração

Agrup.12

6,9

9

Agreg. A

ES.13

7

12

Sem alteração

Agrup.14

7,1

10

Sem alteração

Agrup.15

10,1

12

Agreg. A

Agrup.16

13,2

19

Agreg. B

Complementarmente apresenta-se de forma meramente esquemática a distribuição
dos estabelecimentos de ensino existentes na Cidade tendo como referência a escola
secundária ES.1 (sede do agrupamento objeto do presente estudo).

Figura 1: Localização das instituições de ensino público face à Agregação
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Como já se referiu, o processo de agregação desenrolou-se entre abril e junho de
2012 – data em que foi exarado despacho que permitia a criação da nova unidade de gestão
– sendo formalmente constituída nos primeiros dias de julho desse ano.
Os procedimentos e práticas decorrentes da agregação decorreram de forma
progressiva com a “fusão” gradual dos órgãos a acontecer faseadamente ao longo desse
primeiro ano. Os primeiros órgãos extintos foram os conselhos gerais dos anteriores
agrupamentos e a consequente eleição do Conselho Geral transitório da nova unidade de
gestão. Nesse primeiro ano (2012/2013) ainda funcionaram os três conselhos pedagógicos
e os respetivos (três) “conjuntos” de Departamentos curriculares de cada um dos
estabelecimentos (EB 2, 3 e escola secundária).
A componente administrativa sentiu mais cedo o processo de agregação com os
serviços administrativos a funcionarem unicamente na escola ES.1. Ainda assim, nesse
primeiro ano, existiu em cada uma das EB2, 3 um polo de secretaria que funcionava em
estreita ligação com os serviços administrativos da escola sede.
Assim, durante este primeiro ano de construção da Agregação (Agreg. A) ocorreu
a eleição do Conselho Geral transitório, a eleição da Diretora e a eleição do Conselho
Geral. Em termos de documentos estruturantes, foi apresentado o plano de intervenção da
Diretora, e foram elaborados o regulamento interno e o plano anual de atividades. Foi
também iniciada a elaboração do projeto educativo não estando, no momento em que
ocorreram as entrevistas, ainda finalizada a versão final. Contudo estão já definidos os
respetivos objetivos orientadores que assumem um papel modelador designadamente em
sede de plano anual de atividades.
Assim, apenas no segundo ano de agregação é que a Instituição funcionou
plenamente como unidade orgânica tanto nos campos pedagógico como administrativo.
Considerando, por um lado, que o processo de integração é recente e, portanto, as
vivências na e da “nova” Instituição ainda são relativamente limitadas e, por outro, porque
o documento referente ao projeto educativo ainda não se encontra finalizado e estabilizado,
para captar uma imagem abrangente da organização enquanto unidade institucional optouse por caracterizar a agregação Agreg. A a partir de uma apresentação sumária das três
instituições que lhe deram origem – recorrendo, para isso, aos respetivos projetos
educativos – tendo como referência o projeto de intervenção da Diretora apresentado ao
Conselho Geral no âmbito do respetivo procedimento concursal.
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2.1 – Escola Secundária (ES.1)
A escola secundária ES.1, escola sede da agregação Agreg. A, está situada numa
área residencial da margem esquerda contígua ao rio. Inserida no perímetro do centro
histórico da cidade, tem à sua volta um conjunto significativo de recursos desportivos e
culturais, um património histórico relevante, enquadrado por uma beleza paisagística
assinalável. Em termos de comércio, para lá do comércio tradicional existente à sua volta
e de expressão pouco significativa, tem um centro comercial de grandes dimensões situado
a pouco mais de dois quilómetros.
A rede viária envolvente foi alvo de investimentos na última década permitindo
estabelecer uma mobilidade bastante eficaz não só com a margem direita como entre as
localidades da margem esquerda. No entanto, quando avaliada a partir da utilização dos
transportes públicos e em particular, na perspetiva dos alunos, é possível detetar alguns
constrangimentos.
No ano da agregação a escola era frequentada por cerca de 500 alunos, muitos,
provenientes das freguesias da margem esquerda, naturalmente, mas também de outras
freguesias da cidade e de outras cidades num raio de cerca de (até) 40 quilómetros. No
entanto, a maior parte dos alunos – cerca de 50% - vive entre 2 a 10 quilómetros da escola.
Os alunos que frequentam a escola são tendencialmente provenientes de famílias
com baixa escolaridade – cerca de 70%33 dos pais tem apenas a escolaridade obrigatória –
e com profissões na área da construção civil, indústria, comércio e função pública no caso
dos pais, enquanto as mães são, maioritariamente, domésticas. Estes dados são
considerados potencialmente limitadores em termos do desempenho da família e do seu
envolvimento na vida escolar do aluno.
Há cerca de dez anos a escola começou a confrontar-se de forma mais acentuada
com a diminuição do número de alunos, algo que tem vindo a ocorrer de forma sistemática.
Apenas no ano letivo de 2006/2007 se registou um aumento do número de alunos por se
terem então implementado os cursos profissionais, estratégia que tem vindo a compensar
a diminuição de alunos no ensino regular. Esta redução é explicada, por um lado, pela
diminuição demográfica mas também pela oferta “concorrencial” exercida pelos colégios
privados que funcionam em regime de contrato de associação. No entanto a aposta numa
oferta de formação profissional tem-se vindo progressivamente a confrontar com uma

33

Dados recolhidos no ano letivo de 2009/2010 (de acordo com o projeto educativo da ES.1).
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dualidade estratégia: por um lado, este tipo de oferta permite captar um público mais
abrangente e, portanto, aumentar o número de alunos que frequenta a escola; contudo, a
opção por esta área tem vindo a conotar a escola com uma imagem de cariz
profissional/profissionalizante facto que não favorece, (ainda que meramente em termos
de preconceito social) a vertente científico-humanista.
Paralelamente tem-se apontado também como fator limitativo o facto de o edifício
não ter sido alvo de remodelação no âmbito das intervenções efetuadas pelo programa
Parque Escolar.
Em suma, a falta de intervenção e modernização do edifício, a presença
concorrencial dos colégios a operarem em regime de contrato de associação, a oferta de
formação profissional – e a dualidade que, em termos estratégicos, lhe está inerente – e a
localização da escola na margem esquerda – com a correspondente atração exercida pela
margem direita (em termos de promoção social) – fazem com que a escola secundária ES.1
se confronte com a gradual diminuição da população escolar.

2.2 – O Agrupamento Agrup.12
O agrupamento Agrup.12 era constituído por três jardins-de-infância, seis EB1 e
uma EB 2, 3 (a escola sede) num total de dez estabelecimentos situados, desta, a cerca de
2 ou 3 quilómetros. Tinha um número pouco superior a 960 alunos – dos quais cerca de
30% beneficiavam de apoio social escolar – que, na sua maioria, residiam na área de
influência do agrupamento. A população envolvente é definida no projeto educativo como
“incaracterística, com hábitos e costumes diferenciados, próprios de uma vivência
migratória”, migração que ocorre, em muitos caso, apenas para a margem direita da
Cidade. No entanto o aumento, na zona envolvente, de instituições de ensino superior e de
serviços na área da saúde fomentaram mais oportunidades profissionais e impulsionaram
o nível socioeconómico e cultural das populações. Ainda assim, não deixa de ser uma
população heterogénea como heterogéneo era também o perfil do aluno que frequentava o
agrupamento.
No projeto educativo, assumiam-se como áreas a melhorar, entre outras, a atuação
das lideranças intermédias nomeadamente ao nível da articulação (intra e
interdepartamental) e do trabalho colaborativo; a eficiência dos canais de informação e
comunicação entre as várias estruturas; a quantificação de metas nos documentos
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estratégicos e a implementação de um sistema de autoavaliação e de mecanismos mais
rigorosos e transparentes no processo de avaliação.
Também neste agrupamento se sentia a presença “concorrencial” de um colégio
privado com contrato de associação e a consequente “perda” de alunos – nomeadamente
do 4.º para o 5.º ano de escolaridade – tendo a EB 2,3 apresentado no ano letivo de
2010/2011 uma taxa de ocupação de pouco mais de 83% (Cordeiro, 2011).
O projeto educativo definia como forma de intervenção, para além da vertente
académica, a formação global da pessoa humana no respeito pelos valores civilizacionais
nomeadamente da liberdade, responsabilidade, solidariedade e respeito por si próprio e
pelo outro. Afirmava a intenção de promover, um ensino capaz de responder às
necessidades de cada um, à evolução e à mudança, fomentando assim um espírito de
aprendizagem ao longo da vida.
Para a sua concretização estipulou-se a promoção do envolvimento ativo da
comunidade – em torno da identidade do agrupamento – e o incremento do sucesso
educativo com base num processo de melhoria contínua.

2.3 – O Agrupamento Agrup.15
O Agrup.15 era o agrupamento mais afastado em relação à escola ES.1 (atual escola
sede). Era a este agrupamento que pertencia o Jardim-de-Infância e a EB1 mais distantes
da atual escola sede: cerca de 13 quilómetros. A EB 2, 3 do Agrup. 15 – então escola sede
– está a cerca de 10 quilómetros da escola ES.1 e, portanto, da Cidade.
Aqui, uma parte significativa da população dedica-se ao comércio e à indústria e
exerce a profissão na Cidade. No entanto existe ainda um pouco de agricultura, ao nível
da agricultura de subsistência, praticamente para consumo próprio e/ou como
complemento à economia familiar.
No centro da localidade impera o pequeno comércio tradicional tendo, no entanto,
sido instalada, sensivelmente há 12 anos, uma superfície comercial de média/grande
dimensão. A indústria assume também alguma expressão – significativamente menor
quando comparada com o passado – estando instaladas no parque industrial algumas
empresas que mobilizam tecnologia de vanguarda.
Na localidade existe uma forte tradição cultural e recreativa com coletividades
relevantes no âmbito da música, do teatro e do folclore. O mesmo acontece ao nível de
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pequenos clubes desportivos que dão formação a crianças em idade escolar principalmente
na área do futebol.
No momento da agregação o Agrup. 15 tinha cerca de 550 alunos do ensino préescolar até ao 3.º ciclo nos seus onze estabelecimentos: cinco jardins-de-infância; cinco
EB 1; uma EB2,3. Apesar de ter instalações modernas, inauguradas em 1998, esta escola
sentia também a pressão exercida pelo colégio privado (já atrás mencionado) a operar em
regime de contrato de associação. Na verdade, as 14 turmas constituídas nesta EB 2, 3 no
ano letivo 2010/2011 representavam apenas cerca de 60 % da capacidade global da escola
(Cordeiro, 2011).
Daí que a direção do Agrup. 15 tenha desde cedo apostado nas vias de ensino
regulares mas também nos percursos tendencialmente profissionalizantes. No passado a
escola já tinha disponibilizado cursos EFA, CEF e PCA e no momento da agregação o
projeto educativo então em vigor pretendia continuar a aposta nessas vias.
A escola identificava como principais obstáculos a reduzida expectativa dos alunos
e famílias na vida escolar e, em interdependência, o baixo envolvimento dos pais no
acompanhamento dos filhos nos assuntos da escola e pretendia incrementar a articulação
entre níveis e ciclos de ensino com o objetivo de promover a melhoria do sucesso
educativo.

2.4 – A Agregação Agreg. A
A agregação Agreg. A insere-se, como já se referiu, na margem esquerda da Cidade.
É constituída por oito jardins-de-infância, onze EB1, duas EB2, 3 e uma escola secundária
formando um total de vinte e dois estabelecimentos frequentados por cerca de 2100 alunos
dos quais aproximadamente 30% beneficiam de apoio social escolar.
A oferta de ensino é diversificada. Para além do ensino regular, a Agregação aposta
também nos cursos vocacionais (no 3.º ciclo), nos cursos de educação e formação (no 3.º
ciclo, uma turma de nível II) e, no ensino secundário, nos cursos profissionais (seis
turmas).
Em termos de colaboradores, no ano letivo que antecedeu a agregação, em
2011/2012, havia no conjunto dos agrupamentos que integraram a Agregação um total de
23 assistentes técnicos e 3 coordenadores técnicos. No ano letivo de 2013/2014 esse
número foi reduzido para apenas 14 assistentes técnicos e um coordenador técnico. Em
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2011/2012 havia 63 assistentes operacionais e 3 encarregados operacionais no conjunto
dos agrupamentos; em 2013/2014 havia 59 assistentes operacionais e um encarregado
operacional. Reduziu-se também o número de docentes, passando dos 227 que lecionavam
no conjunto dos agrupamentos no ano letivo de 2011/2012 para 209 no ano letivo de
2013/2014. Apenas o número de técnicos superiores, três, se manteve após a agregação.
Aquando da apresentação do projeto de intervenção ao Conselho Geral, a Diretora
assumia a sua discordância relativamente à constituição desta agregação. No entanto
fundamentava a sua candidatura, por um lado, para contrariar os objetivos meramente
economicistas normalmente associados às agregações e, simultaneamente, para explorar
as potencialidades decorrentes deste processo nomeadamente para garantir e reforçar a
coerência do Projeto Educativo e a qualidade pedagógica das escolas, bem como
proporcionar aos alunos de uma dada área geográfica um percurso sequencial e articulado
e, desse modo, favorecer a transição adequada entre os diferentes níveis e ciclos de
ensino34.
Identificam-se, como pontos fortes do agrupamento, a cultura humanista e a
qualidade científica e pedagógica dos colaboradores, a abrangência e diversidade da oferta
(clubes, protocolos...), o apoio prestado pelas várias estruturas (SPO, educação especial,
biblioteca…), o dinamismo das associações de pais e a facilidade em criar e estabelecer
contextos de aprendizagem estimulantes. Assumem-se como constrangimentos a falta de
autonomia junto dos órgãos centrais do MEC, o reduzido número de alunos e a sua
desmotivação face à escola, a fragilidade ao nível das lideranças intermédias e a
deterioração de alguns espaços físicos.
Os objetivos estratégicos visam precisamente alcançar maior autonomia junto dos
órgãos centrais do MEC, fomentar o espírito de pertença e uma cultura de agrupamento,
promover estratégias que conduzam ao aumento do número de alunos e ao aumento dos
resultados escolares, implementar processos de autoavaliação, envolver as famílias e
projetar o agrupamento no meio envolvente.
Para a concretização destes objetivos, as linhas de ação partem de três domínios:
resultados, prestação do serviço educativo e liderança e gestão.
Ao nível dos resultados a estratégia passa por instituir a monitorização e análise
dos dados (tanto ao nível da avaliação interna como externa) com vista a incrementar um

34

Preambulo do DL 137/2012, de 2 de julho e citado no projeto de Intervenção apresentado pela diretora,
na sequência da sua candidatura, ao conselho geral
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ainda maior e mais sustentado sucesso escolar não apenas para os alunos que evidenciam
desmotivação ou dificuldades mas para todos os alunos. Paralelamente pretende-se
fomentar a integração dos alunos na vida da escola e, com isso, prevenir o abandono e o
absentismo escolar. Transversalmente aposta-se ainda na divulgação dos resultados e na
projeção do agrupamento no contexto envolvente.
No que se refere à prestação do serviço educativo, a intervenção centra-se em três
vetores: planeamento e articulação, com especial incidência no incremento do trabalho
colaborativo e das práticas de articulação vertical e horizontal; práticas de ensino,
fomentando a aquisição de bases estruturantes nos primeiros anos de escolaridade e a
diversificação de estratégias de ensino; monitorização e avaliação do ensino e das
aprendizagem, atribuindo às estruturas intermédias, em especial ao Conselho de Turma, a
responsabilidade de refletir e analisar o trabalho realizado.
Relativamente à liderança e gestão, a aposta centra-se na mobilização da
comunidade educativa, na construção de uma cultura de escola (cultura de exigência e
bem-estar), na elaboração de um projeto educativo que seja o reflexo da identidade do
agrupamento e, entre outros aspetos, na valorização das estruturas intermédias e do
trabalho colaborativo e em espírito de equipa. Transversalmente propõe-se a
implementação de um sistema e respetiva aplicação de práticas de autoavaliação como
instrumentos de autorregulação e de melhoria contínua do agrupamento.
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Capítulo 3 – Apresentação, Análise e Interpretação dos Resultados

1. Objetivos do Estudo

Como já foi referido, este estudo organiza-se em torno dos princípios, critérios e
requisitos enunciados no ponto 1 do despacho n.º 5634-F/2012 com a intenção de aferir
em que medida é que a estratégia de se constituir a presente Agregação é apta para atingir
os objetivos aí enunciados. Esta foi, aliás, a questão nuclear que orientou o presente estudo:
em que medida o processo de agregação concretiza os objetivos definidos pelo poder
político em sede legislativa?
Para responder a esta questão organizaram-se cinco dimensões – em linha com os
objetivos e critérios definidos no citado despacho – com o objetivo de compreender a:
A. Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
B. Articulação curricular entre os níveis e ciclos educativos.
C. Eficácia e eficiência ao nível da gestão dos recursos humanos, pedagógicos e
materiais.
D. Proximidade geográfica enquanto fator potenciador do serviço prestado.
E. Dimensão equilibrada e racional da organização.
Porém, com o decorrer da investigação percebeu-se que esta estrutura conduzia à
duplicação e redundância de análise da informação e consequentemente à introdução de
fatores perturbadores para a compreensão do processo. Assim, na fase de análise e
tratamento dos dados optou-se por reorganizar a informação a partir de apenas três
dimensões:
A – Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
B – Articulação entre os níveis e ciclos educativos.
C – Dimensão equilibrada e racional da organização.
Naturalmente que, a partir de cada uma destas dimensões, emergem categorias e
subcategorias estruturadas da forma como se mostra nas seguintes tabelas:
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Quadro 1: Dimensão A - categorias e subcategorias

Dimensão

Categoria

Subcategoria

A.1 Conhecimento do contexto
envolvente no âmbito da
educação/formação no que se refere
às respetivas necessidades e
expectativas específicas.

A.1.1 – Existente

A.1.2 – Inexistente

A.2.1 – Projeto Educativo
A. Construção de
um percurso
escolar
específico,
coerente e
integrado.

A.2 Instrumentos e linhas de
intervenção subjacentes à
construção de uma oferta educativa
específica e coerente.

A.2.2 – Dinâmica educativa
A.2.3 – Disponibilidade
relacional
A.3.1 – Iniciativas de divulgação

A.3 Os stackeholders e a “filosofia” do A.3.2 – Conhecimento da
Agrupamento.
Agregação por parte da
comunidade
A.3.3 – Participação da
comunidade
A.4.1 – Existente
A.4 Ação estratégica dos
intervenientes em função do Projeto A.4.2 - Inexistente
Educativo.
A.4.3 - Constrangimentos

Com a categoria A.1 – Conhecimento do contexto envolvente no âmbito da
educação/formação no que se refere às respetivas necessidades e expectativas específicas
– pretende-se conhecer o grau de conhecimento que os vários atores tinham/têm do meio
envolvente em particular das necessidades e expectativas específicas das famílias pois
considerou-se que este conhecimento representava uma condição necessária e fundamental
para que, a partir daí, se pudesse desenhar e projetar um percurso educativo – e, portanto,
um projeto educativo – específico, capaz de responder às exigências do contexto
envolvente.
A categoria A.2 – Instrumentos e linhas de intervenção subjacentes à construção
de uma oferta educativa específica e coerente – permite identificar os meios e as opções
estratégicas que os intervenientes consideram ajustados para a prossecução dos objetivos
e para a concretização do projeto educativo, nomeadamente ao nível das estratégias e das
formas de intervenção que podem dar singularidade à Instituição.
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Na categoria A.3 – Os stackeholders e a “filosofia” do Agrupamento – procura-se
obter a perceção que os elementos da organização têm acerca da visão e do conhecimento
que a comunidade tem sobre da Instituição. Para uma compreensão mais completa acerca
deste aspeto, procurou-se identificar as iniciativas desenvolvidas pela organização no
sentido de se dar a conhecer e mesmo para envolver a comunidade.
Finalmente a categoria A.4 – Ação estratégica dos intervenientes em função do
projeto educativo – dá destaque à (eventual) intencionalidade colocada pelos
intervenientes nas suas ações, isto é, avalia se a atuação de cada agente no quotidiano se
pauta e é conformada pelos objetivos e linhas estruturantes do projeto educativo. Ou, dito
de outra forma, destaca a ação consciente e, decorrente disso, a coerência da atuação por
parte dos vários atores.

Quadro 2: Dimensão B - categorias e subcategorias

Dimensão

B. Articulação
entre os níveis e
ciclos educativos.

Categoria

Subcategoria

B.1 Reconhecimento da importância
da agregação como fator
potenciador de articulação

B.1.1 – Existente

B.2 Circulação e mobilização de
informação entre níveis e ciclos de
ensino

B.2.1 – Existente

B.1.2 – Inexistente

B.2.2 – A melhorar
B.3.1 – Existente
B.3.2 – A melhorar

B.3 Procedimentos efetivos
B.3.3 – Constrangimentos

A categoria B1 – Reconhecimento da importância da agregação como fator potenciador
de articulação – tem o objetivo de destacar a relação entre o processo de agregação e o eventual
aumento da articulação entre níveis e ciclos de ensino e a forma como essa relação é vista pelos
atores. Ou seja, quer-se aferir de que modo o processo de agregação é sentido como fator
potenciador de procedimentos de articulação.
Com a categoria B.2 – Circulação e mobilização de informação entre níveis e ciclos de
ensino – dá-se destaque aos (possíveis) canais e procedimentos instituídos na medida em que se
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assume que a circulação e mobilização da informação é um fator particularmente relevante para
que se efetive verdadeiramente a articulação entre os níveis e ciclos de ensino.
De certa forma transversal também às categorias anteriores, a categoria B3 –
Procedimentos efetivos – procura identificar os modos de atuação efetivos que promovem a
articulação entre os níveis/ciclos de ensino.

Quadro 3: Dimensão C - categorias e subcategorias

Dimensão

Categoria

Subcategoria
C.1.1 – Vantagens

C.1 – Gestão da Organização

C.1.2 – Inconvenientes
C.1.3 – Constrangimentos
C.2.1 – Incremento da
qualidade do serviço prestado

C.2 - Eficácia e eficiência das estruturas
e recursos

C. Dimensão
equilibrada e
racional da
organização

C.2.2 – Sem alteração
C.2.3 – Diminuição da
qualidade do serviço prestado
C.2.4 – Constrangimentos
C.3.1 – Outras opções de
agregação

C.3 – Proximidade/Localização
geográfica dos estabelecimentos
enquanto fator potenciador do serviço
prestado

C.3.2 – Aspetos positivos
C.3.3 – Sem alteração
C.3.4 – Aspetos negativos
C.3.5 – Constrangimentos
C.4.1 – Incremento
C.4.2 – Sem alteração

C.4 – Autonomia

C.4.3 – Constrangimentos

Questão central e transversal ao processo de agregação é a vertente relacionada
com a dimensão destas novas organizações. De facto, esta vertente tem sido intensamente
abordada a partir de diversos ângulos – umas vezes como fator potenciador, outras como
fator limitador – e por vários intervenientes.
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Daí que, com a categoria C.1 – Gestão da Organização – se identifiquem eventuais
fatores (positivos ou negativos) decorrentes da dimensão da Instituição ao nível da gestão
das várias estruturas da organização.
Com a categoria C.2 – Eficácia e eficiência das estruturas e recursos – identificamse eventuais alterações ao nível do trabalho realizado quer internamente no âmbito do
funcionamento das próprias estruturas e dos vários órgãos, quer ao nível do trabalho que é
projetado para o exterior – isto é, naquilo que se reflete no serviço prestado à comunidade
– procurando perceber de que forma este novo paradigma de gestão se traduziu em
incremento ou, pelo contrário, em diminuição da qualidade do serviço.
Através

da

categoria

C.3

–

Proximidade/Localização

geográfica

dos

estabelecimentos enquanto fator potenciador do serviço prestado – perspetiva-se de que
forma a vertente relacionada com a dispersão geográfica se reflete na ação da Agregação.
Como contributo para uma compreensão mais abrangente considerou-se a eventualidade
de existirem outras opções de agregação diferentes relativamente aos estabelecimentos
constitutivos (subcategoria C.3.1.), nomeadamente para aferir o grau de adequabilidade da
opção adotada.
Com a categoria C.4 – Autonomia – avalia-se de que forma o facto de agora se
estar perante uma organização de maior dimensão se traduziu num incremento da
autonomia e qual o impacto que essa autonomia tem no quotidiano da Instituição e no
serviço prestado.
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2. Análise das entrevistas
2.1 – A. Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado
Em termos gerais, importa começar por salientar que esta dimensão – construção
de um percurso escolar específico, coerente e integrado – assume de certa forma como que
uma posição nuclear a partir da qual emergem e gravitam as restantes dimensões. Ou seja,
tanto a articulação entre níveis e ciclos de ensino (dimensão B) como a dimensão racional
e equilibrada da organização (dimensão C) têm, em certo sentido, uma vertente
instrumental na medida em que, de certa forma, estão ao serviço e são suscetíveis de
influenciar a concretização do objetivo inscrito nesta dimensão A.
No plano específico pretende-se saber se, com este novo modelo organizacional, é
(ainda) possível construir e se é possível potenciar a oferta de um percurso escolar
específico, coerente e integrado. Sublinha-se aqui a vertente da especificidade não só pelo
eventual confronto com as outras ofertas potencialmente concorrenciais (públicas e
privadas) disponíveis na região mas também como instrumento para se aferir a coerência
e a integralidade dessa oferta.
Ora subjacente à construção de uma oferta educativa35 adequada ao contexto
envolvente está a necessidade de:
- perceber se existe, por parte dos intervenientes, um conhecimento da realidade
envolvente em particular das necessidades e expectativas do público-alvo (categoria A.1);
- identificar os instrumentos produzidos e disponibilizados bem como as linhas de
intervenção definidas (categoria A.2);
- conhecer a recetividade que esta oferta educativa e o serviço prestado tem no meio
envolvente a partir da perspetiva dos intervenientes (categoria A.3) e, por fim, verificar se,
no quotidiano, a ação e atuação dos intervenientes é conscientemente conformada em
função dos objetivos estratégicos da organização (categoria A.4).
De referir ainda que, na medida em que é no – e através do – projeto educativo que
se materializa e se torna visível a política educativa da Instituição, optou-se por centrar
esta análise em torno deste documento estruturante.

35

Por “oferta educativa” deve entender-se, neste âmbito, não apenas a carga curricular disponível mas a
globalidade da prestação do serviço educativo em sentido lato como meio de materialização e expressão
da política educativa do agrupamento
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2.1.1 – A.1 Conhecimento do contexto envolvente no âmbito da
educação/formação no que se refere às respetivas necessidades e expectativas
específicas
Esta categoria não tem propriamente como objetivo recolher elementos para a
caracterização do contexto envolvente mas antes perceber se os entrevistados identificam
especificidades que distingam e deem singularidade ao contexto onde estão inseridos –
famílias e alunos – para que, assim, possam construir uma alternativa, também ela
específica e singular, que permita ir ao encontro das expectativas e necessidades do seu
público.

2.1.1.1 – A.1.1 Existente
Em termos gerais é possível concluir que os entrevistados identificam
especificidades inerentes à área de abrangência da Instituição. Especificidades não apenas
da zona onde esta está inserida face à outra margem da cidade – nomeadamente pelo facto
de ser uma zona com algumas características rurais/suburbanas – mas também diferenças
e especificidades entre duas zonas dentro da mesma área de influência da Agregação.
Isso mesmo fica patente quando se diz, a propósito de uma reunião tida com os
encarregados de educação acerca do futuro dos educando, que “enquanto que o centro, o
foco, numa determinada zona eram os filhos e o seu futuro, no outro, foi as guerrinhas...
entre freguesias36” (D).
Globalmente é então possível sistematizar as características/especificidades
mencionadas pelos entrevistados em três vertentes: vertente sociocultural, vertente
socioeconómica e vertente educativa.

36

As duas zonas aqui mencionadas referem-se às duas áreas de abrangência dos agrupamentos Agrup.12
e Agrup.15.
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Quadro 4: A.1.1 Existente (vertente sociocultural)37

Texto das entrevistas
D – “Há. Há uma assimetria”.
CP – “Eu acho que os alunos da margem esquerda, vamos-lhe chamar assim, não se sentem da cidade, na sua
maioria. E ir para o outro lado é uma ambição (…)”
CP – “Eu acho que para eles irem para uma escola para o outro lado, é uma promoção social.”
CP - O [ES.1] não está, permita-me a expressão, não está in.
CM – “Julgo até que há algum estigma relativamente à escola [ES.1].”
CM –“É uma questão cultural. E aqui os nossos alunos acho que gostam de ir para a outra margem.”
CM – “E em termos socioeconómicos, nós sabemos que a cidade tem outro tipo de ofertas que normalmente são
mais procuradas.”
D – “A não escolha [do agrupamento por parte dos alunos/famílias] tem ver com o facto de que o outro lado é que
é... é que há vida. No contexto de vida social.”
D – “E infelizmente nós sentimos que na margem esquerda todos acham que a margem direita é que é importante.
E portanto o outro lado é que é bom, o outro lado é que tem valor. E não continuando em grande quantidade
nomeadamente do 9.º para o 10.º, com os alunos no agrupamento.”
CM – “É uma questão cultural. E aqui os nossos alunos acho que gostam de ir para a outra margem”.
D – [Na sequência de reuniões com pais de alunos do 2.º e 3.º ciclo] acerca do percurso educativo e futuro dos filhos
concluiu que] “enquanto que o centro, o foco, numa determinada zona eram os filhos e o seu futuro, no outro, foi
as guerrinhas... entre freguesias.

Na vertente sociocultural a Instituição enfrenta sérios constrangimentos de natureza
sociológica decorrentes da necessidade de afirmação, de aquisição de estatuto pessoal e de
posicionamento/ascensão social do seu público-alvo. De facto, em termos culturais e
sociais, a margem direita (tendencialmente urbana) provoca, uma forte atração – associada
nomeadamente à estratégia de mobilidade social ascendente – sobre a margem esquerda
(tendencialmente rural e suburbana). Daí que, consequentemente, a Instituição – e em
particular a escola sede – sinta este estigma. Este facto é particularmente marcante na
medida em que, de certa forma, é sentido como fator exterior à organização, isto é, que
esta pouco ou nada pode fazer para contrariar esta tendência da população.

37

Excecionalmente apresentam-se tabelas parciais (vertente sociocultural, vertente socioeconómica e
vertente socioeducativa) para dar destaque a cada uma destas vertentes e permitir uma maior facilidade
de análise.
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Quadro 5: A.1.1 Existente (vertente socioeconómico)

Texto das entrevistas
CP – “(…) porque efetivamente é uma zona em que os alunos têm-nos [só] a nós. E o meu orgulho enquanto
identidade de escola é fazer a diferença.”
CM – “(…) é um meio já rural. (…), claro que não será um meio rural com características puramente rurais porque
está muito próximo de uma cidade, (…)e recebemos alunos dos dois meios mas estou convencido que predomina o
meio rural.”
CP – “Nós temos isto presente [as necessidades e expectativas das famílias]. A caracterização do meio está feita e
nós enquanto escola, como lhe digo, respondemos a isso.”

Relativamente à vertente socioeconómica constata-se, pelas intervenções, que o
meio é conotado com um contexto predominantemente rural e tendencialmente carenciado.
Com efeito, os agrupamentos que deram origem à Agregação já tinham anteriormente, em
maior ou menor grau, construído e interiorizado um perfil de público-alvo associado a uma
imagem de aluno desfavorecido pelo que a opinião agora manifestada dá continuidade a
essa perceção.
De referir que é possível identificar no discurso dos participantes a disponibilidade
para transformar essas dificuldades em desafios e, dessa forma, poder fazer a diferença. É
um pouco esse princípio que está presente na frase “...o meu orgulho enquanto identidade
de escola é fazer a diferença” (CP) concluindo-se dizendo: “...nós enquanto escola, como
lhe digo, respondemos a isso” (CP).
Quadro 6: A.1.1 Existente (vertente socioeducativa)

Texto das entrevistas
CE – “…muitos encarregados de educação têm perspetivas elevadas em relação aos seus educandos. Outra parte –
que há vinte anos era uma parte significativa e agora penso que é mais reduzida – provavelmente não. Quer que os
filhos concluam apenas a escolaridade obrigatória.”
PCG – “Não posso afirmar isto com grande certeza nem com grande rigor mas a perceção que tenho é que existirá
uma percentagem significativa de famílias e de alunos que almejam uma orientação mais virada para o mercado de
trabalho e portanto para saídas profissionais e não tanto…”
CM – “Começamos a ter uma elevada percentagem de alunos que me parece que o que querem é obter um diploma
profissional e poder ingressar no mercado de trabalho.”
CM – “[os alunos] quando pensam num curso profissional é algo que lhes dê bagagem para exercer a profissão.”
CE – “Neste contexto há muitos alunos com dificuldades. Dificuldades a nível social que depois se refletem em
dificuldades a nível do aproveitamento escolar. E para além disso também há muitos alunos com problemas mesmo
de aprendizagem sejam eles fruto do envolvimento e do seu contexto familiar, sejam eles próprios pelas dificuldades
que já vêm.”
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Na vertente educativa tem-se consciência que a diversidade e heterogeneidade
económica, cultural e sociológica que marca o contexto onde a escola está inserida tem
reflexos ao nível da multiplicidade de expectativas e, consequentemente, dos percursos
educativos pretendidos. Daí que se afirme que há alunos com expectativas elevadas,
nomeadamente com a pretensão de fazer prosseguimento de estudos no ensino superior e,
ao mesmo tempo, alunos que pretendem uma formação tendencialmente profissionalizante
e em estreita ligação com o mercado de trabalho.
Transversalmente tem-se consciência que, eventualmente fruto do contexto social,
económico e familiar desfavorecido, há alunos que evidenciam dificuldades de
aprendizagem e insucesso escolar.

2.1.1.2 – A.1.2 Inexistente
Quadro 7: A.1.2 Inexistente

Texto das entrevistas
C1C – “Penso que o nosso Agrupamento (…) apanha todo o tipo de pessoas. Não há aqui assim uma… não estamos
numa zona que apanhe uma determinada… predominantemente só uma franja da população.”
C1C – “…não consigo arranjar aqui uma característica específica da área que nós estamos inseridos.”
CE – “Eu acho que os contextos sociais não são assim tão diferentes. Ou seja, se os contextos sociais são diferentes,
o tipo de alunos que fica no nosso agrupamento são semelhantes. Porque, por exemplo, no secundário nos cursos
cientifico-humanísticos, o número de alunos é cada vez menor comparativamente com o ensino profissional.”
PCG – “…as expectativas das famílias aqui da área não são diferentes das expectativas de outras escolas, excetuando
uma ou outra.”
PCG – “…as expectativas das famílias são as mesmas que aqui no nosso agrupamento, e que é: que a escola tenha
melhores condições, que a escola tenha os currículos iguais…”

Como atrás se referiu é possível concluir que, de forma particularmente expressiva,
quase todos os participantes têm consciência da singularidade e das especificidades
inerentes ao meio envolvente. Mesmo nas situações em que a resposta aponta para a
inexistência de especificidades, verifica-se que isso se deve, por um lado, à
heterogeneidade da população envolvida (o que, por si só, já é uma especificidade), mas
também porque, globalmente e num plano genérico, as expectativas de todos os alunos e
de todas as famílias são transversais e estão, em suma, relacionadas com a obtenção de
sucesso escolar, educativo, profissional, etc. É isso que é dito quando se refere que “(…)
as expectativas das famílias são as mesmas que aqui no nosso agrupamento, e que é: que
a escola tenha melhores condições, que a escola tenha os currículos iguais…” (PCG).
72

Há, contudo, uma intervenção que sublinha um aspeto interessante. De facto,
constata-se que independentemente da heterogeneidade social, económica e cultural do
meio envolvente, os alunos que optam pelo agrupamento e pela agregação têm, em regra,
o mesmo perfil familiar e sociológico. É o que se conclui a partir da seguinte declaração:
“Eu acho que os contextos sociais não são assim tão diferentes. Ou seja, se os contextos sociais
são diferentes, o tipo de alunos que fica no nosso agrupamento são semelhantes. Porque, por
exemplo, no secundário nos cursos cientifico-humanísticos, o número de alunos é cada vez
menor comparativamente com o ensino profissional” (CE).

Globalmente, pode concluir-se que mesmo nas situações em que o discurso parece
não identificar características específicas do meio, na realidade a informação emitida
traduz um conhecimento concreto do contexto e do aluno.
Assim, percebe-se que os participantes têm globalmente uma perceção clara do
meio envolvente classificando-o como heterogéneo mas sobretudo como rural/suburbano
e desfavorecido. Consequentemente interpretam as expectativas das famílias em termos de
percursos e objetivos escolares identificando necessidades formativas tendencialmente
profissionalizantes mas também, expectativas de prosseguimento de estudos. Reconhecem
que, provavelmente fruto do contexto social, económico e familiar, os alunos podem
evidenciar dificuldades de aprendizagem e insucesso escolar.

2.1.2 – A.2 Instrumentos e linhas de intervenção subjacentes à construção de
uma oferta educativa específica e coerente.

2.1.2.1 – A2.1 Projeto Educativo
Segundo a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do regime de autonomia, administração e
gestão das escolas o projeto educativo é “o documento que consagra a orientação educativa
do agrupamento (...) no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as
estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas (...) se propõe cumprir a sua função
educativa”. Como tal entendeu-se adequado adotar o projeto educativo da Instituição como
documento orientador e elemento referencial das opções políticas da Agregação.
Uma questão prévia pertinente, dada a heterogeneidade do território de influência,
está em saber até que ponto é que um único projeto educativo resultante da agregação pode
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implicar uma eventual diminuição da diversidade e qualidade da oferta face à anterior
situação quando existiam três projetos educativos distintos para cada um dos três
estabelecimentos. Ou, colocando a questão a partir de um outro ângulo, importa saber se o
atual projeto educativo tem versatilidade suficiente para substituir eficazmente os três
documentos anteriormente existentes potenciando a qualidade da oferta educativa.
Quadro 8: A2.1 Projeto Educativo

Texto das entrevistas
PCG – ”...não creio que [a existência de um único projeto educativo em territórios com características diferentes]
seja uma questão constrangedora. Creio sim que ao uniformizar um território mais alargado acaba por mitigar, ou
digamos, esbater identidades e respostas mais territorializadas, mais específicas de territórios que não são
exatamente os mesmos.”
CP – “…do ponto de vista da filosofia e dos princípios inerentes [ao projeto educativo], eu acho que eles não eram
assim tão diferentes [os vários projetos educativos anteriores à agregação]. Acho que o nosso projeto educativo não
trai nenhum dos princípios que já estavam enunciados nos diferentes. Sendo que, como digo, é comum. (…). Alguns,
vê-se bem que são dirigidos a um determinado ciclo mas na sua maioria são absolutamente, penso eu, transversais.”
C1C – “O projeto educativo foi elaborado com base no trabalho que vinha de trás, tentando sempre ir buscar tudo
o que era os pontos fortes dos outros documentos e portanto, não se ignoraram nesse aspeto e em muitos outros,
o trabalho já feito pelas anteriores escolas.”
D – “[O projeto educativo] Consegue integralmente responder [às necessidades e expectativas da comunidade
envolvente].”
D – “...o projeto educativo tem de ser feito com base na matéria-prima que tem. E sobretudo os alunos. E de facto
foi sobre os alunos que se incidiu no sentido de ele corresponder.”

Ora, globalmente percebe-se que da “fusão” dos três projetos educativos não
decorrem limitações explícitas nem isso representa uma diminuição da oferta para as
populações. Pelo contrário, de acordo com o que é dito, pode inclusivamente resultar, dizse, numa vantagem ao potenciar um percurso escolar integrado e coerente ao aluno. Isto
porque na elaboração do documento houve a preocupação de evitar ruturas com os
anteriores projetos educativos procurando, pelo contrário, dar uma certa continuidade e
aproveitar os aspetos positivos de cada um. Por outro lado, ao colocar o aluno como
elemento referencial a partir do qual emergem os respetivos objetivos e as correspondentes
estratégias, o documento acaba por alcançar a versatilidade necessária pelo que, desta
forma, diz-se, “Consegue integralmente responder” (D) às necessidades e expectativas da
comunidade envolvente.
Assim, pode dizer-se que, pelo menos durante o processo de construção formal do
projeto educativo, houve a preocupação em elaborar um documento ajustado, integrado e
em articulação com o contexto envolvente capaz de responder coerentemente às
especificidades anteriormente identificadas.
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2.1.2.2 – A2.2 Dinâmica educativa
A forma de concretização dos objetivos gerais processa-se globalmente através da
dinâmica educativa, e da disponibilidade relacional, que se estabelece com os alunos.
Estes dois vetores de intervenção são, globalmente assumidos e mencionados como algo
que identifica e distingue esta Agregação tornando-se, por isso, como que uma mais-valia.
Assim,

no

âmbito

da

dinâmica

educativa

é

possível

identificar

e

agrupar/sistematizar as respostas em torno de três referentes:
i) oferta integradora e socializadora;
ii) oferta diferenciada e diversificada;

iii) oferta verticalizada.
Quadro 9: A2.2 Dinâmica educativa (oferta integradora e socializadora)38

Texto das entrevistas
CP – “Estar aqui para aqueles que as famílias não têm possibilidade de lhes dar algumas coisas que nós lhes damos.
Se não forem connosco ao teatro, nunca vão. Se não forem connosco ao museu, nunca vão. Se não forem connosco
conhecer o convento de Mafra, nunca vão conhecer. Já levei alunos a Lisboa que nunca tinham ido a Lisboa. Nós
fazemos a diferença aí também.”
CP – “Eu acho que estamos cá para todos. Nós, enquanto agrupamento, como lhe digo é a minha identidade de
escola, e falo muito pela minha experiência aqui no [ES.1], acho que tivemos sempre abertura para estarmos para
todos: para os que têm dificuldades, para os que não têm. Para os bons também, para os fazermos melhores. E acho
que isto nos distingue dos outros.”
CP - “(…) darmos, enquanto escola, aquilo que o meio ainda não lhes deu, aquilo que as famílias não lhes podem
dar. E permitir que seja efetivamente a escola a ajudar estes alunos a dar o salto. Mas também estar cá para aqueles
que já são bons, (…) e que efetivamente eles tenham uma aprendizagem da vida real também. Que não vivam uma
bolha, de um lado ou de outro. Que interajam que se conheçam, que conheçam o mundo e criar efetivamente
competências para a enfrentar essa sociedade e esse mundo. Eu acho que nós temos isso. Estar cá para todos.
Estarmos abertos a todos: os difíceis, os fáceis.”
D – “Depois tem também em termos de parcerias com entidades próximas, tem por exemplo no desporto escolar o
golfe e a canoagem que mais nenhum outro agrupamento tem...”

Com efeito é possível identificar que, de uma forma geral, os entrevistados
consideram que a Instituição e os seus profissionais conseguem dar uma resposta
particularmente personalizada em função do contexto que envolve cada aluno e que isso
se processa a um nível e com um grau que torna esta abordagem de certa forma única. De
sublinhar que esta perspetiva é coerente com a caracterização e com o conhecimento que

38

Excecionalmente apresentam-se tabelas parciais (oferta integradora e socializadora, oferta diferenciada
e diversificada e oferta verticalizada) com o objetivo de dar destaque a cada um dos itens e facilitar a análise
dos dados.

75

se tem do contexto envolvente nomeadamente em termos de fragilidades económicas
culturais e sociais, mas também de alguma heterogeneidade entre as famílias.
Por outro lado verifica-se que há ainda empenho na construção de uma oferta
inovadora. Isso está particularmente patente na seguinte afirmação: “...também em termos
de parcerias com entidades próximas, tem por exemplo no desporto escolar o golfe e a
canoagem que mais nenhum outro agrupamento tem...” (D).
Assim, é possível perceber que genericamente existe um conhecimento bastante
sustentado do meio social que compõe o público-alvo e um conhecimento do perfil do
aluno/família que frequenta a escola. Daí esta “disponibilidade” para fomentar a integração
e socialização do aluno pela escola num processo onde a família não consegue chegar. Daí,
também, esta competência para dar competências para além dos conhecimentos “formais”.
Aliás, este aspeto é globalmente assumido como algo que diferencia e distingue esta escola
das restantes ofertas. Não deixa, contudo, de ser interessante registar que, como se verá
posteriormente, esta disponibilidade e, de certa forma, este skill para trabalhar com este
perfil de alunos pode também acarretar e conduzir a uma situação limitadora. Isto porque
esta especificidade é suscetível de contribuir para a construção de uma imagem que associa
a Instituição a um público desfavorecido com todas as consequências, em termos de
estigmas sociais, daí decorrentes. Daí que se tenha consciência que há ainda obstáculos a
ultrapassar tal como se expressa na seguinte constatação: “O que nós ainda não
conseguimos foi impormo-nos ao meio” (CP).
Quadro 10: A2.2 Dinâmica educativa (oferta diferenciada e diversificada)

Texto das entrevistas
CP – “Volto àquilo que disse, que é efetivamente dar a resposta a todos. E o diagnóstico inicial é essencial.
Percebermos o que é que eles querem e construirmos essa resposta. E a resposta só pode ser construída a partir
desse conhecimento. Se nós tivermos o cuidado de construirmos esse conhecimento acho que também somos
capazes de construir essa resposta.”
C1C – “(...) tentamos ser a resposta para as necessidades dos alunos e das famílias, tentamos ser competentes e
apostar sempre nessa vertente.”
C1C – “(...) a política do agrupamento e da direção do agrupamento tem sido precisamente o responder às
necessidades e ao tipo de desafios que vão surgindo todos os dias. Portanto, no que respeita à educação especial,
por exemplo, no que respeita aos cursos profissionais que vão sendo criados, nos apoios educativos que se criam,
as parcerias que se fazem com outras instituições, procuram sempre estar atentos a essa realidade.”
C1C – “Isso é o nosso desafio diário (...) tentando realmente tratar cada aluno de acordo com aquilo que é, com as
suas necessidades e com aquilo que ele é capaz de fazer. Obviamente que nunca somos perfeitos nessas coisas, mas
os desafios da educação é um bocado também esse: é percebermos que somos todos diferentes, que andamos em
ritmos diferentes, aceitarmos essa heterogeneidade com alguma naturalidade.”
CE – “Eu acho que o agrupamento faz um esforço.” [para responder às diferentes expectativas das diferentes
famílias/alunos].
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D – “Tenta responder a essas necessidades nomeadamente em termos de oferta formativa e educativa diversa no
sentido de, de facto, de acordo com o interesse e a capacidade dos alunos, os levar até ao prosseguimento de
estudos ou os levar até uma certificação num curso profissional.”
PCG – “Nesse aspeto [de dar uma resposta eficaz, coerente e integrada a famílias com necessidades e expectativas
diferentes] creio que sim (…)”
PCG – “Existem nas diversas escolas – quer de 2.º e 3.º ciclo quer secundária – respostas específicas para as
expectativas e percursos e ambições também diferentes.”
CE – “…este agrupamento tem tudo aquilo que é possível em termos de ofertas porque para além de ter o ensino
regular do 2.º e 3.º ciclo do ensino secundário, tem depois o ensino profissional com vários cursos e depois, para
além disso, no 3.º ciclo tem Percursos Curriculares Alternativos tem Cursos de Educação Formação e agora ainda vai
abrir um vocacional. Portanto parece-me que em termos de aqui, da cidade de [nome da Cidade], deve ser um dos
agrupamentos que tem maior número de ofertas.”
D – “Depois tem essa oferta formativa que é diversa e, portanto, responde às necessidades.”
D – “O agrupamento responde [às necessidades e expectativas das famílias]. Nós temos a nível de 3º ciclo, quer
cursos de educação e formação quer cursos vocacionais e a nível do secundário temos, quer os científicohumanísticos que é para prosseguimento de estudos, quer os cursos profissionais. Portanto este agrupamento em
termos de resposta formativa e educativa consegue abranger toda a gama de interesses dos alunos e de
expectativas.”
CE – “Eu acho que sim, que é possível. Na minha opinião é possível [que duas famílias/alunos com expectativas e
necessidades de educação/formação diferentes façam no agrupamento um percurso articulado, coerente,
integrado e de qualidade].”
PCG – “uma oferta predominantemente orientada para cursos de profissionais. Estou a falar do secundário, como é
óbvio. Embora como sabemos irão arrancar este ano os chamados percursos vocacionais que também vêm um
bocadinho nesta linha. Eu diria que a marca distintiva (…) [é] sobretudo uma oferta profissional.”
CM – “Não tenho dúvidas [que o agrupamento responde com eficácia no âmbito dos cursos científico-humanísticos].
E uma análise com algum cuidado dos percursos escolares de alunos que temos tido mostra isso perfeitamente.”
CM – [os alunos] “quando pensam num curso profissional é algo que lhes dê bagagem para exercer a profissão. E
nós estamos naquela situação em que, tenta-se dar-lhes essa bagagem mas para além disso tenta-se que ele possa
ter um acesso à uma universidade. E depois acho que se perde um bocado uma coisa e a outra: porque nem ficam
habilitados para ir para a universidade, (...) e por outro lado se calhar as habilitações profissionais e a dificuldade
que tiveram para as obter não condizem com aquilo que eles estavam à espera.”
CM – [O agrupamento consegue dar resposta às diferentes expectativas de diferentes famílias] “Dentro dos limites
impostos por lei, sim. Dentro dos limites impostos por lei. Ainda há pouco referi a história da via profissionalizante
que não é o que eu entendo que deveria ser. Ou além desta deveria haver ainda uma outra se calhar ainda mais
profissional. Portanto dentro desses limites, julgo que não é o projeto educativo que inibe essa possibilidade [mas
os constrangimentos legais].”
CM – “…há uma via profissional que já existiu em tempos e que (…) poderia responder às características de
determinados alunos e que não existe. Mesmo os nossos cursos profissionais têm uma componente teórica que
muitos deles têm dificuldade em acompanhar. E a que não se pode fugir porque é dos programas, é como está
estruturado o curso.”
PCG – “Aliás eu penso que a única forma de as escolas se diferenciarem, e de diferenciarem os seus projetos
educativos e se diferenciarem nos territórios onde estão, era justamente por uma verdadeira autonomia.”

Na realidade a oferta educativa não se restringe apenas à vertente integradora e
socializadora. Aquilo que transversalmente vai emergindo do discurso dos entrevistados é
também a componente de diversidade e a diferenciação da oferta como algo que confere
singularidade à Instituição. Com efeito, à exceção de um comentário que refere que “para
já tenho que confessar que não tenho um conhecimento muito… [acerca de uma oferta
educativa específica] ” (C1C) – provavelmente explicada pelo contexto onde o
entrevistado desempenha as respetivas funções – os restantes participantes demonstram ter
um conhecimento global acerca da oferta relevando a vertente diversificada e diferenciada.
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Subsequentemente tudo indica que esta diversidade e diversificação acontece na
sequência e em coerência com a perceção que se tem do meio social envolvente e do perfil
de aluno que frequenta a Escola. Daí a resposta relativamente significativa na área do
ensino tendencialmente profissionalizante pois acredita-se que, desta forma, se responde à
necessidade de um segmento relevante da população-alvo.
Todavia – na linha, aliás, do que se afirmou a propósito da capacidade de integração
e socialização de setores alegadamente mais desfavorecidos da população – também esta
opção – de se apresentar uma oferta no âmbito do ensino tendencialmente
profissionalizante – é suscetível de contribuir para a construção uma imagem da Instituição
que a projeta e associa a um público tendencialmente desfavorecido. Talvez para contrariar
esta constatação, se afirme existir igualmente uma preocupação em responder com eficácia
nas áreas de ensino tradicionalmente designadas formalistas. E a demonstrar isso mesmo
está a seguinte afirmação: “Não tenho dúvidas [que o agrupamento responde com eficácia
no âmbito dos cursos científico-humanísticos]. E uma análise com algum cuidado dos
percursos escolares de alunos que temos tido mostra isso perfeitamente” (CM).
Acresce ainda que a Agregação procura minimizar o fosso que eventualmente
possa surgir entre o ensino regular e o ensino tendencialmente profissionalizante. Desta
forma, procura-se atenuar, tanto quanto possível, eventuais limitações nomeadamente
aquelas que se refletem ao nível do prosseguimento de estudos.
Ora este aspeto da diversificação da oferta tem implicitamente inerente uma
vertente de personalização do serviço prestado na medida em que se procura, dentro do
possível, responder às necessidades e expectativas de “cada” aluno. É isso que se percebe
a partir da seguinte intervenção:
“Isso é o nosso desafio diário (...) tentando realmente tratar cada aluno de acordo com aquilo
que é, com as suas necessidades e com aquilo que ele é capaz de fazer. Obviamente que nunca
somos perfeitos nessas coisas, mas os desafios da educação é um bocado também esse: é
percebermos que somos todos diferentes, que andamos em ritmos diferentes, aceitarmos essa
heterogeneidade com alguma naturalidade” (C1C).

Assim, e tendo presente a perceção que se tem acerca das características do meio,
das fragilidades económicas mas também da heterogeneidade social que compõem os
diferentes estratos sociais, percebe-se a opção por uma dinâmica educativa que permita a
construção de uma oferta diversificada, abrangente e, de certa forma, personalizada para
se conseguir chegar aos “diferentes públicos”.
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Desta forma, perante a questão de saber se esta diversidade da oferta é realmente
abrangente e ajustada às expectativas e necessidades da população, os participantes
respondem afirmativamente. É, por exemplo, o que se diz na seguinte afirmação:
“Tenta responder a essas necessidades nomeadamente em termos de oferta formativa e
educativa diversa no sentido de, de facto, de acordo com o interesse e a capacidade dos alunos,
os levar até ao prosseguimento de estudos ou os levar até uma certificação num curso
profissional” (D).

E, ao mesmo tempo que se destaca toda esta dinâmica educativa, também se tem
consciência que há sempre um caminho a percorrer. Quando a questão se coloca acerca
das respostas específicas dadas pela Instituição, diz-se o seguinte: “…são suficientes? Eu
creio que não. Aí temos de ser sempre insatisfeitos” (PCG).
Porém, neste processo de construção de uma oferta educativa diferenciada
apontam-se também obstáculos em particular aqueles que decorrem da própria lei e que,
de alguma forma, estão relacionados com o grau de autonomia das escolas. É isso que é
dito quando, a propósito da questão de saber se o agrupamento responde efetivamente às
diferentes necessidades e expectativas da população, se afirma o seguinte:
“Dentro dos limites impostos por lei, sim [o agrupamento consegue dar resposta às diferentes
expectativas de diferentes famílias]. Dentro dos limites impostos por lei. Ainda há pouco referi
a história da via profissionalizante que não é o que eu entendo que deveria ser. Ou além desta
[via] deveria haver ainda uma outra se calhar ainda mais profissional. Portanto dentro desses
limites, julgo que não é o projeto educativo que inibe essa possibilidade” [mas os
constrangimentos legais] (CM).

Estes constrangimentos legais são explicitados apresentando-se a seguinte
situação:
[os alunos] “quando pensam num curso profissional é algo que lhes dê bagagem para exercer
a profissão. E nós estamos naquela situação em que, tenta-se dar-lhes essa bagagem mas para
além disso tenta-se que ele possa ter um acesso à uma universidade. E depois acho que se perde
um bocado uma coisa e a outra: porque nem ficam habilitados para ir para a universidade, (...)
e por outro lado se calhar as habilitações profissionais e a dificuldade que tiveram para as obter
não condizem com aquilo que eles estavam à espera.”

E acrescenta-se dizendo que:
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“…há uma via profissional que já existiu em tempos e que (…) poderia responder às
características de determinados alunos e que não existe. Mesmo os nossos cursos profissionais
têm uma componente teórica que muitos deles têm dificuldade em acompanhar. E a que não se
pode fugir porque é dos programas, é como está estruturado o curso” (CM).

Neste aspeto há uma frase que parece sintetizar este sentimento: “...a única forma
de as escolas se diferenciarem e de diferenciarem os seus projetos educativos e se
diferenciarem nos territórios onde estão, era justamente por uma verdadeira autonomia”
(PCG).
Quadro 11: A2.2 Dinâmica educativa (oferta verticalizada)

Texto das entrevistas
CM – “...os alunos não passaram a ter acesso a nada que não tivessem antes, portanto não há vantagem. Não vejo.
Não vejo vantagens.”
PCG – [A oferta] “Não é potenciada pela agregação… não é a agregação que veio melhorar ou piorar essa resposta.
Nós estamos a falar de quê? Do pré-escolar do 1º Ciclo e 2 e 3.º ciclo e secundária. Existiam independentemente da
agregação ou não agregação. Com as mesmas respostas que existem hoje.”
CE – “Nesse aspeto acho uma vantagem que é os alunos poderem fazer o seu percurso escolar todo no mesmo
agrupamento, com aquele projeto educativo, com aquelas linhas orientadoras, com aquela coerência. Agora,
estamos no início, há muitas coisas a limar, há muitos aspetos a melhorar. Muitíssimos.”
CE – Eu acho que tem havido um esforço nesse sentido. Acho que as pessoas preocupam-se em que os alunos façam
o prosseguimento de estudos: passem das escolas do 1.º ciclo para as dos 2.º e 3.º ciclo depois para a escola
secundária que é a sede. Para além disso parece-me que este agrupamento tem uma oferta de diversos percursos
formativos – seja o ensino regular seja o ensino profissional ou vocacional até que vai funcionar – acho que há uma
preocupação em variar as ofertas que o agrupamento…”
C1C – “A vantagem, logo uma pequena vantagem é (...), termos respostas para um maior número... um maior leque
de respostas para as necessidades dos nossos alunos. (...)Temos desde o pré-escolar até ao nível profissional, até
ao fim do secundário… temos todas as respostas previstas..”
D – .”..uma das razões que os leva a fazer a criação de mega agrupamentos é, que os alunos estejam englobados
num projeto educativo durante doze anos de escolaridade. Ok, acho excelente. Aí é o que eu vejo de positivo. Só
que depois é contrariado com outra legislação que diz: os encarregados de educação, e estão no seu direito, têm o
direito de escolher a escola que pretendem.”
D – “Mas isto é um trabalho que tem de ser feito, desde que eles entram nas EB 2,3, desde o 5.º ano. E isso demora
tempo.”
D – “Se impusermos determinadas hipóteses, nomeadamente na continuidade do agrupamento, o que pode
acontecer é a fuga mesmo, do agrupamento.”
PCG – [Quanto à necessidade de melhorar] “Aí há um espaço de melhoria e de resposta mais adequada mas esse
não é um problema que resulte nem da agregação nem da não agregação. Resulta da dinâmica das escolas e
portanto da capacidade que as escolas têm de responder às necessidades das populações.”

Como se referiu anteriormente, importa reforçar que este novo modelo
organizacional – nomeadamente por causa da dimensão destas novas estruturas orgânicas
– deveria ter, em princípio, reflexos (positivos ou negativos) na dinâmica educativa e na
oferta disponibilizada. Aliás, a possibilidade de se oferecer um percurso verticalizado de
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forma articulada e coerente foi um dos argumentos político-pedagógicos mais debatidos.
Curiosamente é possível constatar que, de uma forma geral, nesta vertente da oferta
verticalizada as respostas oscilam entre o reconhecimento de vantagens e a ausência destas.
As respostas que apontam para a inexistência de vantagens indicam, em síntese,
que a oferta educativa não é potenciada pelo facto de se estar em agregação. Ou, dito de
outra forma, que a agregação não veio acrescentar nem melhorar o serviço que era prestado
pelos anteriores agrupamentos.
Em sentido contrário entende-se que, de facto, por se estar em agregação é possível,
por um lado, encontrar e dispor de uma diversidade maior de respostas para os permanentes
desafios. Por outro, diz-se que há efetivamente vantagens pelo facto de o aluno poder fazer
o seu percurso no seio de uma mesma Instituição e com um só projeto educativo. No
entanto, também se tem consciência que esta “vantagem” pode, como se fez referência
anteriormente, ser esvaziada pelo próprio aluno/família uma vez que este pode, em
qualquer momento do seu percurso escolar, optar por mudar de agrupamento e, com isso,
mudar de projeto educativo. Perante esta realidade – e paralelamente à oferta diversificada
e abrangente – a Agregação procura fidelizar os seus alunos fomentando o tal percurso
sequencial, integrado e coerente, ou seja, oferecendo uma oferta educativa verticalizada.
Este trabalho de “fidelização” dos alunos é encarado numa perspetiva sistemática e em
termos estruturais ou seja, com resultados a médio/longo prazo como se conclui pelo facto
de não se apresentarem às famílias e aos alunos soluções impositivas, mas apostar-se,
antes, na construção de opções atrativas capazes de se imporem por si mesmas. Diz-se,
sobre isto, o seguinte: “... isto é um trabalho que tem de ser feito, desde que eles entram
nas EB 2,3, desde o 5.º ano. E isso demora tempo” (D) acrescentando-se que “se
impusermos determinadas hipóteses, nomeadamente na continuidade do agrupamento, o
que pode acontecer é a fuga mesmo, do agrupamento” (D).
Paralelamente reconhece-se que há ainda um espaço significativo onde é possível
melhorar a oferta potenciando esta nova estrutura organizacional. Aliás, as limitações que
ainda se verificam decorrem, segundo se afirma, do facto de se tratar de uma organização
recente a viver ainda momentos de aprendizagem e adaptação.
Em todo o caso reconhece-se que, se por um lado a estrutura de agregação pode
facilitar e potenciar a dinâmica educativa, é à escola que, por sua vez, cabe a construção e
concretização desse sistema verticalizado. De certa forma é o que se diz quando se afirma
o seguinte:
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“Aí há um espaço de melhoria e de resposta mais adequada mas esse não é um problema que
resulte nem da agregação nem da não agregação. Resulta da dinâmica das escolas e portanto
da capacidade que as escolas têm de responder às necessidades das populações” (PCG).

2.1.2.3 – A2.3 Disponibilidade relacional
Quadro 12: A2.3 Disponibilidade relacional

Texto das entrevistas

D – “Em primeiro lugar, não querendo menorizar o trabalho que se faz noutras escolas, mas de facto este
agrupamento tem uma grande maioria de pessoal docente e não docente que se dedica a 100% e até muito mais
do que a 100% aos alunos e à escola. E eu, que conheço muitas escolas, é notório aqui esse pulsar. Ao contrário de
outras escolas.”
D – “...e tem sobretudo um espírito humanista que me parece que dificilmente se encontra no país.”
C1C – “...pondo sempre em primeiro lugar o aluno.”
CP – “Estar aqui para aqueles que as famílias não têm possibilidade de lhes dar algumas coisas que nós lhes damos.”
CM – “o que os alunos usufruem é de uma proximidade muito grande dos professores. Uma disponibilidade, que eu
que conheço outras escolas, não vejo existir. Pelo menos com o mesmo grau que existe neste.”
CM – “…reforço aquilo que já disse há pouco: tentamos estar muito próximos dos alunos.”
CM – “a matéria-prima – é que nós trabalhamos com uma matéria-prima muito sui generis que é o aluno, que é o
indivíduo – e temos anos excelentes e anos que não são tão bons.”

Particularmente interessante é a forma como os participantes destacam o
relacionamento que a escola, e em particular o professor, tem com os seus alunos,
conferindo-lhe, assim, um caráter de singularidade e de mais-valia que a distingue das
restantes escolas.
Esta capacidade singular que a escola tem destaca-se ao nível da proximidade
relacional e no contacto interpessoal com o aluno bem como ao nível da abordagem
pedagógica e metodológica, nomeadamente no âmbito da sala de aula.
Por outro lado, percebe-se também que esta disponibilidade e sensibilidade –
colocando o aluno no centro da atuação da escola – são explicadas pela perceção que os
professores têm do meio onde operam e do conhecimento que têm do perfil de aluno que
frequenta o agrupamento.
Deste modo pode concluir-se que, de uma forma geral a Agregação tem perceção
e conhecimento do meio onde está a operar – meio tendencialmente rural com algumas
carências económicas e sociais, mas, ao mesmo tempo, um meio heterogéneo – e procura
posicionar-se para dar uma resposta em conformidade com o que considera serem as
expectativas e as necessidades do seu público. Essa resposta passa por criar uma oferta
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diversificada e abrangente mas também por manter e fomentar uma atitude e um
relacionamento de proximidade com os alunos.
De referir ainda que, a partir do conteúdo das entrevistas, é percetível que estas
“preocupações” têm maior expressividade ao nível do ensino secundário esbatendo-se
gradualmente à medida que a análise se foca nos níveis iniciais da escolaridade. Ou, dito
de outra forma, os instrumentos e linhas de intervenção parecem estar tendencialmente
focalizados e a dirigirem-se aos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário e não tanto ao 1.º ciclo.
Isto pode eventualmente ser explicado por dois motivos: por um lado a maioria dos
entrevistados exerce funções primordialmente no 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário e,
portanto, estarem mais sensibilizados para as problemáticas inerentes ao seu campo de
atuação; por outro, porque a tendencial diminuição de alunos se faz notar com especial
incidência a partir do 2.º e 3.º ciclo sobressaindo aí a necessidade de uma intervenção mais
urgente. Há, contudo, uma outra explicação que não pode, para já, ser descartada: o facto
de o processo de integração e agregação ser algo recente fazendo com que todas as
mudanças e alterações daí decorrentes necessitem de algum tempo para serem
interiorizadas. Ou seja, é natural que os agentes necessitem de algum tempo para
interiorizarem e adotarem uma visualização global e abrangente de todos os níveis de
ensino e de todos os estabelecimentos que compõem a agregação e não apenas uma
perspetiva restrita ao âmbito onde desenvolvem a sua ação.

2.1.3 – A.3 Os stakeholders e a “filosofia” do agrupamento.
Partido do princípio que, em tese, a Agregação tem conhecimento do meio
envolvente e que, em função disso, constrói uma oferta específica, coerente e que responde
às necessidades e expectativas do público-alvo, importa perceber, por um lado, se a
Instituição consegue “mostrar” a esse público o seu “produto39” e, ao mesmo tempo,
perceber de alguma forma, qual o grau de recetividade e de envolvimento junto da
comunidade.
Para isso, procurou identificar-se as ações, iniciativas e estratégias encetadas ou a
dinamizar pela agregação no sentido de se projetar (subcategoria A.3.1) e a respetiva
39

O recurso ao termo “produto” pretende apenas dar uma imagem materializada e criar alguma analogia
com as estratégias comerciais de marketing querendo significar o conceito de oferta/serviço educativo em
sentido lato.
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recetividade e reação da comunidade (subcategoria A.3.2), designadamente através do seu
envolvimento e participação na vida da(s) escola(s) (subcategoria A.3.3), e também através
da perceção que os participantes têm do resultado dessas iniciativas de divulgação
(subcategoria A.3.4).
Mais uma vez optou-se por estabelecer como referente orientador o projeto
educativo da Agregação.

2.1.3.1 – A.3.1 Iniciativas de divulgação
Quadro 13: A.3.1 Iniciativas de Divulgação

Texto das entrevistas
CM – “…tem havido essa preocupação [do agrupamento se dar a conhecer] por motivos óbvios: o decréscimo da
natalidade, a dificuldade de termos alunos… portanto tem feito com que se façam campanhas e dar a conhecer a
oferta que temos e isso tudo. Julgo que isso aí se tem tentado fazer”.
CE – .”..como este é um agrupamento que está um pouco a ser esvaziado, há a preocupação por parte da gestão e
depois das lideranças intermédias e os Diretores de Turma de fornecer toda a informação possível para manter…”
CE – “Eu acho que sim [que o agrupamento tem a preocupação de se dar a conhecer] (…). Primeiro, as reuniões que
há entre direção e encarregados de educação; diretores de turma e encarregados de educação. Depois, o facto de
os alunos de ciclos diferente deslocarem-se às escolas dos ciclos subsequente: nomeadamente 1.º ciclos escolas de
2.º e 3.º ciclo… alunos do 3.º ciclo, escola secundária”.
PCG – “Esta escola tem, por exemplo, um programa interessante – esta escola não, este agrupamento – as chamadas
academias: (...) ocupação dos tempos livres dos alunos e planos de férias. Ainda agora vamos iniciar uma, é uma
forma também de captar alunos para as nossas escolas mas também dar a conhecer (…)”
C1C – “O agrupamento tem apostado muito nessa área [de se projetar e se dar a conhecer].
C1C – “Tentamos que eles [os alunos] conheçam todos os estabelecimentos, que eles visitem as escolas que
frequentam e as escolas que poderão vir a frequentar mais tarde, tentando criar um certo espírito de família e que
eles gostem da escola e dos professores que trabalham com eles.”
C1C – “(...) a partir do momento em que somos um agrupamento maior, mais forte, penso que também nos
conseguimos impor de uma forma diferente junto do meio. Até inclusivamente junto da autarquia que tem que ser
nossa parceira e tem que prestar alguns serviços.”
CP – [O agrupamento] “Tem” [a preocupação de se dar a conhecer]
D – “O agrupamento faz tudo, faz muitas atividades quer para a Câmara Municipal, quer para a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, quer a nível do Desporto Escolar para a comunidade o que também projeta o nome do
agrupamento.”
CP – “Eu acho que é feito um trabalho enorme pelos serviços de psicologia e orientação para divulgar, mas acho que
está muito centrado, na minha opinião, está muito centrado dentro da escola.”
CP – “(…)mas acho que alguma coisa tem que ser feito para dar a conhecer… sair.”
PCG – “Nesse terreno eu penso que ainda há muito a fazer. Uma das críticas que eu tenho feito e propostas também
que eu tenho feito, é de que as escolas têm de trabalhar mais as questões do marketing. Porque estamos a falar
mesmo de marketing. No fundo é assim. Por muito que as escolas façam, e se não tiverem marketing e se não se
souberem projetar para fora, isso não passa.”
CE – “Apesar de que isso [atividades de divulgação] ainda pode acontecer com mais frequência. Por isso penso que
sim.”
D – “Mas aí pode-se fazer muito mais e em termos sobretudo de marketing.
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De uma forma geral os intervenientes referem que a Agregação tem tido a
preocupação de se projetar e de se divulgar junto da comunidade. Aponta-se, a título
exemplificativo, o programa das Academias dinamizado no período e interrupção de
atividades letivas (páscoa e final de ano letivo) e destaca-se a vertente que funciona na
escola secundária uma vez que esta é aberta ao público em geral independentemente de se
ser ou não aluno da Agregação. Ou seja, entende-se que estas iniciativas são uma
oportunidade para a escola mostrar o seu serviço à comunidade.
Também a opção de se proporcionar aos alunos situações, ainda que esporádicas,
que lhes permitem frequentar e conhecer outros estabelecimentos da Agregação onde são
ministrados os ciclos e níveis subsequentes é apontada como uma estratégia de fidelização
e de projeção do trabalho que aí se faz.
Por outro lado verifica-se que há igualmente a preocupação em promover
iniciativas exteriores e de âmbito mais abrangente que não apenas a vertente formal de
situação de ensino-aprendizagem. Daí as referências à cooperação e articulação entre a
escola e outras entidades como a câmara municipal, a direção-geral dos estabelecimentos
escolares, o desporto escolar entre outras.
Naturalmente percebe-se que a “motivação” e a justificação para que a Agregação
se projete e se “mostre” junto da comunidade envolvente decorre da necessidade de adotar,
também ela, uma atitude proativa e competitiva face à presença de outros estabelecimentos
públicos e privados que se assumem igualmente concorrenciais num contexto de
diminuição da população escolar em geral.
Porém, apesar de todas as iniciativas já implantadas, está-se consciente de que este
é ainda um campo a desenvolver e onde muito ainda há a fazer. De facto percebe-se que
independentemente da “qualidade do serviço” alcançada, se não existir uma estratégia de
comunicação e divulgação eficaz com o exterior, dificilmente a agregação se consegue
impor numa sociedade marcada pelo marketing. Mais pertinente ainda, quando um dos
constrangimentos identificados está relacionado com a imagem da escola, construída a
partir de estereótipos e estigmas sociais.
Em suma pode dizer-se então que existe a consciência da necessidade de encetar
estratégias de divulgação e de projeção da Agregação junto do público potencial. Percebese, no entanto, que essas estratégias precisam de ser desenvolvidas com mais frequência e
maior âmbito de abrangência. É claro, por exemplo, o conjunto de iniciativas junto da
comunidade educativa direta – pais e alunos do agrupamento – mas não se percebe com
tanta nitidez que haja a mesma incidência de iniciativas dirigidas ao exterior e ao público
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em geral. Isto mesmo é, de certa forma, sintetizado nas seguintes afirmações: “eu acho que
é feito um trabalho enorme pelos serviços de psicologia e orientação para divulgar, mas
acho que está muito centrado, na minha opinião, está muito centrado dentro da escola.”
(CP), concluindo-se dizendo que “...acho que alguma coisa tem que ser feito para dar a
conhecer… sair” (CP).

2.1.3.2 – A.3.2 Conhecimento da Agregação por parte da comunidade
Um contributo para a compreensão do grau de adequabilidade e coerência da oferta
educativa é conhecer qual a imagem que a comunidade tem da Agregação ou, mais
precisamente, a perceção que os intervenientes têm acerca da recetividade que o projeto
de ação da Agregação tem no meio envolvente. Para isso adotou-se como referente, mais
uma vez, o projeto educativo por ser o documento de ação estratégica da Instituição.
Assim, pretende conhecer-se o grau de proximidade dos alunos e das famílias com
a escola e se esta é a sua escolha por causa do seu projeto educativo, da oferta formativa e
do serviço globalmente prestado.
Quadro 14: A.3.2 Conhecimento da Agregação por parte da comunidade

Texto das entrevistas

PCG – “(…)se falarmos do pré-escolar, 1.º ciclo onde há uma relação de maior proximidade das educadoras com os
pais logo no pré-escolar há uma relação diária com os pais (…) e aí, digamos aí, a proximidade, o conhecimento quer
do trabalho, quer das atividades quer o envolvimento é muito grande. Normalmente é relativamente bom. No
primeiro ciclo, começa a diminuir mas ainda há uma grande proximidade. No 2.º e 3.º ciclo e secundário a coisa
começa a deteriorar-se (…).”
PCG – “(...) uma parte de projeto educativo tem a ver com a sua oferta educativa. E nessa medida as famílias
escolhem. Escolhem em função da oferta educativa; escolha em função dos malfadados rankings e da
performatividade das escolas.”
D – “O meio envolvente conhece.”
D – “Não, na parte dos cursos profissionais, os pais escolhem esta escola pela oferta de cursos profissionais que
tem.”
D – " A escolha é feita através do projeto educativo, sim.”
CP – [Quanto ao facto de a comunidade envolvente conhecer e se identificar com o projeto educativo] “Eu acho que
pouco. Mais os pais que estão diretamente envolvidos. Há efetivamente um grupo que trabalha e que conhece mas,
como lhe digo, eu mesmo na minha experiencia de diretora turma os pais não vinham.”
CP – “E que efetivamente, o que é que as pessoas conhecem? Os resultados da avaliação externa. Não são assim
tão bons”
CM – “[as famílias escolhem esta escola por causa] Da oferta educativa, sim.”
CM – “...E parece-me também que a perceção do que existe, da oferta, também não será essa… não será um óbice.
Julgo que as famílias saberão mais ou menos o que é que existe. Na nossa escola como nas outras, mesmo sendo
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na nossa área geográfica… principalmente na nossa área geográfica, acredito perfeitamente que saibam da nossa
oferta.”
CM – “…Agora a oferta, sim. A oferta, a fama, os rankings. Tudo isso vai influir nas escolhas das famílias.”
CE – “Eu acho que sim, eu acho que as famílias têm [conhecimento acerca da oferta formativa e da qualidade do
serviço prestado pelo agrupamento].”
C1C – “Penso que sim [que as famílias conhecem o agrupamento]. Tem sido… isso é gradual, essas coisas não surgem
de um dia para o outro, vão acontecendo.”
C1C – [Os pais]“Conhecem o agrupamento, conhecem… acompanham. Agora continuo a dizer que isto não é
generalizado. Mas há muitos pais que estão interessados em participar. Mas também temos um bocado o reverso
da medalha. Também há pais que são muito críticos daquilo que nós fazemos. No bom e às vezes no mau sentido.
Criaram níveis de exigência que poderão não ser…”
CP – “…mas eu acho que [a informação acerca da filosofia do agrupamento] ainda não chegou. Não chega [a
informação à comunidade].”
CP – “Mas não, eu falo com as pessoas e não conhecem. Acho que alguma coisa tem que ser feita.”
CP – “Não me parece que [a escolha deste agrupamento] seja por aí [pelo que conhecem do projeto educativo]. Eles
não têm muito conhecimento. Não têm.”
CM – “Relativamente à perceção sobre o que é que as famílias pensam, sobre a qualidade do serviço prestado,
parece-me que não têm essa perceção muito apurada. Julgo até que há algum estigma relativamente à escola [ES.1]
– neste momento o agrupamento …“
CM – [Relativamente à escolha da escola por causa] “Do projeto educativo, tenho dúvidas. Mas seja aqui ou noutra
qualquer.”
CM – “…qualquer projeto educativo tem uma série de itens que serão gerais a todos e a qualquer estabelecimento
de ensino. Os objetivos aqui, numa escola que tem uma realidade totalmente diferente do [ES.7], nós temos
objetivos, em parte, comuns aos do [ES.7] que é uma escola que serve uma faixa socioeconómica totalmente
diferente da nossa. E há pelo menos essa parte geral que é do conhecimento de todos. (…) e depois com algumas,
poucas, especificidades de cada uma das escolas. (…) nós queremos que os alunos tenham sucesso, queremos evitar
o abandono, queremos tudo isso. Seja aqui ou noutro sítio qualquer, nós queremos. As pessoas não vão à procura
do projeto educativo porque é aquilo que elas também por norma querem.”
CE – “Não, eu acho que não é por aí. Acho que a maioria dos alunos e dos encarregados de educação não conhece
o projeto educativo. Não se preocupa. E tenho a convicção que alguns docentes também não.”
PCG – “(…) eu apostaria que 90% dos pais, não leram o projeto educativo em nenhuma das escolas que havia antes
também não o vão ler.”
PCG – “Se encararmos o projeto educativo como algo mais, e que deve ser, que é algo mais, que é aquilo que define
em termos de princípios valores metas de estratégias, etc. eu creio que a esmagadora maioria das famílias não leu,
e que não quer saber… Não quer saber… – implicitamente quer saber ou subjetivamente quer saber – mas não vai
ler o projeto educativo.”
C1C – “Não [as famílias não escolhem o agrupamento pelo que conhecem do projeto educativo], neste momento
não acredito. Não acredito que o projeto educativo tenha esse impacto. Poderá vir a acontecer.”
C1C – “Até porque o nosso projeto educativo é muito recente. Portanto daí ainda não está divulgado a esse nível.”

Assim, verifica-se que relativamente ao projeto educativo formal – isto é, ao
documento escrito propriamente dito – há uma convicção generalizada de que a
comunidade educativa não o conhece e, como tal, este também não é relevante
nomeadamente em termos das opções e das escolhas das famílias.
Já quanto ao projeto educativo material, a perceção é um pouco diferente e varia
de acordo com o âmbito que se atribui ao conceito de projeto educativo. Esta perceção
está, ainda que implicitamente (e quase indiretamente), plasmada na seguinte afirmação:
“se encararmos o projeto educativo como algo mais, e que deve ser, que é algo mais, que é
aquilo que define em termos de princípios valores metas de estratégias, etc. eu creio que a

87

esmagadora maioria das famílias não leu, e que não quer saber… Não quer saber… –
implicitamente quer saber ou subjetivamente quer saber – mas não vai ler o projeto educativo”
(PCG).

Ou seja, acredita-se que, de uma maneira geral, às famílias e alunos não interessa
tanto o que está escrito no projeto educativo mas antes o que está inscrito na filosofia da
Agregação querendo isto significar as opções em termos de valores, de ofertas e das
diferentes soluções adotadas quotidianamente. E uma possível explicação para esta atitude
pode ser atribuída, de certa forma, à componente algo burocratizada e até estandardizada
que tendencialmente está associada à elaboração e à estrutura do documento projeto
educativo. Isso mesmo é o que se afirma na seguinte declaração:
“…qualquer projeto educativo tem uma série de itens que serão gerais a todos e a qualquer
estabelecimento de ensino. Os objetivos aqui, numa escola que tem uma realidade totalmente
diferente do [Escola Secundária ES.7 associada a alunos de um estrato económico e social
elevado], nós temos objetivos, em parte, comuns aos do [ES.7] que é uma escola que serve uma
faixa socioeconómica totalmente diferente da nossa. E há pelo menos essa parte geral que é do
conhecimento de todos. (…) e depois com algumas, poucas, especificidades de cada uma das
escolas. (…) nós queremos que os alunos tenham sucesso, queremos evitar o abandono,
queremos tudo isso. Seja aqui ou noutro sítio qualquer, nós queremos. As pessoas não vão à
procura do projeto educativo porque é aquilo que elas também por norma querem” (CM).

Desta forma, impõe-se saber quais os fatores que determinam a imagem da escola
junto do público para, a partir daí, a partir do desempenho da escola nesses itens, intuir
qual a imagem que a comunidade tem da Agregação e, assim, se perceber melhor o grau
de adequabilidade e de recetividade junto das famílias. E neste aspeto acredita-se que para
as famílias interessa sobretudo a perspetiva pragmática, por um lado e, por outro, a
mediática do ensino: a oferta educativa (sentido lato) e os rankings, respetivamente. É isso
que se sintetiza na seguinte afirmação: “...a oferta, sim. A oferta, a fama, os rankings. Tudo
isso vai influir nas escolhas das famílias” (CM). Isso mesmo é reforçado com a seguinte
declaração: “... uma parte de projeto educativo tem a ver com a sua oferta educativa. E
nessa medida as famílias escolhem. Escolhem em função da oferta educativa; escolha em
função dos malfadados rankings e da performatividade das escolas” (PCG).
Assim, aceitando que são estes os vetores que, no projeto educativo, são
valorizados pela comunidade, importa perceber se esta tem conhecimento do serviço
“produzido” e “oferecido” pela escola.
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Relativamente à oferta educativa entendida aqui como sendo os percursos
formativos disponibilizados, parece existir alguma falta de convergência de opiniões uma
vez que, enquanto algumas declarações dizem “eu acho que sim, eu acho que as famílias
têm [conhecimento acerca da oferta formativa e da qualidade do serviço prestado pelo
agrupamento]” (CE), outras referem o seguinte: “mas não, eu falo com as pessoas e não
conhecem. Acho que alguma coisa tem que ser feita” (CP).
Ora, esta divergência de opiniões pode ser explicada mais uma vez pelo facto de se
tratar de um processo de agregação ainda recente, com os procedimentos e estratégias de
divulgação a serem implementados de forma gradual. Por outro lado, parece existir
também a convicção de que tais estratégias poderão não ser suficientes ou não ser
completamente eficazes.
Contudo, é possível afirmar que, de uma forma geral – pelo menos junto daquele
público “mais próximo” da Agregação – esse conhecimento, maior ou menor, existe e é
determinante na escolha da escola, principalmente junto das famílias que pretendem a via
tendencialmente profissionalizante.
Relativamente à oferta educativa entendida agora como qualidade do ensino
prestado ao aluno, o seu conhecimento pressupõe, mais do que iniciativas de marketing
por parte da escola, um acompanhamento tendencialmente regular dos pais na vida escolar
dos educandos. Assim, justifica-se perceber o envolvimento das famílias no quotidiano
escolar dos alunos da Agregação. Nesta vertente, as opiniões indiciam que esse
acompanhamento é mais profundo e sistemático nos primeiros anos de escolaridade
tornando-se progressivamente menos expressivo nos anos subsequentes. Contudo, para
além desta assimetria vertical (no grau de acompanhamento das famílias à medida que se
progride na escolaridade dos respetivos educandos), há também uma certa assimetria
horizontal uma vez que em todos os níveis de escolaridade há diferentes graus de
envolvimentos por parte das famílias.
Assim, quer seja pelo conhecimento concreto que se tem acerca da oferta
(percursos e qualidade educativa), quer seja por outros fatores, nota-se que existe uma certa
perceção nos participantes que a imagem que a comunidade tem do agrupamento, não
sendo negativa, não corresponde e não faz justiça à qualidade do trabalho que efetivamente
é realizado. Os fatores que afetam esta imagem estão razoavelmente identificados e
prendem-se com a vertente mediática atribuída aos resultados e aos rankings. Como já se
referiu, percebe-se que este é um fator determinante para a imagem que as famílias
constroem da escola. E, com efeito, está-se consciente que este é efetivamente um
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elemento que condiciona e que se reflete na imagem que, no exterior, se tem da escola. De
facto, os resultados decorrentes da avaliação formal não permitem obter um
posicionamento elevado na estrutura dos rankings; o marketing associado à estratégia de
publicação e publicitação dos rankings valoriza a hierarquização dos resultados em termos
tendencialmente absolutos em detrimento de uma perspetiva substantiva da avaliação e de
relativização dos resultados. Essa constatação está expressa no seguinte “lamento”: “E que
efetivamente, o que é que as pessoas conhecem? Os resultados da avaliação externa. Não
são assim tão bons” (CP).

Assim, pode concluir-se que a Agregação procura projetar-se na comunidade,
divulgar as iniciativas e a qualidade da oferta com o objetivo de construir uma imagem
positiva. No entanto reconhece-se ainda algumas limitações que se associam ao facto de
se tratar de um processo e um projeto recente. Contudo, está-se consciente que os
resultados académicos, nomeadamente os decorrentes da avaliação externa, condicionam
a imagem da escola.

2.1.3.3 – A.3.3 Participação da comunidade
Um elemento relevante para se aferir a adequabilidade e recetividade do “produto”
disponibilizado pela Agregação prende-se com o grau de participação e envolvimento dos
vários públicos nas dinâmicas existentes na Instituição. Em tese, esta disponibilidade para
o envolvimento pode ser, de alguma forma, um indicador do nível de identificação com a
Instituição e, por conseguinte, da adequabilidade do serviço prestado.
Quadro 15: A.3.3 Participação da comunidade (fatores limitadores)

Texto das entrevistas
CP – “E repare que nós temos muitos alunos de [localidade que fica a cerca de 30 Km da ES.1] aqui no agrupamento,
o que é difícil de vir. Portanto, isso são alunos com carências, há muitos alunos carenciados, e ainda dificulta mais.
Portanto isto também não é… os pais interessam-se ou não se interessam. Há pais que podem ser interessados e
outros não podem. E nós vivemos essa realidade.”
CM – “ …mas também há aqui assim uma questão sobre a qual não podemos passar. Nós temos alunos que vêm de
alguns quilómetros. E eu, se calhar, se fosse pai deles, também me ponho no papel deles e às vezes… “
CP – “As pessoas também têm pouco tempo.”
PCG – “Hoje, os pais, quando têm a sorte de trabalhar os dois – em que estamos numa situação em que cresce
galopantemente o desemprego – quando têm a sorte de trabalhar os dois, saem de casa à oito da manhã e
normalmente veem os filhos à noite outra vez em casa, porque há uma grande pressão. Eu estou a dizer isto por
uma razão muito simples. Às vezes os professores fazem o discurso de que os pais não vão à escola, e que há pouca
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interligação, pouco envolvimento… mas não podemos esquecer esta situação. Nem todos, de facto, têm essas
condições.”
CP – “Os ex-professores do [ES.1], ninguém quis vir. Isto é estranho mas isto tem a ver também se calhar com isto
do agrupamento que me dizem: «não, isto agora já não é a escola onde eu estive».”

Sucede porém que são apontados, no caso concreto desta Agregação, fatores
suscetíveis de interferir e limitar o grau de envolvimento “dos públicos” com a escola e,
como tal, com as (eventuais) ilações que daí se pretendam extrair. Ou, dito de outra forma,
qualquer constatação ou conclusão que venha a ser retirada a partir dos níveis de
envolvimento e participação da comunidade devem ter em conta todos os fatores presentes.
E, de facto, identificam-se globalmente quatro fatores que condicionam a disponibilidade
das famílias: a distância casa/escola (secundária) de um conjunto significativo de alunos;
as exigências profissionais e a intensidade própria da vida nas sociedades modernas; a crise
económica e o desemprego; a falta de motivação face à perda de identidade da escola
secundária ES.1 decorrente do processo de agregação.
Quadro 16: A.3.3 Participação da comunidade

Texto das entrevistas
PCG – “Eu tenho a perceção que à medida que avançamos digamos assim cronologicamente e sequencialmente no
ensino o distanciamento dos pais é maior. É maior, isto não é uma regra geral. É maior dependendo das expectativas
das famílias. (...) Provavelmente (...) numa escola de classe média/média alta, muito provavelmente – quase de
certeza – o envolvimento é maior. Porquê? Porque também há um maior empowerment educativo e cultural e de
conhecimento e de exigência em relação à escola.”
PCG – “(…) há experiências diferenciadas, e no básico e secundário a minha perceção é de que há muito pouco
envolvimento dos pais.”
D – “A nível das EB 1 e dos jardins-de-infância [o envolvimento] é notório. Vivem ali tudo.”
D – “A nível das EB 2, 3... noto maior envolvimento dos pais sobretudo quando há festa. Mas os pais também se
envolvem sobretudo as associações de pais.”
CP – “Com o projeto educativo temos muito, às vezes, pais que já foram aqui alunos, por exemplo, que conhecem,
que se identificam, que estão… não sei se sabe mas há aí uma associação dos ex-[ES.1], que é interessante, e
realmente têm colaborado connosco nalgumas coisas.”
C1C – “(...) aquilo que realmente vai acontecendo é os pais participarem e quererem participar nas atividades da
escola. Claro que temos consciência que isto não está generalizado. Quando nós vemos os pais a integrarem
atividades da própria escola vemos que não são todos. É um número restrito. Mas também sentimos que há cada
vez uma maior responsabilização dos pais e os pais vão respondendo a este desafio.”
CP – “Penso que ela [envolvimento da comunidade na vida do Agrupamento] é escassa. Acho que as famílias vêm
pouco.”
D – “A nível do secundário é mais difícil. Lá está, se eles aos 14 anos já são eles que, entre aspas, mandam e querem
a escola para onde vão só porque fica mais perto do [centro comercial de referência na cidade] ou porque a margem
direita é melhor, também é natural que então os pais se autoexcluam, entre aspas, não digo todos, não. Há de facto
uma grande parte que continua interessada pelos filhos em interligação com a escola, não tanto.”
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CM – “Não me parece que haja grande envolvimento. E isso aí fica bem patente quando nós temos as reuniões no
início do ano e temos presentes, meia dúzia – aliás, meia dúzia é muito – quando temos meia dúzia de encarregados
de educação numa turma isso é muito…”
CM – “…claro que vêm quando há alguns problemas, quando são solicitados… isso aí acredito que sim. E das
experiências que eu tive como diretor de turma, há aqueles que vêm regularmente e há muitos que nunca cá põem
os pés. Independentemente de serem alunos com altas expectativas ou alunos com baixas expectativas. O que em
qualquer das situações ocorrem também estas duas situações.”

Para além dos constrangimentos apontados, verifica-se globalmente que, por um
lado, os níveis de envolvimento e participação são mais intensos nos primeiros anos de
escolaridade esbatendo-se e diminuindo progressivamente nos anos e níveis de
escolaridade posteriores. Esta constatação está, inclusivamente, em linha com o grau de
conhecimento que os pais têm da própria Agregação como atrás se mencionou. Em todo o
caso, este “afastamento” gradual das famílias ao longo do percurso escolar é, de certa
forma, explicado com a própria evolução da relação familiar durante o processo de
crescimento, desenvolvimento e afirmação social do jovem. É isso que se diz quando se
afirma o seguinte:

“A nível do secundário é mais difícil. Lá está, se eles aos 14 anos já são eles que, entre aspas,
mandam e querem a escola para onde vão só porque fica mais perto do [centro comercial de
referência na cidade] ou porque a margem direita é melhor, também é natural que então os pais
se autoexcluam, entre aspas, não digo todos, não. Há de facto uma grande parte que continua
interessada pelos filhos em interligação com a escola, não tanto.” (D)

Por outro lado, identifica-se também uma certa assimetria horizontal – diferentes
graus de participação das famílias em todos os anos de escolaridade. E se, em termos
teóricos, se estabelece uma relação direta entre o envolvimento das famílias e as respetivas
expectativas escolares quando se afirma que:
“É maior dependendo das expectativas das famílias. (...) Provavelmente (...) numa escola de
classe média/média alta, muito provavelmente – quase de certeza – o envolvimento é maior.
Porquê? Porque também há um maior empowerment educativo e cultural e de conhecimento e
de exigência em relação à escola” (PCG)

na prática e no caso concreto desta Agregação, essa relação parece não existir uma vez que
se afirma que “... há aqueles [pais] que vêm regularmente e há muitos que nunca cá põem
os pés. Independentemente de serem alunos com altas expectativas ou alunos com baixas
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expectativas. O que em qualquer das situações ocorrem também estas duas situações”
(CM).
Em todo o caso percebe-se que, na generalidade, o envolvimento e participação dos
pais, mesmo quando existe, não é particularmente expressivo.

Em suma, pode dizer-se que o grau de envolvimento dos vários públicos não
permite identificar uma característica que o projete para níveis mais elevados do que
aqueles que são expectáveis na vida das escolas atualmente. Por outro lado, e tendo
presente os constrangimentos inerentes ao perfil do público servido pela Agregação,
também não se pode concluir que seja inferior à participação existente nos outros
estabelecimentos.
Ainda assim verifica-se que, se por um lado, a participação dos públicos
corresponde ao que é tido como “normal” – maior envolvimento nos níveis iniciais de
escolaridade e heterogeneidade nos níveis subsequentes – por outro, é possível detetar no
discurso dos entrevistados um certo desejo de que esse envolvimento fosse mais
acentuado. No entanto, enquanto indicador de adequabilidade do projeto educativo, não se
destacam elementos diferenciadores que permitam extrair qualquer conclusão. Até porque
se trata de um projeto recente e, portanto, ainda sem o tempo suficiente para se extraírem
elementos (auto) avaliativos.

2.1.4 – A.4 Ação estratégica dos intervenientes em função do Projeto Educativo.
Para que a concretização de um projeto se processe de forma eficaz é adequado que
todos os seus intervenientes atuem de modo coordenado e em coerência com as linhas
orientadoras e os objetivos desse projeto. Daí que seja pertinente perceber se os vários
agentes, quando atuam nas diferentes estruturas, o fazem de forma consciente e em função
dos objetivos do projeto educativo ou se, pelo contrário, (ainda) não se identifica essa
intencionalidade estratégica nas suas posições/ações.
Naturalmente que para se agir em coerência com o projeto educativo é necessário,
antes de mais, conhecer o projeto educativo. Aliás, esta condição é realçada, explícita ou
implicitamente, por quase todos os entrevistados. E, desta forma, faz-se depender essa
intencionalidade estratégica deste maior ou menor conhecimento.
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2.1.4.1 – A.4.1 Existente
Quadro 17: A.4.1 Existente

Texto das entrevistas
CP – “Cada vez mais. Acho que este ano, cada vez mais [pauta a sua atuação de acordo e tendo como referência ao
projeto educativo e os objetivos globais do agrupamento].”
CP – “ir à plataforma [GARE], (…) leva a isso, a uma reflexão: o que é que eu estou aqui a fazer? Para quê? E isso fazse. Cada vez mais. E esta obrigatoriedade cria reflexão.”
CM – “Acho que sim.”
PCG – “...há professores que conhecem bem o projeto educativo e que procuram tê-lo presente e trabalhar para
ele. Penso que há professores que não o conhecerão tão bem. (...). E daí resulta também que o plasmar da sua
participação, da forma como o percecionam, como o interiorizam, terá graduações diferentes nos vários sítios onde
os professores trabalham, sejam nos grupos disciplinares, seja nos Departamentos seja onde for, ou nas turmas.”
C1C – “Mas obviamente que os professores já tomaram contacto com ele até porque o nosso Plano Anual de
Atividades é feito com base nos objetivos do projeto educativo e ainda por cima tendo o sistema de inserção de
atividades [na plataforma GARE] obriga a que sejam indexadas as atividades aos objetivos do projeto educativo.
Sempre que o professor coloca uma atividade tem de entrar em contacto com os objetivos.”

A relação entre uma atuação intencional, consciente e consistente com as linhas do
projeto educativo e o conhecimento que cada um tem precisamente desse projeto educativo
está patente de forma transversal em praticamente todo o discurso dos participantes. De
forma implícita ou explicita acredita-se que quanto maior é o conhecimento das linhas de
orientação e dos objetivos do projeto educativo mais coerente é a participação de cada um.
Neste sentido é dito, por exemplo, que
“...há professores que conhecem bem o projeto educativo e que procuram tê-lo presente e
trabalhar para ele (...), há professores que não o conhecerão tão bem. (...). E daí resulta também
que o plasmar da sua participação, da forma como o percecionam, como o interiorizam, terá
graduações diferentes nos vários sítios onde os professores trabalham, sejam nos grupos
disciplinares, seja nos Departamentos seja onde for, ou nas turmas” (PCG).

É curioso notar ainda que, relativamente ao processo de divulgação e conhecimento
dos objetivos do projeto educativo e, consequentemente, à respetiva conformação das
atuações dos intervenientes, se atribui um papel de motor e impulsionador à plataforma
informática GARE – Gestor de Atividades e Recursos Educativos, uma vez que é aí que
todas as ações são inseridas. Ora, neste processo, as atividades têm de estar em coerência,
articulação e de acordo com as linhas do projeto educativo o que dá um contributo
significativo para o seu conhecimento, ao mesmo tempo que fomenta nos vários atores
uma atuação consciente, coerente e integrada nos objetivos do referido projeto educativo.
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Na globalidade verifica-se que este conhecimento do projeto educativo e a
respetiva conformação da ação dos agentes com os seus objetivos está a acontecer de forma
progressiva e gradual.

2.1.4.2 – A.4.2 Inexistente
Quadro 18: A.4.2 Inexistente

Texto das entrevistas
CE – “E tenho a convicção que alguns docentes também não.” [conhecem o projeto educativo]
CE – “Não. [Os professores] Conhecem o projeto educativo; concordam com o projeto educativo mas depois na sua
atuação provavelmente há coisas que esquecem. Portanto, não é por aí.”
PCG – “... e há professores que provavelmente não ligarão muito e não perderão muito tempo com ele.”

Naturalmente que numa organização com praticamente 300 trabalhadores dos quais
mais de 200 são docentes, é natural que se encontre uma multiplicidade de personalidades
e de diferentes posicionamentos face à Instituição. Seja, por um lado, a própria História e
evolução da Escola Portuguesa no século XX, em particular no período democrático, que
conduziu e fez interiorizar no professor a convicção de ter um papel opinativo e
interventivo nos destinos e nas políticas da escola – conduzindo a atuações
tendencialmente mais individualistas –, seja pela alegada vaga de desmotivação que
perpassa o discurso da classe docente decorrente de uma complexidade de fatores de ordem
política, social e económica, a verdade é que, provavelmente à semelhança de outras
escolas, também aqui é possível encontrar traços de falta de consistência da ação quando
aferida à luz dos objetivos do projeto educativo. E se essa ausência de intencionalidade
pode ocorrer mesmo quando se tem conhecimento das linhas do projeto educativo, como
se percebe quando se afirma que
“não [os professores não agem em consonância com o projeto educativo]. Conhecem o projeto
educativo; concordam com o projeto educativo mas depois na sua atuação provavelmente há
coisas que esquecem. Portanto, não é por aí” (CE),

a verdade é que uma menor conformação da ação prende-se, quase sempre e numa
relação direta, com o grau de conhecimento que se tem desses objetivos.
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Ora, como atrás se afirmou, este processo de conhecimento do projeto educativo e
da respetiva conformação da ação, é algo que está a ocorrer de forma gradual e no contexto
de um processo que se iniciou recentemente pelo que é possível – e tem-se consciência
disso – que haja quem ainda não esteja suficientemente integrado.

2.1.4.3 – A.4.3 Constrangimentos
Quadro 19: A.4.3 Constrangimentos

Texto das entrevistas
C1C – “Penso que também os próprios professores ainda estão um bocadinho condicionados pelo facto do nosso
projeto educativo ser muito recente.”
PCG – “Tem a ver a montante com uma outra questão que é: se eles participaram, se foram ouvidos para a
construção do projeto educativo. Porque a questão começa aí. É que se na construção do projeto educativo os
professores – não só os professores mas toda a comunidade educativa – mas sobretudo, neste caso concreto os
professores, porque estamos a falar dos professores. Porque se são ouvidos na sua construção e na sua elaboração,
logicamente conhecem-no melhor E portanto vivenciam-no melhor, interiorizam-no e são capazes de o projetar.
Mas muitas vezes não é assim.”

Independentemente de eventuais fatores de ordem geral que se possam apontar para
explicar uma menor adequação da ação dos docentes face ao projeto educativo, há dois
aspetos que são referidos e que permitem obter uma melhor compreensão relativamente à
situação específica que se encontra na Agregação. Por um lado refere-se, mais uma vez, o
facto de se tratar de um projeto recente. Por outro, aponta-se o grau de envolvimento dos
docentes na própria definição das linhas de ação no momento da elaboração do projeto
educativo. Este elemento é particularmente interessante na medida em que se relaciona o
comprometimento e até a motivação dos docentes na vida da escola com a sua participação
no processo de definição das políticas e objetivos estratégicos da Instituição. Ora, a
verdade é que a evolução do sistema de gestão das instituições educativas tem vindo
progressivamente a retirar esta competência – alcançada pela Escola na sequência da
democratização da sociedade portuguesa em abril de 1974 – ao corpo docente para, em
particular a partir de 2008, a concentrar no diretor40.

40

De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º e da alínea a) do artigo 33.º do RAAG a elaboração do projeto
educativo cabe ao conselho pedagógico sendo aprovado pelo conselho geral nos termos da alínea c) do n.º
1 do artigo 13.º.
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Em suma pode-se concluir que gradual e progressivamente se está a construir uma
atitude de conformação da ação em função das linhas e objetivos do projeto educativo. A
plataforma informática GARE contribui de forma marcante para esse processo ao obrigar
a adequar as intervenções aos objetivos do projeto educativo. No entanto também se está
consciente que, à semelhança de outros setores, ainda há um caminho a percorrer.
Evidentemente porque se trata de um projeto e de uma estrutura recente, mas também
porque recente é o enquadramento político-organizativo que surgiu com o novo regime de
administração e gestão (RAAG) aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril. A
concentração do poder executivo na figura do Diretor, ainda que em cumprimento das
linhas gerais definidas pelo Conselho Geral, acaba por, em maior ou menor dimensão,
atenuar o papel interventivo do professor no que se refere à definição de políticas e
estratégias globais de atuação. Ou, dito de outra forma, com o atual regime sobressai a
vertente dirigista do órgão de gestão em detrimento de uma posição mais participativa do
professor. Não obstante, percebe-se – provavelmente consequência de mais de trinta anos
de gestão participada das escolas, ou simplesmente devido ao fatores (des)motivacionais
– que há docentes que ainda mantêm uma atitude individualista e, de certa forma alheada,
do projeto global da Instituição. Independentemente do motivo, parece existir a convicção,
por parte dos participantes, que este é um processo e, de certa forma, uma construção, pelo
que é, portanto, um caminho a percorrer e um objetivo alcançável a prazo.

2.1.5 – Considerações
Globalmente pode dizer-se que as estruturas e os órgãos da Agregação estão
conscientes da necessidade de construção de um projeto que se distinga e se afirme no
meio envolvente. Os intervenientes têm conhecimento da realidade e do contexto que os
rodeia, percebem o perfil dos (potenciais) alunos e estão disponíveis para construir uma
oferta que vá ao encontro e corresponda às necessidades e expectativas desse público
específico. É interessante verificar que, paralelamente, se percebe e se está consciente que
o tipo de público natural – um público que, do ponto de vista social, cultural e económico,
se pode caracterizar como tendencialmente desfavorecido – é ao mesmo tempo um fator
potenciador e um fator limitador: potenciador, na medida em que permite construir uma
oferta de perfil profissionalizante e, como tal, minimizar os impactos decorrentes da perda
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generalizada de alunos; limitador, uma vez que essa opção faz associar à escola a imagem
de um público desfavorecido com todos os estigmas sociais daí decorrentes.
Como forma de agregar todas estas variáveis, percebe-se que a Agregação procura
apresentar uma oferta diversificada que consiga dar resposta às múltiplas e diferentes
expectativas da população-alvo para, deste modo, captar o maior número de alunos
possível. Inclusivamente percebe-se nos discursos dos participantes que se acredita que os
objetivos da diversidade e adequabilidade da oferta bem como o da sua concretização –
através de uma ação e uma dinâmica educativa e relacional singular – foram alcançados.
Isso é patente na forma como se dá destaque à abordagem pedagógica, que se traduz
essencialmente numa atitude de proximidade e afetividade nas relações interpessoais com
o aluno a um nível que não existe, segundo se diz, nas outras escolas.
Contudo parece existir um certo estado de conformação em relação aos obstáculos
e constrangimentos exteriores à organização, em particular ao estigma social que lhe está
associado, nomeadamente, à sua localização na margem esquerda.
Existe também a consciência da necessidade de se divulgar e publicitar a
Agregação junto de um público alargado que não apenas a comunidade educativa. Há
inclusivamente iniciativas que vão nesse sentido mas reconhece-se que há ainda um
caminho a percorrer.
Isso mesmo acontece com o envolvimento da comunidade nas iniciativas e na vida
da escola. Afirma-se que esse envolvimento está mais presente nos primeiros níveis (préescolar e 1.º ciclo) e vai diminuindo ao longo dos níveis subsequentes ao mesmo tempo
que se apresentam algumas razões para este facto: a distância que separa a residência de
alguns alunos à escola, o ritmo de vida intenso dos encarregados de educação, entre outros.
Também se acredita que, de uma forma geral e à exceção de algumas situações, a
atuação dos vários intervenientes nos diferentes órgãos da escola se norteia e orienta em
função dos objetivos do projeto educativo muito por força da necessidade de se
introduzirem as atividades na plataforma GARE. Esta interiorização é, aliás, um processo
que gradualmente poderá ser aprofundado e, mais ainda, se os professores forem
envolvidos na construção do projeto educativo.
Transversalmente verifica-se que os intervenientes referem o facto de esta
organização ser ainda uma realidade recente, facto que condiciona o modo de ver, sentir e
agir dos profissionais. Talvez por isso, também, verifica-se que a opinião dos
intervenientes é muito marcada e condicionada pelo ciclo/nível de ensino onde estes
realizam o seu trabalho – no caso concreto é o ensino secundário – faltando, por vezes,
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uma visão abrangente e global da Agregação e das diferentes realidade – e problemas –
que marcam cada um dos vários estabelecimentos.

2.2 – B. Articulação entre os níveis e ciclos educativos.
Naturalmente que um dos objetivos centrais relacionados com o processo das
agregações tem a ver com a possibilidade de, alegadamente, potenciar a articulação entre
níveis e ciclos de ensino. Este objetivo esteve presente nos motivos inerentes à constituição
dos primeiros agrupamentos – cuja grande concretização ocorreu com o ministro David
Justino em 2003 – e mantém-se agora no âmbito dos processos de agregação. Porém estas
novas unidades orgânicas são estruturas de maior dimensão pelo que importa saber se,
precisamente com esta maior dimensão é ainda possível potenciar a (ou tão somente fazer)
articulação entre os níveis e ciclos de ensino.
Para isso, recolheu-se a opinião dos intervenientes relativamente à opção de
constituir agregações como forma de potenciar a articulação entre níveis e ciclos de ensino.
Isto é, procurou perceber-se se os entrevistados reconheciam a importância da agregação
como fator potenciador de articulação (categoria B1). Por outro lado procurou também
perceber-se se, na prática, existia articulação em termos de circulação e mobilização de
informação entre níveis e ciclos de ensino (categoria B2). Finalmente, para se perceber se
as práticas de articulação, a existirem, eram fruto de voluntarismos mais ou menos
individuais ou, pelo contrário, decorrentes de uma estratégia institucional, procurou saberse quais os procedimentos efetivamente instituídos ou a instituir (categoria B3).

2.2.1 – B1 Reconhecimento da importância da agregação como fator
potenciador de articulação
No sentido de se compreender e enquadrar a atuação dos elementos no que se refere
à vertente da articulação começou por se recolher a opinião – quer numa perspetiva teóricoabstrata, quer a partir da experiência já existente – dos entrevistados acerca do potencial
de articulação incrementado pela agregação. Estes dados têm relevância quando se quer
compreender e contextualizar a atitude e empenho dos intervenientes na implementação e
concretização de formas de articulação.
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2.2.1.1 – B1.1 Existente
Quadro 20: B1.1 Existente

Texto das entrevistas
PCG – “Portanto eu diria que, sim, as agregações potenciam de facto essa articulação vertical – é uma das vantagens
que podem ter – “se”: se forem criadas num território educativo, a uma escala adequada, com uma dimensão
adequada e uma população adequada. Três coisas essenciais. E depois, se essa unidade agregadora tem, ou não,
condições para criar as tais dinâmicas próprias de apropriação do espírito de agrupamento e de criação. Se conseguir
eu acho que a articulação vertical é um dos aspetos, dos poucos aspetos positivos que a agregação tem.”
PCG – “Por exemplo, desde logo o 1.º ciclo – quer o pré-escolar quer o 1.º ciclo – viviam muito isolados.
Historicamente viveram sempre muito isolados. E a tendência é que ainda muito isolados. O facto de estarem num
agrupamento – já anteriormente tinham conselhos, creio que tinham conselhos de docentes, mas agora – mas antes
não sei muito bem como é que funcionavam – mas agora têm. E isso potencia essa articulação pedagógica, projetos,
etc.”
D – “Porque é muito importante estar num agrupamento onde estão professores que os conhecem desde o jardimescola, desde o 1.º ano de escolaridade até ao 12.º e que podem acompanhá-los dar indicações a outros professores.
Uma articulação entre os vários ciclos que não acontece se entretanto mudarem de escola.”
D – “Agora, a vantagem grande seria na continuidade do projeto educativo dos alunos. É a grande vantagem que eu
vejo nesta agregação...”
D – [Em termos de articulação curricular a agregação tem] “Facilitado.”
CM – “Relativamente à articulação curricular entre ciclos – aliás acho que já tinha falado nisso – acho que há
vantagens. Acho que sim. É uma das poucas coisas em que eu acho que há vantagens. Nós, no fundo, eu estava no
secundário e sem contacto com o terceiro ciclo há um elevado número de anos. Automaticamente tem que haver
uma maior articulação e há uma maior perceção.”
CM – “Qualquer aumento da articulação curricular só pode ser benéfica. Possível, julgo que é. E desejável, sim. O
modo como isso pode ser feito pode não ser fácil. Fácil e mesmo a exequibilidade pode não ser… pode não ser
exequível.”
CM – “Nós reunimos regularmente. Se eu sei que o meu colega X foi professor daquele aluno, se eu estou com
alguma dificuldade é fácil falar sobre o aluno, falar sobre as potencialidades ou as dificuldades que ele manifesta. E
até ver o que é que já foi feito e de que forma é que pode tentar resolver qualquer situação que surja. Aí há maior
facilidade...”
CM – “Neste momento é possível [dinamizar projetos a envolver vários ciclos] e não era. Porque nós só tínhamos
secundário e eles só tinham 3º ciclo. Quer-se dizer, eles já tinham agrupado nalguns casos não era bem mega
agrupamento ainda mas já tinham, trabalhavam já com o 1.º ciclo e pré-escolar. Nesse aspeto pode haver, podem
fazer-se outras coisas que não se faziam.”
CE – [As agregações]“Facilitam [a articulação curricular]. Tem uma lógica, não é?”
CE – “Agora, pelo que está por trás, o facto de, por estarem ali os vários ciclos, acho que faz sentido fazer a
articulação.”
CE – “Vantagem há porque, se houver uma linha coerente, acho que os Encarregados de Educação têm vantagem
em colocar os filhos no pré-escolar e levá-los até ao secundário. Acho que isso é uma vantagem. Se as coisas forem
coerentes.”
CE – “...mais informação… os alunos iniciam os percursos no 1.º ciclo, passam para o 2.º e 3º ciclo e depois tem uma
escola secundária. Mais coerente.”

Verifica-se que de uma forma bastante expressiva os intervenientes reconhecem
que a agregação potencia o processo de articulação entre níveis e ciclos de ensino.
No entanto, ao mesmo tempo que se afirma, com relativa segurança, as vantagens
em termos de articulação, também se apontam fatores suscetíveis de condicionar esse
objetivo.
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Desde logo a vertente ligada à dimensão desta nova estrutura e, relacionado com
isto, a questão da construção de uma identidade própria. De facto, quanto maior é a
estrutura organizativa e a área da sua abrangência mais difícil parece ser a definição e
construção de uma identidade e de uma força agregadora e identificadora.
Um outro fator suscetível de condicionar o processo de articulação prende-se com
o facto (já mencionado) de os alunos poderem livremente mudar de escola ao longo do seu
percurso. De facto, se por um lado a grande vantagem que todos apontam tem a ver com a
“...continuidade do projeto educativo dos alunos” (D), o certo é que os alunos podem, se
assim o entenderem, mudar de projeto educativo, isto é, de estabelecimento de ensino em
qualquer fase do seu percurso escolar.
Por outro lado, ainda que sem se apontar um obstáculo em concreto, está-se
consciente que a forma de concretizar essa articulação pode não ser fácil. Ou seja, percebese que a agregação em si mesma – isto é, em termos teóricos – pode facilitar os processos
de articulação mas não significa não haja constrangimentos a ultrapassar. Afirma-se a este
propósito, o seguinte:
“Qualquer aumento da articulação curricular só pode ser benéfico. Possível, julgo que é. E
desejável, sim. O modo como isso pode ser feito pode não ser fácil. Fácil e mesmo a
exequibilidade pode não ser… pode não ser exequível” (CM).

Aliás, é interessante verificar que parece existir, ainda que de forma muito ténue,
um certo desfasamento entre a forma como se perspetivam as vantagens no plano teórico
e depois, na prática, o modo como elas são concretizadas.
Um exemplo particularmente ilustrativo desta realidade tem a ver com a situação
do 1.º ciclo tal como é descrita pela seguinte declaração:
“Por exemplo, desde logo o 1.º ciclo – quer o pré-escolar quer o 1.º ciclo – viviam muito
isolados. Historicamente viveram sempre muito isolados. E a tendência é que ainda muito
isolados. O facto de estarem num agrupamento – já anteriormente tinham conselhos, creio que
tinham conselhos de docentes, mas agora – mas antes não sei muito bem como é que
funcionavam – mas agora têm. E isso potencia essa articulação pedagógica, projetos, etc.”
(PCG).

Ou seja, percebe-se que, se à partida a agregação parece trazer vantagens
nomeadamente ao incrementar processos de articulação, na prática verifica-se que a
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situação se mantém sensivelmente igual quando comparada com as vivências que estas
escolas tinham no âmbito dos anteriores agrupamentos. E aproximadamente a mesma coisa
é referida na seguinte afirmação:
“Neste momento é possível [dinamizar projetos a envolver vários ciclos] e não era. Porque nós
só tínhamos secundário e eles só tinham 3º ciclo. Quer-se dizer, eles já tinham agrupado
nalguns casos não era bem mega agrupamento ainda mas já tinham, trabalhavam já com o 1.º
ciclo e pré-escolar. Nesse aspeto pode haver, podem fazer-se outras coisas que não se faziam”
(CM).

Em bom rigor o que se conclui da conjugação desta duas declarações é que os
processos de articulação entre ciclos apenas se estenderam ao ensino secundário uma vez
que, em maior ou menor grau, já se praticavam nos anteriores agrupamentos.
Em todo o caso, o que sobressai da globalidade das declarações prestadas é a
opinião de que a agregação favorece o processo de articulação e reconhece-se que esse
incremento é suscetível de se traduzir em vantagens pedagógicas para os alunos.

2.2.1.2 – B1.2 Inexistente
Quadro 21: B1.2 Inexistente

Texto das entrevistas
PCG – “Mas isso, diga-se de passagem, que já era feito por algumas escolas antes de haver a agregação. A
necessidade de articular o pré-escolar com o 1.º ciclo e do 1.º ciclo com o 2.º e 3.º ciclo.”
C1C – “...não é por causa disto [da agregação], aliás é mais difícil fazer [a articulação curricular] agora do que seria
se tivesse sido feito anteriormente.”

Apesar de a generalidade das intervenções apontar para a possibilidade de existir
um maior incremento de articulação nos vários níveis e ciclos de ensino com a implantação
das agregações, também se refere, na linha, aliás, do que atrás já se afirmou, que não é a
agregação que, por si só, concretiza essa articulação. Ou dito de outra forma, o que se
percebe destas declarações é que praticamente não houve alteração das práticas de
articulação já existentes nos níveis e ciclos de ensino que faziam parte dos anteriores
agrupamentos, ou seja, desde o ensino pré-escolar até ao 9.º ano. Assim, para estes níveis
– do pré-escolar até ao 9.º ano – os processos de articulação mantém-se praticamente
inalterados; o incremento de articulação parece ocorrer de forma mais significativa entre
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o 3.º ciclo e o ensino secundário. Contudo, importa reter que, não obstante ter ficado
praticamente sem alteração o grau de articulação no pré-escolar e ensino básico, dir-se-á
que nestes níveis de ensino o processo se complexificou. É o que se conclui a partir da
seguinte afirmação: “...é mais difícil fazer [a articulação curricular] agora do que seria se
tivesse sido feito anteriormente” (C1C).
Acredita-se que esta maior dificuldade (“é mais difícil fazer agora”) possa
eventualmente estar relacionada (também) com a maior dimensão desta nova estrutura
organizacional associado ao peso burocrático que naturalmente lhe está inerente. Deste
modo, não obstante a generalidade das declarações terem apontado para as virtudes da
agregação relativamente ao incremento da articulação, importa registar que, ainda assim,
surgem também diferentes limitações e obstáculos.

Assim, pode concluir-se que, de uma forma bastante expressiva, os participantes
veem a agregação como algo vantajoso e facilitador no que se refere à articulação
nomeadamente entre os diferentes níveis e ciclos de ensino. Contudo, apontam também
alguns fatores que podem limitar e condicionar a operacionalização dessa articulação. Ou
seja, ao mesmo tempo que se reconhecem as potencialidades também se afirma que, por
um lado, não basta estar em agregação para que a articulação se concretize. Por outro, temse consciência que determinados fatores inerentes e decorrentes da agregação –
nomeadamente a dimensão das novas estruturas – podem traduzir-se em obstáculos à
realização dessa mesma articulação.

2.2.2 – B.2 Circulação e mobilização de informação entre níveis e ciclos de
ensino
Aferida a opinião dos participantes importa perceber se, na sua atuação, a
Instituição concretiza formas de articulação, nomeadamente entre os diferentes níveis e
ciclos de ensino.
Ora, um indicador relevante prende-se com a circulação e mobilização da
informação. Isto porque, em certo sentido, a informação e a forma como esta é
disponibilizada é a base dos processos de articulação entre os diferentes níveis e ciclos de
ensino. Mas não só em termos de informação propriamente dita; também os respetivos
canais de circulação são determinantes principalmente num contexto de uma organização
que se viu alargada: alargada em termos de número de elementos que integram agora as
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estruturas existentes, mas alargada também numa perspetiva física e geográfica ao ter de
gerir e articular estabelecimentos situados numa área relativamente dispersa.
2.2.2.1 – B2.1 Existente
Quadro 22: B2.1 Existente

Texto das entrevistas
PCG – “Sim, creio que [a mobilização e circulação de informação] se vai fazer e que se vai fazendo cada vez melhor.”
PCG – “... há essa preocupação, do acompanhamento dos processos individuais dos alunos que decorre da própria
lei e não só da lei do sentido pedagógico das coisas, da perceção de um percurso verticalizado e portanto a
preocupação de reunir e de transmitir a informação quer geral quer específica individual dos alunos.”
CM – “Sim, a informação que existe circula e chega a todos.”
CM – “Continua a haver a [partilha da informação] que havia.”
CM – “Do 6.º para o 7.º até acredito que sim. Dentro do mesmo estabelecimento de ensino as pessoas contactam,
muitas vezes são os mesmos professores apesar de eventualmente, nós sabemos que neste momento há
professores do grupo 500 a lecionar no segundo ciclo, portanto muitas vezes até já são eles que os levam e portanto
aí essa articulação, estão mais próximos e aí, a proximidade, eu acho que é relevante.”
C1C – [Os professores dos diferentes níveis e ciclos] “Partilham…” [informações, materiais ou experiências]
C1C – “Sim, quer dizer, há sempre… há um esforço para que isso [circulação e mobilização da informação] aconteça.”
D – “Sim, circula. [a informação referente e entre os vários ciclos].”

Globalmente reconhece-se que há circulação e partilha da informação. Diz-se que:
“sim, a informação que existe circula e chega a todos” (CM). Também no que se refere à
partilha de informações, materiais e experiências diz-se que sim, que os professores dos
diferentes ciclos “partilham” (C1C) a informação.
Há uma declaração interessante que refere que “Continua a haver a que havia”
(CM), parecendo indicar que não houve incremento de partilha de informação com a
entrada do novo agrupamento. O que parece existir é, por um lado, a convicção de que há
ainda um caminho a percorrer no sentido de otimizar procedimentos e, por outro, a
constatação de que esta partilha se faz de forma mais fácil, natural e eficaz quando ocorre
dentro do mesmo estabelecimento de ensino. No fundo faz-se referência à articulação que
existia no âmbito dos anteriores agrupamentos quando se diz o seguinte:
“Do 6.º para o 7.º até acredito que sim. Dentro do mesmo estabelecimento de ensino as pessoas
contactam, muitas vezes são os mesmos professores apesar de eventualmente, nós sabemos que
neste momento há professores do grupo 500 a lecionar no segundo ciclo, portanto muitas vezes
até já são eles que os levam e portanto aí essa articulação, estão mais próximos e aí, a
proximidade, eu acho que é relevante”(CM).
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De facto, daqui percebe-se que as práticas de partilha de informação e experiências
são sobretudo potenciadas pela proximidade física dos intervenientes. Assim, se é certo
que a agregação fomenta oportunidades de partilha e articulação de informação, uma vez
que promove o relacionamento interpessoal, fá-lo principalmente ao nível das intervenções
formais nomeadamente em contexto de reuniões e de comunicação a partir das próprias
estruturas. Já os processos de partilha e articulação em contexto informal – e que se afirma
serem momentos igualmente importantes – parece não terem beneficiado com esta nova
organização uma vez que a distância física que separa os vários estabelecimentos de ensino
e respetivas estruturas não fomenta o contacto pessoal e presencial de forma regular. Em
todo o caso pode afirmar-se, na linha daquilo que se referiu anteriormente, que a agregação
potencia a partilha de informação. Contudo, também se percebe que há ainda um caminho
a percorrer sendo, por isso, possível aprofundar e alargar o âmbito e desta partilha.

2.2.2.2 – B2.2 A melhorar
Quadro 23: B2.2 A melhorar

Texto das entrevistas
CM – “Agora, por exemplo, entre o 9.º e o 10.º ainda não.” [há circulação e mobilização de informação entre
professores].
CP – “Não, não é eficaz. Nós temos até muita dificuldade. (...) Temos casos em que não se sabe nada. Os alunos
chegam e nós não sabemos a que nível de proficiência é que pertencem. E é preciso, às vezes, mover céus e terra e
às vezes chegamos a meio do ano e ainda não conseguimos, porque os processos ou não acompanham os alunos,
ou não foram feitos, ou ficam nas escolas onde já não se sabe quem fez mas não fui eu foi o outro.”
CP – “Eu acho que estamos a trabalhar nesse sentido [da mobilização e circulação da informação] mas ainda não é
eficaz.”
CP – “Eu acho que ainda não [é eficaz a mobilização e circulação de informação entre diferentes ciclos]. Acho que
estamos a trabalhar.”
CE – “Não, não acho que [a circulação e mobilização da informação] se processe de forma eficaz. Porque é como eu
digo: as pessoas estão fisicamente distantes, as coisas funcionam muito por mail, as reuniões não funcionam tanto
assim como isso, por variadíssimos motivos: porque as pessoas têm vários trabalhos, vários serviços, as suas aulas,
estão muitas delas nas suas escolas …”
PCG – “...neste campo [da circulação e mobilização da informação] ainda há muito a fazer...”

Não obstante se considerar que é importante fazer articulação, que uma organização
em agregação potencia e fomenta essa prática e que esta Agregação procura implementar
práticas de articulação, a verdade é que se reconhecem fragilidades nomeadamente ao nível
da circulação da informação. Identificam-se áreas onde não existe partilha da informação
e apontam-se setores onde há necessidade de se aperfeiçoarem procedimentos.
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Nomeadamente – e na linha daquilo que já foi referido – verifica-se que o acesso à
informação pode ser condicionado pela distância e pelo afastamento físico decorrente dos
diferentes locais onde os professores lecionam. E nem as novas tecnologias de informação
e comunicação como, por exemplo, o correio eletrónico (mail), parecem poder substituir
com a mesma eficácia os relacionamentos e os contactos presenciais. Por outro lado, é
ainda uma questão de afastamento físico que está na origem de algumas limitações e
fragilidade que se reconhecem ao nível da articulação entre o final do ensino básico e o
ensino secundário e que está implícito na seguinte afirmação: “Agora, por exemplo, entre
o 9.º e o 10.º ainda não [há circulação e mobilização de informação entre professores]”
(CM).
Assim, e apesar de ser praticamente unanime a necessidade de se implementarem
estes processos, verifica-se que ainda se procuram formas (mais) eficazes para se
operacionalizar e tornar mais eficiente a mobilização e disponibilização da informação.
Implicitamente percebe-se que a necessidade de encontrar estas “novas formas de
comunicar” decorre da organização em agregação e da nova dimensão das respetivas
estruturas, facto que obriga a uma adaptação e à procura de novos modos de atuação. É
paradigmática a afirmação que refere o seguinte:
“Não, não é eficaz. Nós temos até muita dificuldade. (...) Temos casos em que não se sabe nada.
Os alunos chegam e nós não sabemos a que nível de proficiência é que pertencem. E é preciso,
às vezes, mover céus e terra e às vezes chegamos a meio do ano e ainda não conseguimos,
porque os processos ou não acompanham os alunos, ou não foram feitos, ou ficam nas escolas
onde já não se sabe quem fez mas não fui eu foi o outro.” (CP).

Em suma, percebe-se que há um sentimento de que “...neste campo [da circulação
e mobilização da informação] ainda há muito a fazer...” (PCG).

2.2.3 – B3 Procedimentos efetivos.
Como já se referiu, importa perceber se os processos de articulação existentes
ocorrem por força de uma intencionalidade institucional, isto é, através de procedimentos
e mecanismos formais organizacionalmente instituídos ou a instituir e se, mais do que
meras intenções, são, efetivamente concretizados e operacionalizados.
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Nesse sentido procurou-se, a partir da indicação dos intervenientes, recolher as
práticas instituídas ou a instituir bem como perceber se a organização em agregação
conduziu a um aumento do grau de articulação entre níveis e ciclos de ensino.

2.2.3.1 – B3.1 Existente
Quadro 24: B3.1 Existente

Texto das entrevistas
PCG – “Sim, creio que sim. Este agrupamento tem essa preocupação” [em fazer articulação vertical].
PCG – “E eu creio que isso [a articulação curricular] é feito em qualquer dos níveis de ensino.”
CP – “... em cada período eu tenho feito as reuniões de nível em que os professores, para além de fazerem a sua
programação tem que fazer um balanço do trabalho realizado. E esse balanço centra-se exatamente naquilo que
estava programado, o que é que se fez, como se fez, o que falhou e o que não falhou.”
CP – “Alteraram. Sei lá, olhe o facto de estarmos, por exemplo, todos no Pedagógico. A minha primeira reação foi:
eu não percebo nada disto mas que é isto? Pré-escolar. Eu não tenho formação. Eu vou ler este documento para
quê? Eles é que sabem. Mas de outra forma eu também tenho aprendido. Tenho-me questionado sobre coisas que
nunca tinham pensado. Nunca tinha pensado em determinadas coisas que me aparecem ali e também nos ajuda. O
conhecimento ajuda-nos sempre. Nessa perspetiva acho que sim.”
CM – “Agora, a partir do momento em que se arranca um ano letivo com planificações que são discutidas, e aí são
discutidas muitas vezes – claro que são elaboradas primeiramente por um núcleo reduzido mas depois são discutidas
em grupo – os próprios critérios de classificação que são abordados entre todos atendendo à especificidade de cada
ciclo. Acho que aí começa a haver.”
C1C – “Penso que isso poderá ser uma mais-valia do nosso agrupamento é precisamente essa. É a aposta que se
está a fazer na articulação entre ciclos.”
C1C – “Sim, [relativamente a procedimentos de integração dos alunos no ciclo seguinte] tem sido feito um esforço
muito grande nesse sentido.”
C1C – “Os professores estão disponíveis e têm apresentado disponibilidade para trabalharem, projetos
transversais. E todas as orientações têm sido feitas nesse sentido. Inclusivamente a elaboração do PAA teve muito
em conta e valorizou muito todas as iniciativas transversais.”
C1C – “Há mais [articulação curricular]. Mas não é deste modelo. Continuo a dizer que esses aspetos têm muito a
ver com o empenho da direção da Diretora porque isto que se faz – e faz-se bem e corretamente – também se
poderia fazer…”
D – “Por exemplo, já houve uma reunião entre os professores dos jardins-de-infância com os das EB para onde [os
alunos] foram. Também já houve indicações dos alunos do 1.º ciclo para os do 5.º ano. Mas para isso eu quero fazer
uma reunião no inicio do ano letivo quer para os alunos que vão do 4.º para o 5.º para o agrupamento, quer dos
alunos que vão do 9.º para o 10.º . Reuniões nomeadamente entre o DT e o conselho de Turma.”
D – Há [procedimentos de integração do aluno no nível e ciclo de ensino subsequente]. Nomeadamente do 4.º para
o 5.º agora em [sede do agrupamento Agrup.15] até vai haver as olimpíadas do conhecimento que ajuda à
integração. Por outro lado esses alunos já estiveram nas academias quer da [sede do agrupamento Agrup.12] quer
de [sede do agrupamento Agrup.15]. E mesmo do 9.º para o 10.º que são feitas atividades com os diretores de
turma e com a psicóloga e também da academia do [ES.1] onde os alunos vêm. E também para além disso durante
os dias de atividades formativas, vêm os alunos do 9.º ano, as turmas inteiras vieram aqui e fizeram algumas
atividades na escola.”
D – “Há maior.” [articulação curricular entre os ciclos]
CE – “Acho [que há mais articulação curricular decorrente da agregação]. Porque senão, isto então isto é só mesmo
economicista. Mas acho que isso também depende um pouco de nós. Fazermos com que isso aconteça.”
CP – “Houve algumas, houve algumas [vantagens a nível do trabalho colaborativo]. (...) É evidente que houve
partilha, ou que funcionou [por exemplo, o clube europeu]. Agora não creio que a balança seja…”
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Globalmente verifica-se que esta Agregação promove formas de articulação,
nomeadamente articulação vertical mas também articulação transversal nos vários níveis
de ensino. Há, inclusivamente, uma preocupação clara em promover a articulação entre os
ciclos de ensino especialmente nos anos de transição, procurando, através da dinamização
regular de eventos (Academias, Olimpíadas, visitas de alunos às escolas do ciclo
subsequente...), esbater os impactos decorrentes da mudança de ciclo, promovendo assim
uma sequencialidade regular e uma melhor integração dos alunos nas escolas dos ciclos
seguintes.
De uma forma geral percebe-se também que a Agregação tem fomentado os níveis
de articulação mas, como implicitamente se pode concluir, mais ao nível do terceiro ciclo
com o ensino secundário do que entre os níveis que anteriormente já estavam em
agrupamento. Isto porque se reconhece que muito do incremento dos níveis de articulação
decorre da representação alargada que constitui agora o Conselho Pedagógico e
subsequentes estruturas. É o que se conclui quando se diz o seguinte:
“Agora, a partir do momento em que se arranca um ano letivo com planificações que são
discutidas, e aí são discutidas muitas vezes – claro que são elaboradas primeiramente por um
núcleo reduzido mas depois são discutidas em grupo – os próprios critérios de classificação
que são abordados entre todos atendendo à especificidade de cada ciclo. Acho que aí começa a
haver” (CM).

E no mesmo sentido diz-se também o seguinte:
“Alteraram. Sei lá, olhe o facto de estarmos, por exemplo, todos no pedagógico. A minha
primeira reação foi: eu não percebo nada disto mas que é isto? Pré-escolar. Eu não tenho
formação. Eu vou ler este documento para quê? Eles é que sabem. Mas de outra forma eu
também tenho aprendido. Tenho-me questionado sobre coisas que nunca tinham pensado”
(CP).

Percebe-se também que há procedimentos de articulação que apenas ocorrem
devido à iniciativa do titular do órgão e à forma como este vê o desempenho da sua função.
Isto conduz a níveis maiores ou menores de articulação conforme o perfil e entendimento
de cada professor. É o que se deduz a partir da seguinte afirmação: “... mas acho que isso
também depende um pouco de nós. Fazermos com que isso aconteça” (CE). Assim,
verifica-se que “os professores estão disponíveis e têm apresentado disponibilidade para
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trabalharem, projetos transversais...” (C1C). Ao nível da coordenação das estruturas,
afirma-se que:
“... em cada período eu tenho feito as reuniões de nível em que os professores, para além de
fazerem a sua programação tem que fazer um balanço do trabalho realizado. E esse balanço
centra-se exatamente naquilo que estava programado, o que é que se fez, como se fez, o que
falhou e o que não falhou” (CP).

Ora nesta declaração a expressão “eu tenho feito...” remete para uma opção da
coordenadora de departamento percebendo-se que há aqui alguma autonomia atribuída à
gestão das várias estruturas.
Também há quem identifique um incremento dos níveis de articulação mas
reconheça esse mérito não à agregação mas à própria Diretora. É o que se expressa na
seguinte afirmação:
“Há mais [articulação curricular]. Mas não é deste modelo. Continuo a dizer que esses aspetos
têm muito a ver com o empenho da direção da Diretora porque isto que se faz – e faz-se bem e
corretamente – também se poderia fazer…” (C1C).

No entanto, apesar das vantagens apontadas, é percetível, ainda que de forma algo
difusa, que há implicitamente desvantagens e obstáculos. É o que se transmite na seguinte
afirmação: “Houve algumas, houve algumas [vantagens a nível do trabalho colaborativo].
(...) É evidente que houve partilha, ou que funcionou [por exemplo, o clube europeu].
Agora não creio que a balança seja…” (CP). Aqui expressão “não creio que a balança
seja...” remete para um saldo global – aquele que resulta da totalidade das variáveis
envolvidas e das dúvidas que surgem quanto aos benefícios efetivos que se retiram de todo
o processo integralmente entendido – eventualmente negativo.

Em termos gerais e na sequência do processo de agregação percebe-se que há, de
facto, um incremento de articulação e partilha da informação entre o final do 3.º ciclo e o
ensino secundário; relativamente aos restantes ciclos identificam-se também alterações
mas, neste caso, entende-se que estas ocorrem não tanto por causa da agregação mas mais
devido às políticas e às estratégias adotadas pela direção.
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2.2.3.2 – B3.2 A melhorar
Quadro 25: B3.2 A melhorar (articulação)41

Texto das entrevistas
PCG – “... a interpretação que faço é que há essa preocupação mas decorre, de tudo o que eu disse antes, justamente
é que é um caminho a fazer e onde há muito a fazer. É talvez uma das coisas onde há mais caminho a fazer.”
CM – “Mas, voltamos ao ponto de partida, neste momento há muita pouca experiência aqui neste agrupamento.
Há um ano foi um ponto de partida. Acho que podemos melhorar.”
CP – “Neste momento não está instituído” [a articulação curricular].
CP – “Isso parece-me que, a mim como coordenadora, me cabe promover esse tipo de reuniões [entre professores
de diferentes ciclos de ensino]. Agora, nunca fizemos ainda. Mas eu gostaria de as fazer. Como é que vão funcionar?
Pois não sei.”
CE – “Nós estamos no primeiro ano, no fundo isto é o ano zero. E este primeiro ano, eu acho que foi preciso pôr as
coisas a andar.”
CE – “E apesar de se terem feito planificações comuns, houve coisas que não foram devidamente aprofundadas,
nomeadamente a articulação entre ciclos.”
CE – “Tem tudo para haver mais [articulação] mas ainda não há aquela que provavelmente se pretendia como ideal.”
CP – “Ai, sem dúvida. Sim.” [é ainda possível e desejável aumentar os níveis de articulação]
CE – “Neste momento, [relativamente à vertente da articulação curricular faz-se] pouco.”
CE – “...há coisas que podem de ser limadas do 3.º [ciclo] para o secundário, ver em que ponto ficaram os alunos,
por onde é que se pode pegar, porque falo por mim penso que isso ainda não foi feito.”
CE – “...eu acho que só vai haver uma verdadeira articulação quando as pessoas forem lecionar nas várias escolas;
o mesmo professor ir à escola A e à escola B. Porque senão, as pessoas continuam a estar na sua escola um pouco
distante do que se passa nas outras. Os docentes que já vão a duas e a três escolas têm uma perspetiva muito
melhor da agregação do que os outros.”

Apesar de se perceber que, de uma forma geral, o processo de agregação fez
ampliar as formas de articulação, a verdade é que paralelamente se vai afirmando que a
concretização dessa articulação depende (também) de outros fatores – direção, docentes...
– que não apenas a agregação por si só.
Acresce que, ao mesmo tempo que se vão afirmando as formas de articulação já
implantadas, também se vão mencionando as ineficiências do sistema e os obstáculos que
há ainda a ultrapassar para melhorar e otimizar esta resposta. E isso acontece em grande
parte devido ao facto de se tratar de uma estrutura orgânica recente, isto é, de se estar a
funcionar em agregação há relativamente pouco tempo. De facto, afirma-se que: “(...) neste
momento há muita pouca experiência aqui neste agrupamento. Há um ano foi um ponto de
partida. Acho que podemos melhorar” (CM). Ou, no mesmo sentido, quando se afirma que
“...há essa preocupação mas (...) é um caminho a fazer e onde há muito a fazer. É talvez
uma das coisas onde há mais caminho a fazer” (PCG).
41

Excecionalmente apresentam-se tabelas parciais (articulação e trabalho colaborativo) com o objetivo de
dar destaque a cada um dos itens e facilitar a análise dos dados.
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É provavelmente isso que explica algumas contradições que é possível detetar.
Enquanto atrás se afirma existir articulação, diz-se agora que “Neste momento,
[relativamente à vertente da articulação curricular faz-se] pouco” (CE), ou mesmo que
“Neste momento não está instituído [a articulação curricular]” (CP).
Da mesma forma, enquanto antes se diz que o facto de os professores se deslocarem
entre os diferentes estabelecimentos de ensino é um inconveniente e um fator gerador de
obstáculos, afirma-se agora, pelo contrário, que
“(...) só vai haver uma verdadeira articulação quando as pessoas forem lecionar nas várias
escolas; o mesmo professor ir à escola A e à escola B. Porque senão, as pessoas continuam a
estar na sua escola um pouco distante do que se passa nas outras. Os docentes que já vão a duas
e a três escolas têm uma perspetiva muito melhor da agregação do que os outros” (CE).

Num outro sentido também antes se disse que se faziam reuniões de articulação
(“... em cada período eu tenho feito as reuniões de nível...”), diz-se agora o seguinte:
“Isso parece-me que, a mim como coordenadora, me cabe promover esse tipo de reuniões [entre
professores de diferentes ciclos de ensino]. Agora, nunca fizemos ainda. Mas eu gostaria de as
fazer. Como é que vão funcionar? Pois não sei” (CP).

Efetivamente percebe-se que, de uma forma geral, se tem consciência do quanto e
do que há a fazer em termos de articulação mas, porque se trata de uma agregação recente,
com uma estrutura organizacional nova, está-se ainda à procura dos procedimentos mais
eficazes e dos modos de atuação mais adequados capazes de minimizar ou mesmo
ultrapassar os obstáculos decorrentes desta nova orgânica.
Em forma de síntese diz-se que com a agregação “Tem tudo para haver mais
[articulação] mas ainda não há aquela que provavelmente se pretendia como ideal” (CE).

Naturalmente que numa relação direta e de certa forma em interdependência com
os níveis de articulação estão igualmente os níveis de trabalho colaborativo. Uma alteração
nos níveis de articulação reflete-se no trabalho colaborativo e vice-versa.
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Quadro 26: B3.2 A melhorar (trabalho colaborativo)

Texto das entrevistas

PCG – “...uma das coisas que as escolas precisavam é precisamente de muito trabalho cooperativo. As nossas escolas
têm um grande défice de trabalho cooperativo. Nós, os professores, temos um grande défice de trabalho
cooperativo. Mas também não há tempo.”
CE – “Acho que há uma tentativa de as pessoas colaborarem entre si porque estão representados nas reuniões os
vários ciclos. Agora, estamos a dar os primeiros passos. Eu acho que isso pode ser muito mais aprofundado e acho
que não há resistência a isso. Acho que é difícil porque as pessoas estão nas suas escolas, agora parece-me que há
um esforço.”
CM – “A partilha de materiais e mesmo de experiências entre ciclos não ocorre muito exceto para mim próprio na
qualidade de coordenador em que recebo alguns materiais mas que até determinada altura desvalorizei. Confesso
que não valorizei muito.”
CM – “Não me parece [que haja alteração em relação ao trabalho colaborativo]… pode ter alterado de alguma
maneira porque se há um professor que passa a exercer funções em duas escolas, se calhar…. mas tem muito a ver
com aquilo que já era. A pessoa tem tendência para partilhar ou não. Não foi o facto da agregação ou não agregação.
Tem mais é com quem partilhar.”
CM – “Não acho que tenha havido grandes variações na eficácia que se tinha. Relativamente ao trabalho...
[colaborativo].
D – “É . É possível aumentar, melhorar [a articulação entre ciclos]. É!

Ora, também aqui se afirma que há necessidade de incrementar formas de promover
o trabalho colaborativo. Desde logo destaca-se uma constatação:
“...uma das coisas que as escolas precisavam é precisamente de muito trabalho cooperativo. As
nossas escolas têm um grande défice de trabalho cooperativo. Nós, os professores, temos um
grande défice de trabalho cooperativo. Mas também não há tempo” (PCG).

Percebe-se, assim, que não há propriamente grande tradição de partilha de material
e de trabalho conjunto entre os professores – facto que acaba por se refletir nos processos
de articulação – mas também se faz referência à falta de tempo para promover essas
práticas colaborativas.
Paralelamente quando se diz:
“Acho que há uma tentativa de as pessoas colaborarem entre si porque estão representados nas
reuniões os vários ciclos. Agora, estamos a dar os primeiros passos. Eu acho que isso pode ser
muito mais aprofundado e acho que não há resistência a isso. Acho que é difícil porque as
pessoas estão nas suas escolas, agora parece-me que há um esforço” (CE),
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está-se a fazer referência, mais uma vez, ao facto de se tratar de uma agregação recente –
com todas as inexperiências daí decorrentes – nomeadamente para destacar a necessidade
de se encontrar a forma de melhorar e aprofundar os procedimentos.
Um outro indicador que remete para o facto de se tratar de um processo recente que
solicita um esforço acrescido de adaptação por parte dos diferentes atores está presente na
seguinte afirmação:
“A partilha de materiais e mesmo de experiências entre ciclos não ocorre muito exceto para
mim próprio na qualidade de coordenador em que recebo alguns materiais mas que até
determinada altura desvalorizei. Confesso que não valorizei muito” (CM).

Há, contudo, dois outros fatores que se apontam como elementos suscetíveis de
influenciar os níveis de partilha, colaboração e articulação: quando se diz que “(...) pode
ter alterado de alguma maneira porque se há um professor que passa a exercer funções em
duas escolas, se calhar…” (CM), atribui-se a responsabilidade ao processo de agregação
na parte em que coloca os docentes a lecionarem em vários estabelecimentos; quando se
diz que “a pessoa tem tendência para partilhar ou não. Não foi o facto da agregação ou não
agregação. Tem mais é com quem partilhar” (CM), dá-se destaque à personalidade e
atitude profissional de cada docente.
Em todo o caso percebe-se que, para além dos processos de articulação e partilha
já instituídos, se sente ainda a necessidade de encontrar e de fixar um conjunto de outros
procedimentos que permitam alargar e aprofundar os níveis de comunicação e colaboração
nesta nova dinâmica que é a agregação.

2.2.3.3 – B3.3 Constrangimentos
Quadro 27: B3.3 Constrangimentos

Texto das entrevistas
PCG – [Para potenciar a articulação e o trabalho colaborativo bastaria...] .”..que houvesse nos horários dos
professores duas horas semanais (...)e semanalmente reúnem. E se semanalmente reunissem (...) [isso] potencia o
tal trabalho colaborativo, de produção, de articulação de conversa de troca de informação de diversas coisas.”
PCG – “...temos Departamentos com vinte, trinta professores das mais diversas áreas, escolas e que nem sequer se
cruzam. Só se cruzam na reunião de departamento porque têm três escolas diferentes neste caso concreto, às vezes
podem até ser mais. Portanto, quer dizer, é uma espécie de piquenique pedagógico. Juntamo-nos para,
mensalmente ou bimensalmente, fazer o ponto da situação em relação ao problema mas não há partilha nenhuma
porque não pode haver”.
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PCG – Mas a partilha faz-se no local da escola, todos os dias. Não é pontualmente ou ocasionalmente uma vez por
mês, ou às vezes mais. E isso veio dificultar”.
PCG – “Porque esse acréscimo de trabalho para o docente é que dificulta a articulação.”
CP – “Conhecer melhor os alunos que recebo. Tentar aprender com as minhas colegas, foi uma promessa que
também eu fiz a mim própria mas que não cumpri porque não tenho tempo. Isto de se ser coordenador é uma
coisa terrível.”
C1C – “...há ainda um caminho a percorrer. Por causa das tais barreiras físicas que existem e criam alguma
dificuldade.”
CP – “Aquilo que nós esperaríamos que eventualmente melhorasse – seria a articulação entre os vários ciclos –
torna-se extremamente difícil por variadíssimas razões. Se calhar vai-me perguntar à frente ou posso dizer já agora.
Por um lado é a dispersão geográfica que nós conhecemos que dificulta bastante. Por outro lado é a identidade de
escola. Identidade de escola: a minha e a do outro e a do outro.”
CM – “É possível [fazer o acompanhamento pedagógico de uma turma desde o 7.º ano ao 12.º ano]. Lá está a
dispersão geográfica limita esse desejo, mas acho que pode ser muito benéfico para os alunos.”
D – “...alguns alunos não aproveitam. Do 4.º para o 5.º por existir uma escola privada, um colégio com contrato de
associação que nos tira, é mesmo assim, por proximidade das EB1. (...) E por outro lado do 9.º para o 10.º porque
muitas vezes também aqui acontece uma coisa: os pais querem que eles se mantenham no agrupamento e a maior
parte dos alunos não quer.”
CP – “...eu tinha esperança que isso acontecesse [maior articulação decorrente da agregação]. Mas enquanto não
conseguirmos fixar os alunos no agrupamento, que eles façam o seu percurso escolar no agrupamento, do primeiro
ao secundário, essa articulação é inexistente. Ficamos a conhecer efetivamente – eu agora conheço os programas,
que eu conhecia minimamente – agora sei o que se faz, sou capaz neste momento de, a determinada altura, pedia
às minhas colegas do 3.º ciclo, e dizermos “olha nós no 10.º ano os alunos vêm com estas deficiências”, mas não são
os alunos delas.”
CP – “Agora eu tenho de saber quantos alunos é que vêm [do 9.º ano das escolas do agrupamento] para esta escola.
Senão, terá sentido? É uma questão que eu tenho de pôr às minhas colegas. Se fará sentido, haver poucos alunos e
mesmo assim fazer...” [reuniões de articulação vertical]
CP – “Isso que eu lhe disse da articulação entre ciclos de sabermos exatamente e conhecermos esses alunos,
também não vai acontecer porque, pelos vistos eles não acompanham nos vários ciclos, não seguem o
agrupamento.”
CM – “Principalmente a grande dispersão [como obstáculo à articulação curricular]. Claro que se eu, num 10.º ano,
se eu notar alguma situação que tenha… por outro lado é muito mais fácil falar, se for um aluno que vem do meu
agrupamento falar do que se for um aluno que vem de [localidade que fica a cerca de 30 km da ES.1] Seguramente.”
CM – “...mas há uma maior dispersão. Os alunos optam por diversas áreas.”
CP – “Eu acho que entre o 3.º ciclo e o 10.º ano é capaz de ser mais fácil [dinamizar reuniões de articulação]. Voulhe dizer porquê: são professores com a mesma formação. Depois temos um problema do 2.º para o 3.º ciclo. Nós
no 2.º ciclo quase não temos professores de Português com formação de Português. Ora o que é que nós temos?
Eu tenho alguns professores de Português de 2.º ciclo que não pertencem ao meu departamento sequer.”
CP – “Portanto são formações académicas diferentes. Uma formação profissional a nível de estágio também
completamente diferente. E mais, professores que pertencem a outros departamento. Não vai ser fácil. E eu acho
que é onde se precisa mais.”

Independentemente de se identificarem e associarem fragilidades ao facto de se
tratar de um processo de agregação recente – e por se estar ainda numa fase de
implementação e adaptação – são apontadas outras limitações que se traduzem em
constrangimentos à articulação.
Em síntese, apontam-se, como fatores suscetíveis de se traduzirem em obstáculos:
– O horário de trabalho e o acréscimo de funções burocráticas do professor;
– A dispersão física e geográfica (com as diferentes identidades de escola a
resistirem ao processo de aglutinação);
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– A dispersão académica e curricular disponível ao longo do percurso formativo
do aluno;
– As diferentes e diversificadas formações académicas e profissionais dos
docentes.
Relativamente ao horário de trabalho e à vertente burocrática, percebe-se que
implicitamente esta dificuldade decorre, também, da falta de autonomia dada à escola para
poder organizar os horários de forma a proporcionar momentos de articulação. De facto
diz-se que bastaria “...que houvesse nos horários dos professores duas horas semanais (...)”
(PCG) para que se potenciasse “...o tal trabalho colaborativo, de produção, de articulação
de conversa de troca de informação de diversas coisas” (PCG). Por outro lado, não são as
estruturas institucionais, nomeadamente os Departamentos, que parecem estar em
condições de potenciar essa partilha e o respetivo trabalho colaborativo. Com efeito o facto
de se terem tornado estruturas de maior dimensão acabam por se tornar de certa forma
inoperacionais e ineficazes. Isso mesmo se encontra refletido na seguinte declaração:
“...temos Departamentos com vinte, trinta professores das mais diversas áreas, escolas e que
nem sequer se cruzam. Só se cruzam na reunião de departamento porque têm três escolas
diferentes neste caso concreto, às vezes podem até ser mais. Portanto, quer dizer, é uma espécie
de piquenique pedagógico. Juntamo-nos para, mensalmente ou bimensalmente, fazer o ponto
da situação em relação ao problema mas não há partilha nenhuma porque não pode haver”
(PCG).

Inerente a todo este processo reconhece-se, mais uma vez, que na globalidade
ocorreu um aumento do trabalho para o professor. Ora, é precisamente o excesso de
trabalho que limita, também, a intenção de promover e incrementar a articulação e o
trabalho colaborativo. É, aliás, paradigmática a seguinte afirmação:
“Conhecer melhor os alunos que recebo. Tentar aprender com as minhas colegas, foi uma
promessa que também eu fiz a mim própria mas que não cumpri porque não tenho tempo. Isto
de se ser coordenador é uma coisa terrível” (CP).

Por outro lado a dispersão geográfica dos vários estabelecimentos é vista também
como um obstáculo que limita de forma acentuada a intenção de concretizar a articulação.
Diz-se, por exemplo, o seguinte:
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“Aquilo que nós esperaríamos que eventualmente melhorasse – seria a articulação entre os
vários ciclos – torna-se extremamente difícil por variadíssimas razões. Se calhar vai-me
perguntar à frente ou posso dizer já agora. Por um lado é a dispersão geográfica que nós
conhecemos que dificulta bastante. Por outro lado é a identidade de escola. Identidade de
escola: a minha e a do outro e a do outro” (CP).

Esta questão da identidade de escola é algo relevante e que é mencionado por
diversas vezes. Provavelmente o facto de a agregação obrigar a um processo rápido (e por
vezes profundo) de adaptação cria naturalmente algumas resistências à mudança e ao que
é considerado “novo”. Paralelamente transparece um sentimento de que é um pouco da
história e do percurso de cada um dos estabelecimentos que fica comprometido.
Há ainda o facto de existir no seio da área geográfica da Agregação um colégio
privado com contrato de associação que permite que os alunos mudem de estabelecimento
de ensino – e portanto de projeto educativo – durante o seu percurso escolar. Este elemento
reflete-se naturalmente nos níveis de eficácia – e, percebe-se, nos níveis de motivação dos
docentes – dos processos de articulação. Isso mesmo transparece na seguinte declaração:
“Agora eu tenho de saber quantos alunos é que vêm [do 9.º ano das escolas do agrupamento]
para esta escola. Senão, terá sentido? É uma questão que eu tenho de pôr às minhas colegas. Se
fará sentido, haver poucos alunos e mesmo assim fazer... [reuniões de articulação
vertical]”(CP).

No mesmo sentido diz-se ainda o seguinte:
“...eu tinha esperança que isso acontecesse [maior articulação decorrente da agregação]. Mas
enquanto não conseguirmos fixar os alunos no agrupamento, que eles façam o seu percurso
escolar no agrupamento, do primeiro ao secundário, essa articulação é inexistente. Ficamos a
conhecer efetivamente – eu agora conheço os programas, que eu conhecia minimamente –
agora sei o que se faz, sou capaz neste momento de, a determinada altura, pedia às minhas
colegas do 3.º ciclo, e dizermos «olha nós no 10.º ano os alunos vêm com estas deficiências»,
mas não são os alunos delas” (CP).

Como se percebe, esta intenção de articular acaba por, de certa forma, se esvaziar
de sentido por causa desta falta de sequencialidade por parte dos alunos. Há, de facto, essa
constatação: “Isso que eu lhe disse da articulação entre ciclos de sabermos exatamente e
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conhecermos esses alunos, também não vai acontecer porque, pelos vistos eles não
acompanham nos vários ciclos, não seguem o agrupamento” (CP).
Acontece que o contrário – a situação de um aluno que integra a Agregação a meio
do seu percurso educativo – acaba também por se traduzir em limitações. Diz-se, a este
propósito o seguinte:
“Principalmente a grande dispersão [como obstáculo à articulação curricular]. Claro que se eu,
num 10.º ano, se eu notar alguma situação que tenha… por outro lado é muito mais fácil falar,
se for um aluno que vem do meu agrupamento, falar do que se for um aluno que vem de
[localidade que dista a cerca de 30 Km da ES.1). Seguramente” (CM).

Paralelamente à dispersão geográfica existe também a dispersão académica e
curricular que acaba por se refletir na eficácia dos processos de articulação.
Finalmente a formação dos professores, nomeadamente os diferentes percursos que
estão na origem da sua formação académica e profissional é também apontado como algo
suscetível de limitar a eficácia dos processos de articulação. Com efeito diz-se o seguinte:
“Eu acho que entre o 3.º ciclo e o 10.º ano é capaz de ser mais fácil [dinamizar reuniões de
articulação]. Vou-lhe dizer porquê: são professores com a mesma formação. Depois temos um
problema do 2.º para o 3.º ciclo. Nós no 2.º ciclo quase não temos professores de Português
com formação de Português. Ora o que é que nós temos? Eu tenho alguns professores de
Português de 2.º ciclo que não pertencem ao meu departamento sequer” (CP).

E acrescenta-se afirmando o seguinte: “Portanto são formações académicas
diferentes. Uma formação profissional a nível de estágio também completamente diferente.
E mais, professores que pertencem a outros Departamentos. Não vai ser fácil. E eu acho
que é onde se precisa mais”(CP).

2.2.4 – Considerações
De uma forma geral os interveniente acham que a articulação – globalmente
entendida e, em especial, entre níveis e ciclos de ensino – é um instrumento que potencia
e incrementa a qualidade do ensino e concordam que a agregação fomenta a concretização
das várias formas de articulação. Contudo, sobressai uma distância entre o entendimento
que se tem no plano teórico e aquele que resulta da prática no quotidiano da Instituição.
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De facto se é certo que se concorda que a agregação aumenta os níveis e os processos de
articulação – especialmente entre o ensino básico e o secundário – também se constata que
é a própria agregação que tem associado a si um conjunto de fatores que dificultam a
operacionalização destes processos. Daí que surjam declarações contraditórias
relativamente a um conjunto de áreas nomeadamente no que se refere à circulação da
informação, partilha de materiais, trabalho colaborativo, etc.
Neste conjunto de obstáculos identificam-se fatores que decorrem diretamente da
agregação e outros que decorrem apenas de forma indireta mas em que a estrutura de
agregação fez ampliar. Destes, apontam-se a dispersão das opções e percursos formativos
dos alunos e a diversidade de habilitações e de planos de formação dos professores. De
facto, tratando-se de uma estrutura maior – em termos de número de elementos docentes e
discentes – e mais abrangente – do pré-escolar ao ensino secundário – é natural que estes
fatores também surjam com maior relevância e influência. Acresce, a isto, o facto de os
alunos poderem, em qualquer altura do seu percurso escolar, mudar de estabelecimento de
ensino.
Um outro fator está relacionado com a dispersão geográfica da própria Agregação
e com o respetivo distanciamento físico entre os estabelecimentos e os seus membros. Com
efeito, os novos meios tecnológicos de informação e comunicação, sendo certo que
facilitam nomeadamente em termos do relacionamento formal, a verdade é que não
substituem os contactos presenciais e informais.
Transversalmente presente como fator limitador está a nova dimensão – maior
dimensão – da Instituição. As suas estruturas, também elas de maior dimensão em termos
de número de elementos e de áreas de intervenção, acabam por encontrar dificuldades de
operacionalização das suas competências e funcionamento dos seus órgãos. Por outro lado,
a presença das identidades dos anteriores agrupamentos – que agora se veem forçadas a
uma adaptação brusca no sentido de se enquadrarem numa nova identidade que está ainda
em construção – dificulta a adoção de um paradigma que se estabeleça como referente para
as dinâmicas e atuações diárias.
A tudo isto junta-se um aumento generalizado do trabalho dos professores – com
expressão significativa na última década – e a falta de autonomia das escolas no sentido
de encontrar soluções, nomeadamente na elaboração dos horários, que permita minimizar
os constrangimentos detetados.
Paralelamente há uma consciência generalizada de que a agregação é um processo
recente pelo que os procedimentos se encontram marcados pela procura de novas e mais
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eficientes formas de atuação. Independentemente disso percebe-se que é o próprio conceito
de agregação que acarreta, na sua concretização, um conjunto de obstáculos que limitam o
respetivo modelo teórico.

Em suma percebe-se que os participantes acreditam que a agregação pode
implementar e potenciar os níveis de articulação entre ciclos de ensino mas também
transparece a consciência de alguns obstáculos e dificuldade tendencialmente decorrentes
da dimensão da Instituição associada ao facto de se tratar de uma unidade de gestão
recente.

2.3 – C. Dimensão equilibrada e racional da organização
Uma das vertentes presente desde o início que gerou debate público relativamente
à opção de constituição de agregações foi a questão relacionada com a dimensão destas
novas organizações. De facto surgiram muitas reservas e mesmo críticas que apontavam
para o risco de ocorrerem níveis elevados de falta de eficácia e eficiência na gestão destas
estruturas. Tais obstáculos eram então – dizia-se – suscetíveis de se refletirem no plano
pedagógico e mesmo afetivo por condicionarem um acompanhamento de proximidade ao
aluno e à família. Mas não só. Da mesma forma apontava-se como obstáculo o facto de se
constituírem “megaestruturas” – Departamentos Curriculares, conselho de diretores de
turmas, conselho de docentes titulares de turma, etc. – que, dada a sua maior dimensão,
dificilmente poderiam ser eficientes mas antes, geradores de reflexos negativos tanto ao
nível da eficiência interna – funcionamento dos órgãos e estruturas ao serviço da própria
Instituição – como da eficiência externa, isto é, do serviço que “sai” para o exterior.
A partir desta discussão e com base nos argumentos então apresentados, procurou
perceber-se de que forma a dimensão da Instituição e das suas estruturas se refletia no
serviço prestado, isto é, quis saber-se de que modo, esta “maior dimensão” permitia, ou
não, otimizar e racionalizar os recursos existentes sem que se comprometesse – ou mesmo
que até potenciasse – o serviço prestado.
A estratégia traçada procurou recolher elementos que caracterizassem eventuais
novos paradigmas da Gestão da Organização (categoria C.1) e, mais concretamente,
perceber se, da maior dimensão da Instituição, decorriam vantagens ou inconvenientes,
detetando, nesse procedimento, eventuais constrangimentos.
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Paralelamente – até porque se trata de estruturas interligadas – quis saber-se de que
forma esta nova dimensão se refletia ao nível da eficácia e eficiência das estruturas e
recursos (categoria C.2) e em concreto se se verificou um aumento, diminuição ou
simplesmente se não ocorreu qualquer alteração. Naturalmente que no sentido de enquadrar
e

valorar

adequadamente

estes

vetores,

recolheu-se,

igualmente,

eventuais

constrangimentos exteriores à Instituição.
Ainda por estar interrelacionada com as vertentes anteriores, recolheram-se também
elementos para se perceber se a localização geográfica dos estabelecimentos que pertencem
à Agregação, nomeadamente em termos de proximidade, funciona como fator potenciador
do serviço prestado (categoria C.3). Para isso, começou por se ouvir a opinião dos
participantes relativamente à eventualidade de existirem outras opções de agregação – isto
é, com outros estabelecimentos de ensino diferentes daqueles que constituem a atual
Agregação – que considerassem mais adequadas e eficazes relativamente à opção que
acabou por se concretizar. Ao mesmo tempo, procurou identificar-se os eventuais aspetos
positivos, os negativos, elementos sem alteração e mesmo eventuais constrangimentos.
Finalmente, uma questão transversal e que tem estado presente no debate políticoeducativo prende-se com a vertente da autonomia dos estabelecimentos de ensino. Assim,
era importante perceber de que modo esta nova estrutura de maior dimensão potencia, ou
não, a obtenção de um maior grau de autonomia (categoria C.4) da organização: perceber
se se verificou, ou não, um incremento da autonomia bem como a existência de eventuais
constrangimentos.

2.3.1 – C.1 Gestão da Organização
O conceito de gestão é aqui entendido na sua aceção mais abrangente, isto é, não
apenas numa perspetiva restrita ao órgão de gestão mas antes na gestão das diferentes
estruturas e na forma como tal se reflete nas várias vertentes e pelos vários elementos da
organização.
Esta abordagem foi estruturada de forma a recolher a perceção de vantagens, de
inconvenientes ou de eventuais constrangimentos decorrentes desta nova dimensão da
Instituição.
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Curiosamente é possível encontrar em vários discursos, ainda que por vezes apenas
de forma implícita, algumas reservas relativamente à constituição das agregações e, em
concreto, à constituição desta Agregação mesmo quando se apontam vantagem.

2.3.1.1 – C.1.1 Vantagens
Quadro 28: C.1.1 Vantagens

Texto das entrevistas

CP – “…pelos visto parece que do ponto de vista financeiro há alguma vantagem… [decorrente da agregação].”
CP – “Eu, para já, ainda não conheço. Pelos vistos as vantagens são mais a nível económico. Mas do ponto de vista
pedagógico, do ponto de vista do serviço educativo, pode ser que eu ainda venha a descobrir.”
CE – “O objetivo disto é puramente economicista. Não sou favorável porque acho que pedagogicamente não traz
benefícios. Provoca a redução do número de professores, de funcionários e desse ponto de vista parece-me que o
objetivo foi conseguido.”
CM – “Para as escolas ainda não consegui perceber bem as vantagens. Porque nós sabemos que houve até extinção
de algumas escolas por terem pouca gente. Não sei, é o que eu digo: a única vantagem que me parece poder existir
continua a residir no fator económico”.
C1C – “Aquilo que eu considero é que a única, ou a grande razão para a constituição de mega agrupamentos tem a
ver com a economia, com o poupar dinheiro. Quer dizer, não houve uma preocupação pedagógica – embora a gente
possa encontrar sempre coisas boas e coisas más em tudo o que se faz – mas foi essencialmente por uma questão
económica que se fez a constituição de mega agrupamentos, deixando nas mãos de quem cá está um conjunto de
problemas e com respostas por vezes complicadas de dar”.
PCG – “…a única vantagem que eu vejo [da agregação] foi uma poupança miserável de uns miseráveis euros que se
pouparam portanto diminuindo três direções para uma única direção. Assim à priori, sem ser hipócrita nem procurar
ser demagogo eu não consigo escrutinar nenhuma vantagem positiva, por mais que me esforce”.
C1C – “As vantagens são do foro administrativo, até porque hoje em dia com as plataformas informáticas uma
pessoa consegue fazer algumas coisas que antigamente davam um bocado mais trabalho...”
C1C – “Eu penso, quer dizer… serei uma pessoa suspeita mas, eu penso que as pessoas gostam da Direção, sentem
que a Direção pretende trabalhar em prol do bem comum e dos alunos, aderem às iniciativas. Depois há aqui uma
misturada muito grande de situações que tem a ver com alterações legislativas, em termos laboral, etc…”
CP – “Já ouvi de outras escolas a colegas do meu departamento que me disseram “ainda bem”. Também devo dizer
que a razão que me apresentaram foi a nível da direção. “Ainda bem que temos esta pessoa… ainda bem é perante
esta pessoa que eu tenho de responder…”

É curioso verificar que há um conjunto significativo de declarações que associa as
vantagens decorrentes da agregação apenas à vertente económica e financeira. Há, aliás,
declarações que acabam por destacar esta vantagem através de uma referência precisamente
à ausência de vantagens pedagógicas. É o que acontece quando se afirma o seguinte: “Eu,
para já, ainda não conheço. Pelos vistos as vantagens são mais a nível económico. Mas do
ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do serviço educativo, pode ser que eu ainda
venha a descobrir”(CP). Na mesma linha afirma-se o seguinte: “O objetivo disto é
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puramente economicista. Não sou favorável porque acho que pedagogicamente não traz
benefícios” (CE).
Uma declaração que é bastante significativa e que traduz, de certa forma, o
sentimento geral refere o seguinte:
“Aquilo que eu considero é que a única, ou a grande razão para a constituição de mega
agrupamentos, tem a ver com a economia, com o poupar dinheiro. Quer dizer, não houve uma
preocupação pedagógica (...), foi essencialmente por uma questão económica que se fez a
constituição de mega agrupamentos, deixando nas mãos de quem cá está um conjunto de
problemas e com respostas por vezes complicadas de dar” (C1C).

Assim, verifica-se que intimamente ligado ao reconhecimento destas vantagens
(meramente) económicas está também uma crítica mais ao menos explícita à agregação
quando se aponta a falta de vantagens pedagógicas neste processo.
Há, no entanto, outro tipo de vantagens – ao nível administrativo – que são referidas
mas que, em rigor, embora possam estar relacionadas com a agregação, não decorrem
diretamente dela. De facto, quando se apontam os aspetos administrativos, verifica-se que
estes apenas indiretamente se devem ao processo de agregação. Na verdade, quando se diz
que “As vantagens são do foro administrativo, até porque hoje em dia com as plataformas
informáticas uma pessoa consegue fazer algumas coisas que antigamente davam um bocado
mais trabalho...” (C1C), como se percebe, as vantagens aqui mencionadas acontecem
essencialmente devido aos sistemas informáticos de comunicação e ao tratamento
automático da informação.
Por outro lado também se aponta como vantagem o grau de satisfação dos
trabalhadores. Porém, mais uma vez é possível verificar que este indicador apenas
indiretamente se deve à agregação já que o principal fator mencionado se prende com a
“direção” e com o trabalho da Diretora. Na verdade diz-se:
“Já ouvi de outras escolas [do agrupamento] a colegas do meu departamento que me disseram
“ainda bem”. Também devo dizer que a razão que me apresentaram foi a nível da direção.
“Ainda bem que temos esta pessoa… ainda bem é perante esta pessoa que eu tenho de
responder…” (CP)

numa clara alusão à Diretora. Na mesma linha e a reforçar esta opinião, também se diz o
seguinte:
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“Eu penso, quer dizer… serei uma pessoa suspeita mas, eu penso que as pessoas gostam da
direção, sentem que a direção pretende trabalhar em prol do bem comum e dos alunos, aderem
às iniciativas. Depois há aqui uma misturada muito grande de situações que tem a ver com
alterações legislativas, em termos laboral, etc…” (C1C).

Desta forma, quando se faz o levantamento das vantagens decorrentes da agregação,
verifica-se que se dá destaque à redução dos recursos e, consequentemente, à componente
económica e financeira que lhe está associada. Porém, ao mencionarem-se estas vantagens
económicas, mostrando ao mesmo tempo a ausência de vantagens pedagógicas, é visível
um posicionamento crítico como se, de certa forma, se quisesse destacar as motivações
político-económicas em detrimento das razões pedagógicas.

2.3.1.2 – C.1.2 Inconvenientes
Quadro 29: C.1.2 Inconvenientes

Texto das entrevistas

D – “A grande realidade que aconteceu foi juntar esses dois agrupamentos de escolas com a escola secundária,
criando-se aqui determinadas colisões e penso que as colisões maiores foram entre as duas EB 2, 3. (...) ainda se
nota porque isso demora tempo a mudar em que eu faziam assim, eu fazia assado. Mas não notei tanto isso com a
escola secundária. Notei mais entre as duas EB 2, 3 com o 2.º e 3.º ciclo”.
D – “Este ano foi o verdadeiro ano em que agregaram, em que se fizeram Departamentos Curriculares únicos e que,
no princípio se notavam algumas colisões de forma de trabalhar diferente”.
CP – “É complicado. É mesmo muito, muito complicado. Eu acho que quando conhecemos, as pessoas com quem
trabalhamos é muito mais fácil. Eu, com a tal estrutura intermédia, parti com total desconhecimento. Parti com
trinta e tal professores, conhecia muito bem onze e os outros não os conhecia de todo. Tenho tido muitas
dificuldades, que tenho de gerir como posso. São entendimentos diferentes, são culturas, são formas de trabalhar,
são maneiras de estar, umas não são melhores que outras. Mas, eu acho que muitas vezes os professores pensam
nisso dessa maneira; será que ele me está a impor a sua forma de trabalhar?”
CP – “Umas simples reuniões de nível. Era uma coisa que para nós… vamos lá fazer reuniões de nível E era assim:
então é preciso fazer. Marca-se, para a frente e está tudo feito. Deparei-me… bom é preciso fazer reuniões de nível.
“Então e a convocatória oficial? Mas quem convoca? Mas onde está a assinatura do diretor? Mas como?” Foi quase
um levantamento. Isto é real”.
CP – “Mas foi muito difícil. E nunca pesei tanto, em toda a minha vida, nem como estagiária, nunca pesei tanto
aquilo que digo e aquilo que escrevo. Entende? Isto, passei de uma situação em que trabalhávamos muito mas
espontaneamente com os nossos erros, pronto, com aquilo que sabíamos fazer, aprendemos uns o com os outros,
mas sem problemas em errar, ter falhas e o outro diz, “olhem lá então como é, olha a parvoíce” e avançávamos. E
tive que me impor a mim própria regras – de conduta, de escrita, discursiva, de todo o nível – que eu acho que me
sugam energia e o tempo que eu deveria ter para investir numa coordenação a sério, e professora, e que me sugam
essas energias em formalidade e em coisas em que isso é que fica. Isso é que fica”.
CP – “No meu caso já lhe disse que sim. Roubou muito tempo. Eu acho que a nível das estruturas intermédias nós
estamos muito mal. Que é um trabalho muito exigente. São muitos professores. (...) São muitos níveis, são
disciplinas, várias...”
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C1C – “E depois temos todas as estruturas intermédias mas sempre com os créditos horários muito baixos para
aquilo que têm que fazer. É um trabalho muito exigente e com uma dimensão relativamente grande e ainda por
cima há sempre uma tendência de se… quando há muitas coisas para fazer, de se deixar para o segundo plano aquilo
que às vezes deveria ser mais importante que são os aspetos pedagógicos”.
C1C – “Eu penso que a grande desvantagem é de âmbito pedagógico”.
C1C – “...mas em termos pedagógicos as coisas não são assim [facilitadas pelas plataformas informáticas]. É preciso
continuar a trabalhar com muita atenção, os alunos têm que ser vistos um a um e não é fácil com esta dimensão”.
PCG – “...esta lógica agregadora de mega agregação veio tornar a coisa – quando falo da coisa falo da coisa pública,
da coisa educativa e da escola ou das escolas – um pouco mais difícil de governar ou gerenciável”.
PCG – “Uma coisa é gerir mais ou menos do ponto de vista administrativo, isso faz-se, melhor ou pior, com mais ou
menos dificuldade, mas daquilo que é próprio de uma escola ou das escolas que e sobretudo a dimensão
pedagógica, a forma como se estrutura, se organiza, se debate, se reflete, se partilha nas escolas, veio ficar muito
mais dificultada”.
CP – “Para mim penso que tem sido limitador. Era aquilo que eu acabei de lhe dizer. Isto absorve energias. Tempo.
E nesse aspeto torna-se muito limitador. Porque eu, em determinada altura, tive que dizer os meus alunos estão em
primeiro lugar. Porque o tempo que eu tenho de dedicar aos meus alunos – porque antes de mais eu sou professora
– vai muito para outras coisas”.
CP – “É muito difícil. Eu passo todas as manhãs, mais de meia hora, uma hora antes de vir para a escola, às seis da
manhã levanto-me a responder a mails. E isto era uma coisa que eu nem imaginava”.
CE – “Muito difícil [o ato de gerir]. Muito difícil. Acho que é muito difícil. As solicitações são imensas e diversas. Só
com… só quase com o papel de missão e muitas horas de trabalho, muito para além do horário, é que se consegue
manter… ter alguma qualidade, porque com esta dimensão, com esta variedade de oferta é muito difícil”.
CE - “Eu acho que [a atual dimensão é um fator que] é limitador.”
CM – [O ato de gerir] “É muito mais difícil do que o que era. Até porque como eu disse – eu julgo que já disse isto –
nós, e eu por vezes estou nessas estruturas intermédias, perdemos a noção do que é que se passa no agrupamento.
Não é por mal. Não é…”
CM – “Eu deixei uma situação em que era… exercia as funções só de professor para a situação em que estou: além
das de professor, (...) exerço as de coordenador de um departamento que é relativamente grande, (...)Mas esta
mudança de função, esta alteração da minha função, levou a que houvesse muito mais burocracia. Agora também
não posso dizer que foi só por causa da agregação. (...) os grupos são maiores, são mais difíceis de gerir com toda a
certeza. As solicitações são cada vez mais”.
C1C – “Eu penso que gerir uma casa destas é muito complexo. Extremamente pesado e as estruturas que fazem a
gestão da casa não têm os créditos horários suficientes para o fazerem de uma maneira em que não tivessem, entre
aspas, de se sacrificarem tanto”.
C1C – “Há uma pessoa que está… que tem toda a grande tarefa que é a Diretora, que tem um trabalho pesadíssimo”.

Com efeito, dir-se-á que a maior dimensão destas novas organizações tem
efetivamente reflexos ao nível da gestão das estruturas e, subsequentemente, na gestão da
própria Instituição. Apontam-se de facto diversos inconvenientes que, grosso modo, se
podem sistematizar em dois grupos: choque de identidades e culturas entre os (anteriores)
agrupamentos e entre estes e a escola secundária, por um lado, e, por outro, dificuldades de
ordem pedagógica e administrativa. Ambos decorrem, como se afirmou, basicamente da
maior dimensão destas novas estruturas.
Relativamente aos choques de identidades entre os estabelecimentos é expressiva a
seguinte declaração:
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“A grande realidade que aconteceu foi juntar esses dois agrupamentos de escolas com a escola
secundária, criando-se aqui determinadas colisões e penso que as colisões maiores foram entre
as duas EB 2, 3. (...) ainda se nota porque isso demora tempo a mudar em que eu faziam assim,
eu fazia assado. Mas não notei tanto isso com a escola secundária. Notei mais entre as duas EB
2, 3, com o 2.º e 3.º ciclo” (D).

Com efeito, esta Agregação resulta da fusão de três estabelecimentos – dois
agrupamentos e uma escola secundária – todos eles com uma história, uma cultura e uma
identidade própria. Os agrupamentos contavam já, no momento da agregação, com um
percurso de cerca de dez anos de aprendizagem e interiorização do conceito de
agrupamento42. Um período de construção de práticas, projetos e soluções que,
naturalmente, se foram cristalizando. A escola secundária carregava também o peso da sua
história com uma cultura fortemente interiorizada mas, decorrente do próprio perfil do
ensino secundário, não tinha experiência da vivência em agrupamento. Acresce o
enquadramento político, económico e social em que esta unidade orgânica foi constituída,
contexto favorável à formação de resistências e oposições. Ora, todas estas alterações
aconteceram de uma forma relativamente brusca que envolveu necessariamente ruturas
com as identidades de cada uma daquelas escolas. Com este enquadramento não surpreende
a existência de colisões entre os (anteriores) agrupamentos durante o processo de integração
e de construção desta nova estrutura.
Sucede ainda que na atual realidade os grupos/estruturas têm agora um maior
número de elementos que resultam em novas e diferentes dinâmicas de trabalho e que
acabam por potenciar e fazer sobressair determinadas resistências e obstáculos. Gerir e
integrar estas diferentes sensibilidades – numa fase em que se encontram ainda a iniciar o
caminho desenhado, tal como se referiu, a partir de ruturas – traduz-se numa dificuldade
acrescida de gestão suscetível de se refletir no serviço prestado. É isto que, de certa forma,
se expressa na seguinte declaração:
“Tenho tido muitas dificuldades, que tenho de gerir como posso. São entendimentos diferentes,
são culturas, são formas de trabalhar, são maneiras de estar, umas não são melhores que outras.
Mas, eu acho que muitas vezes os professores pensam nisso dessa maneira; será que ele me
está a impor a sua forma de trabalhar?” (CP).
42

Agrupamentos verticais com um percurso desde a educação pré-escolar até à conclusão do ciclo definido nos termos

do regime de autonomia de 1998 (DL 115-A/98) e implementado pelo Despacho n.º 13313/2003, de 8 de julho.
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Paralelamente e interrelacionado com a questão das identidades de escolas e da
nova dimensão das estruturas está o peso administrativo e burocrático que se atravessa e
perturba a ação dos intervenientes. De facto, esta vertente é mencionada e é sentida como
um óbice significativo com reflexos negativos na vertente e na ação pedagógica.
Assim, por um lado, o clima gerado a partir do choque de identidades traduz-se em
perda de eficácia (na medida em que se orientam e afetam energias para minimizar os
obstáculos e as resistências em vez de se canalizarem para a “produção” do serviço
educativo propriamente dito); por outro, há o peso burocrático que, de uma forma geral, é
mencionado como particularmente limitador e que se ampliou com a agregação. É
particularmente expressiva a seguinte declaração:
“Mas foi muito difícil. E nunca pesei tanto, em toda a minha vida, nem como estagiária, nunca
pesei tanto aquilo que digo e aquilo que escrevo. Entende? Isto, passei de uma situação em que
trabalhávamos muito mas espontaneamente com os nossos erros, pronto, com aquilo que
sabíamos fazer, aprendemos uns o com os outros, mas sem problemas em errar, ter falhas... e
o outro diz, “olhem lá então como é, olha a parvoíce” e avançávamos. E tive que me impor a
mim própria regras – de conduta, de escrita, discursiva, de todo o nível – que eu acho que me
sugam energia e o tempo que eu deveria ter para investir numa coordenação a sério, e
professora, e que me sugam essas energias em formalidades e em coisas em que isso é que fica.
Isso é que fica” (CP).

O aumento do peso administrativo e burocrático decorre, nomeadamente, da maior
dimensão das estruturas e do próprio complexo organizacional em que assenta a agregação.
No entanto isto não foi “compensado” nem se atribuíram meios para fazer face a este
incremento de procedimentos. Diz-se, a este propósito, o seguinte:
“E depois temos todas as estruturas intermédias mas sempre com os créditos horários muito
baixos para aquilo que têm que fazer. É um trabalho muito exigente e com uma dimensão
relativamente grande e ainda por cima há sempre uma tendência de se… quando há muitas
coisas para fazer, de se deixar para o segundo plano aquilo que às vezes deveria ser mais
importante que são os aspetos pedagógicos” (C1C).

Inclusivamente tem-se consciência que as potencialidades facultadas pelo
tratamento automático da informação e das redes de comunicação informáticas não são
suficientes para compensar este aumento de procedimentos administrativo-burocráticos
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designadamente por causa da especificidade que é própria da função educativa e
pedagógica. Isto é claramente referido na seguinte declaração: “...mas em termos
pedagógicos as coisas não são assim [facilitadas pelas plataformas informáticas]. É preciso
continuar a trabalhar com muita atenção, os alunos têm que ser vistos um a um e não é fácil
com esta dimensão” (C1C).
Do conjunto das declarações é ainda possível perceber que, entre a dimensão
administrativa e burocrática e a dimensão pedagógica, foi esta última, a pedagógica, aquela
que acabou por ficar mais fragilizada e mais exposta com o processo de agregação. Diz-se
a este propósito o seguinte:
“Uma coisa é gerir mais ou menos do ponto de vista administrativo, isso faz-se, melhor ou pior,
com mais ou menos dificuldade, mas daquilo que é próprio de uma escola ou das escolas que
é sobretudo a dimensão pedagógica, a forma como se estrutura, se organiza, se debate, se
reflete, se partilha nas escolas, veio ficar muito mais dificultada”(PCG).

Assim, percebe-se que a ação de gerir – em particular a gestão da vertente
tendencialmente pedagógica – é afetada e dificultada muito particularmente por causa da
dimensão desta nova unidade orgânica. Isso é claramente afirmado na seguinte declaração:
[o ato de gerir] “É muito mais difícil do que o que era. Até porque como eu disse – eu julgo
que já disse isto – nós, e eu por vezes estou nessas estruturas intermédias, perdemos a noção
do que é que se passa no agrupamento. Não é por mal. Não é…” (CM). E diz-se que é...
“Muito difícil [o ato de gerir]. Muito difícil. Acho que é muito difícil. As solicitações são
imensas e diversas. Só com… só quase com o papel de missão e muitas horas de trabalho,
muito para além do horário, é que se consegue manter… ter alguma qualidade, porque com
esta dimensão, com esta variedade de oferta é muito difícil” (CE).

E da mesma forma que o peso da componente burocrático-administrativa tem
reflexos ao nível das estruturas intermédias, reflete-se igualmente na gestão global da
Instituição. É isso que se diz quando se afirma: “Eu penso que gerir uma casa destas é muito
complexo. Extremamente pesado e as estruturas que fazem a gestão da casa não têm os
créditos horários suficientes para o fazerem de uma maneira em que não tivessem, entre
aspas, de se sacrificarem tanto” (C1C) e acrescenta-se dizendo que “Há uma pessoa que
está… que tem toda a grande tarefa que é a Diretora, que tem um trabalho
pesadíssimo”(C1C).
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Ora tudo isto tem consequências negativas ao nível da gestão da Instituição. Dizse, por exemplo o seguinte: “Eu acho que [a atual dimensão é um fator que] é limitador”
(CE). Limitador na gestão da componente burocrático-administrativa mas também ao nível
da vertente pedagógica uma vez que a necessidade de dar cumprimento ao conjunto de
formalidades burocráticas retira tempo e energia que deveria estar ao serviço dos alunos.
Isso mesmo está particularmente espelhado na seguinte declaração:
“Para mim penso que tem sido limitador. Era aquilo que eu acabei de lhe dizer. Isto absorve
energias. Tempo. E nesse aspeto torna-se muito limitador. Porque eu, em determinada altura,
tive que dizer os meus alunos estão em primeiro lugar. Porque o tempo que eu tenho de dedicar
aos meus alunos – porque antes de mais eu sou professora – vai muito para outras coisas” (CP).

Em suma, há uma afirmação que resume o sentimento geral: “Eu penso que a grande
desvantagem é de âmbito pedagógico”(C1C).

2.3.1.3 – C.1.3 Constrangimentos
Quadro 30: C.1.3 Constrangimentos

Texto das entrevistas

D – “Eu tenho dito o seguinte: mesmo que fosse uma escola só, que não tivéssemos agregados e fosse só a escola
secundária com cursos profissionais e cientifico-humanísticos, eu costumo dizer que dá mais trabalho o que a tutela
me pede, dia após dia, semana após semana, o que nos obriga a fazer, do que a agregação.”
D – “A agregação não me mete medo em termos, pessoais, de dimensão e de relação com os outros. Não tenho é o
tempo disponível, que deveria ter, que queria ter, por causa de todas as solicitações que são feitas [pelo Poder
Central]. É plataforma para aqui, plataforma para ali, plataforma para acolá.”
D – “...com esta agravante: enquanto antigamente para uma determinada escola havia um login e uma passe e o
que abria lá em cima era “escola tal”, a partir do momento em que se criou o cargo de diretor é o login e a passe da
pessoa que é diretor. (...) E o que é que isso condiciona? Condiciona que eu, para me proteger – até porque com
alguns colegas já aconteceram algumas coisas graves por terem naturalmente dado o seu login e a sua password
para outras pessoas fazerem como é natural – eu, para me proteger, sou eu que faço tudo na plataforma da escola
que obrigatoriamente tem o meu login e password enquanto pessoa individual. E isto é inconcebível

Curiosamente é interessante verificar que, apesar da maior dimensão das estruturas
e do subsequente aumento da vertente burocrático-administrativa ter sido referido como
algo limitador da eficiência e da qualidade do serviço prestado, parece existir um outro
fator – completamente exterior à Instituição – que aparentemente se posiciona como um
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obstáculo ainda mais relevante: a burocracia imposta pelos serviços centrais do Ministério.
De facto é particularmente significativa a seguinte declaração:
“Eu tenho dito o seguinte: mesmo que fosse uma escola só, que não tivéssemos agregados e
fosse só a escola secundária com cursos profissionais e cientifico-humanísticos, eu costumo
dizer que dá mais trabalho o que a tutela me pede, dia após dia, semana após semana, o que nos
obriga a fazer, do que a agregação”(D).

E diz-se mesmo, contrariando a perspetiva de outros intervenientes, que a dimensão
não é propriamente um obstáculo quando se afirma o seguinte:
“A agregação não me mete medo em termos, pessoais, de dimensão e de relação com os outros.
Não tenho é o tempo disponível, que deveria ter, que queria ter, por causa de todas as
solicitações que são feitas [pelo Poder Central]. É plataforma para aqui, plataforma para ali,
plataforma para acolá” (D).

A centralização da responsabilidade e a responsabilização a título pessoal,
nomeadamente em termos de responsabilidade disciplinar, civil e penal, na figura do
diretor, ao contrário de se traduzir numa estratégia facilitadora, acaba por se refletir
negativamente na Instituição. De facto isto faz com que o diretor seja “obrigado” a
desempenhar tarefas que poderiam facilmente ser executadas por colaboradores,
consumindo-lhe tempo e energias que poderiam e deveriam ser dirigidas para matérias de
gestão, de definição de estratégias e de condução da organização. É isso que se conclui com
a seguinte situação exemplificativa:
“...com esta agravante: enquanto antigamente para uma determinada escola havia um login e
uma passe e o que abria lá em cima era «escola tal», a partir do momento em que se criou o
cargo de diretor é o login e a passe da pessoa que é diretor. (...) E o que é que isso condiciona?
Condiciona que eu, para me proteger – até porque com alguns colegas já aconteceram algumas
coisas graves por terem naturalmente dado o seu login e a sua password para outras pessoas
fazerem como é natural – eu, para me proteger, sou eu que faço tudo na plataforma da escola
que obrigatoriamente tem o meu login e password enquanto pessoa individual. E isto é
inconcebível” (D).
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Por outro lado verifica-se que a diminuição da relevância dos serviços regionais, do
Ministério da Educação (MEC) através do incremento do recurso a plataformas digitais,
com a respetiva centralização de procedimentos, se é certo que se traduz em poupança e
racionalização de recursos para o Estado (central), acaba por sobrecarregar as escolas e
afetar o serviço educativo prestado.

2.3.2 – C.2 Eficácia e eficiência das estruturas e recursos
Naturalmente que com esta maior dimensão da organização, importa verificar se
ocorreu algum tipo de alteração em relação aos níveis de eficácia e eficiência das estruturas
e dos recursos e se essa alteração, caso ocorra, se reflete na qualidade e na eficiência dos
serviços prestados. Com efeito a Agregação obriga agora a gerir múltiplos níveis de
trabalho com diferentes especificidades numa escala de grandeza relativamente elevada.
Importa, pois, perceber de que modo, estas novas estruturas contribuem para a melhoria
integrada do serviço prestado – interiormente e, consequentemente, naquilo que se projeta
para o exterior – ou se, pelo contrário, neste processo se verifica uma diminuição dos níveis
de eficácia e eficiência e em que medida isso decorre precisamente da dimensão da
Instituição.
Compreendendo que a qualidade do serviço final prestado ao exterior pode ser
condicionado pelos mecanismos de funcionamento interno das estruturas e dos órgãos da
Instituição, entendeu-se adequado analisar também, e de forma complementar, a eficácia e
eficiência do funcionamento dos vários setores e da forma como, com a sua prestação
interna, contribuem para a construção da qualidade global do serviço prestado.

2.3.2.1 – C.2.1 Incremento da qualidade do serviço prestado
Quadro 31: C.2.1 Incremento da qualidade do serviço prestado

Texto das entrevistas

D – “Eu quero acreditar – porque se não acreditasse não estaria aqui – quero acreditar que [a atual dimensão da
Instituição] não possa ser um fator limitador.”
D – “Ganhou [mais eficácia]. Ganhou. Ganhou porque até aquilo para onde determinada escola trabalhava, agora
há várias escolas a trabalharem, a projetar-se dando mais amplitude ao agrupamento e visibilidade.”
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D – “Potencia [a atual dimensão da organização]. Para fora do agrupamento potencia [a qualidade do serviço
prestado]. Eu estava a falar em termos de prestação de serviço educativo...”
D – “Em termos de prestação de serviço educativo pode melhorar bastante com a agregação. Porquê? Precisamente
pela troca de experiências e sinergias entre os vários professores. A partir do momento em que entendam aquilo
que há bocado disse, que temos que ir buscar aquilo que há de melhor, que se faz de melhor independentemente
de ser no local que se faz pode melhorar a prestação do serviço educativo”.
D – “Mas por outro lado [o facto de um professor lecionar em várias escolas] também é melhor porque estando em
dois locais diferentes tem uma visibilidade mais ampla do agrupamento e percebe o que melhor se pode fazer”.
CM – “Se eu comparar com aquilo que tínhamos no ensino secundário talvez, a prazo – e aí admito que não seja a
muito longo prazo – pela rotatividade que vai ser possível, que ainda não começou a ocorrer mas que eu admito
que possa vir a ocorrer e não só, até pelo próprio contacto, eu acredito que possamos prestar um serviço um
bocadinho melhor – não será significativamente, mas um bocadinho melhor – porque o que acontecia é que um
professor ia para uma escola secundária – e é contra mim que estou a falar – e acabava por perder um bocado a
perceção do que se passava no ciclo imediatamente anterior. Ou ao longo do tempo havia alterações no ciclo
anterior com as quais já não lidámos e perdíamos um bocado essa perceção. Portanto admito que aí possamos
lucrar alguma coisa, voltando a ter essa perceção, sabendo exatamente em que ponto é que os alunos nos devem
chegar – depois também sabemos que eles nem sempre chegam nesse ponto – e julgo que a inversa também poderá
ser importante. Isto é quando passam, os professores que estavam até aqui só no 3.º ciclo, passarem a ter uma
perceção mais exata daquilo que é importante depois em termos de ensino secundário. Aí julgo que pode haver
alguma vantagem neste contacto. Maior articulação.”
CM – “As pessoas foram… como são várias escolas, foram aprendendo umas com as outras. As pessoas foram
procurando ir buscar as melhores coisas de uns e de outros para fazerem um trabalho melhor. Se isso é considerado
eficácia, não sei. Acho que há outro esforço”.
CE – “Agora que há, pontualmente, benefício de umas escolas… as escolas são diferentes, uma secundária é
diferente de uma básica e há essa valência: os alunos poderem ir a uma secundária fazer atividades, e os do 1º ciclo
poderem ir ao 2.º e 3.º ciclo fazer atividades… acho que isso é uma vantagem. E por esse aspeto acho que é positivo
porque houve um incremento. Acho que poderá haver, esse incremento, com mais força mas acho que se estão a
dar os primeiros passos e isso é positivo.”
C1C – “...a nossa base de conhecimento é maior. Quando falamos, por exemplo, dos serviços de psicologia, dos
serviços de apoio educativo, temos uma base de conhecimento maior porque temos profissionais de um leque maior
de alunos e podemos recorrer, qualquer professor pode recorrer, a qualquer um dos profissionais para uma situação
concreta que lhe surja. Nesse aspeto é um corpo mais competente. Agora, o rácio, o número de técnicos e o número
de alunos, não melhorou”.
D – “Nesta altura, sim [há mais eficácia ao nível do trabalho colaborativo, da partilha e circulação da informação, da
operacionalização das reuniões]. Nesta altura sim. Já são mais eficazes. Foi um processo também de ajustamento.
No princípio poderá ter sido mais difícil mas agora faz-se...”
C1C – “E há professores que são extremamente dedicados e empenhados”.
C1C – “...penso que há mais empenho agora [por parte dos professores], do que havia, falando do agrupamento em
que eu estava inserido. Porque é a tal situação, não posso estar a transmitir um sentimento que devia haver nos
outros sítios. Mas há realmente por parte da direção, as orientações que existem é precisamente que haja um
ambiente e que os alunos conheçam e sintam o agrupamento como uma entidade”.
C1C – “Aqui há uma situação que tem a ver com a ação da direção e da nossa Diretora que está muito empenhada
em que as condições de todas as escolas estejam operacionais, estejam a funcionar bem. E realmente ela tem-se
empenhado muito nisso (...)”
C1C – “Tem muito a ver com a eficácia da Diretora em que põe muito empenho para que essas coisas [trabalho
colaborativo, circulação da informação, operacionalização das reuniões] aconteçam. Penso que está a haver uma
grande aposta no trabalho colaborativo, no monitorizar aquilo que se faz, no refletir sobre os resultados obtidos e
portanto também trabalhar de forma a que as coisas melhorem na vez seguinte. (...)Está a haver essa preocupação.
Mas não penso que tenha a ver com o mérito da agregação. Tem a ver com o esforço da direção. Esta Diretora, se
estivesse no outro modelo de agrupamento faria exatamente a mesma coisa. E se calhar fá-lo-ia muito mais
facilmente”.
D – “Penso que diminuiu [a componente burocrática]. Pelo menos é o que alguns professores dizem”.
D – “(...) Diminuído o trabalho burocrático numa [escola do agrupamento] e aumentado noutra”.
D – “Não. [a alteração da componente burocrática não decorreu diretamente do processo de agregação]”
C1C – “A carga burocrática neste momento aumentou.
C1C – E [a carga burocrática] aumentou, porquê? Pelas razões que eu já disse. Repare, quando começam… quando
queremos entrar dentro de um esquema de maior rigor de trabalho, em que queremos medir as coisas para
sabermos também planificar de maneira adequada as nossas atividades, apesar de tudo estamos a dar trabalho às
pessoas: têm de responder aos inquéritos de auto avaliação; têm de preencher de uma maneira mais correta entre

131

aspas o PAA o Plano Anual de Atividades. Quando são exigidos a todos os professores que apresentem os resultados
de uma maneira precisa, estamos também a dizer aos professores que façam mais mapas e que os façam com mais
cuidado… isso aconteceu”. (...)Isso é decorrente, isso tem a ver com a forma… com a Direção, com a política da
direção. A Agregação em si, penso que também já terei dito atrás, tem a ver com o haver mais distâncias.”

Ao contrário de algumas opiniões referenciadas anteriormente a propósito de outras
categorias, verifica-se, neste conjunto de afirmações, uma orientação geral no sentido de
considerar que a agregação e a nova dimensão da Instituição não só não prejudicam como
potenciam os níveis de eficácia e eficiência das estruturas e dos serviços. E são vários os
fatores apontados para esse incremento mas que, em suma, se prendem com a partilha de
experiências e a abertura a outras realidades aproveitando e estendendo as boas práticas aí
existentes. Por outro lado, entendendo a agregação como uma bolsa de recursos, parece
existir um maior número de profissionais disponíveis para prestar serviço em todos os
estabelecimentos da Agregação. Neste sentido está o argumento que afirma o seguinte:
“...a nossa base de conhecimento é maior. Quando falamos, por exemplo, dos serviços de
psicologia, dos serviços de apoio educativo, temos uma base de conhecimento maior porque
temos profissionais de um leque maior de alunos e podemos recorrer, qualquer professor pode
recorrer, a qualquer um dos profissionais para uma situação concreta que lhe surja. Nesse
aspeto é um corpo mais competente. Agora, o rácio, o número de técnicos e o número de alunos,
não melhorou” (C1C).

A questão de se estar perante uma organização de maior dimensão e,
consequentemente, de assim se proporcionar uma maior partilha de experiências como fator
positivo na construção de um processo de atuação mais eficiente e eficaz está patente na
seguinte afirmação: “As pessoas foram… como são várias escolas, foram aprendendo umas
com as outras. As pessoas foram procurando ir buscar as melhores coisas de uns e de outros
para fazerem um trabalho melhor. Se isso é considerado eficácia, não sei. Acho que há
outro esforço” (CM).
E essa partilha pode vir a ser, ainda que para já pouco expressiva, mais notória ao
nível do ensino secundário. É o caso da seguinte afirmação:
“Se eu comparar com aquilo que tínhamos no ensino secundário talvez, a prazo – e aí admito
que não seja a muito longo prazo – pela rotatividade que vai ser possível, que ainda não
começou a ocorrer mas que eu admito que possa vir a ocorrer e não só, até pelo próprio
contacto, eu acredito que possamos prestar um serviço um bocadinho melhor – não será
significativamente, mas um bocadinho melhor – porque o que acontecia é que um professor ia
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para uma escola secundária – e é contra mim que estou a falar – e acabava por perder um bocado
a perceção do que se passava no ciclo imediatamente anterior. Ou ao longo do tempo havia
alterações no ciclo anterior com as quais já não lidámos e perdíamos um bocado essa perceção.
Portanto admito que aí possamos lucrar alguma coisa, voltando a ter essa perceção, sabendo
exatamente em que ponto é que os alunos nos devem chegar – depois também sabemos que
eles nem sempre chegam nesse ponto – e julgo que a inversa também poderá ser importante.
Isto é quando passam, os professores que estavam até aqui só no 3.º ciclo, passarem a ter uma
perceção mais exata daquilo que é importante depois em termos de ensino secundário. Aí julgo
que pode haver alguma vantagem neste contacto. Maior articulação” (CM).

Admite-se, portanto, aqui a possibilidade de vir a ocorrer um eventual aumento da
qualidade do serviço (pouco significativo, segundo se percebe) uma vez que até à agregação
este era um nível de ensino que estava relativamente “separado” na relação com os outros
ciclos da escolaridade.
No entanto é também possível encontrar declarações que atribuem à direção, mais
do que à agregação, a responsabilidade pelo incremento da qualidade do serviço prestado.
Diz-se, por exemplo, o seguinte: “Aqui há uma situação que tem a ver com a ação da
direção e da nossa Diretora que está muito empenhada em que as condições de todas as
escolas estejam operacionais, estejam a funcionar bem. E realmente ela tem-se empenhado
muito nisso (...)” (C1C). E ainda no mesmo sentido refere-se:
“Tem muito a ver com a eficácia da Diretora em que põe muito empenho para que essas coisas
[trabalho colaborativo, circulação da informação, operacionalização das reuniões] aconteçam.
Penso que está a haver uma grande aposta no trabalho colaborativo, no monitorizar aquilo que
se faz, no refletir sobre os resultados obtidos e portanto também trabalhar de forma a que as
coisas melhorem na vez seguinte. (...) Está a haver essa preocupação. Mas não penso que tenha
a ver com o mérito da agregação. Tem a ver com o esforço da direção. Esta Diretora, se
estivesse no outro modelo de agrupamento faria exatamente a mesma coisa. E se calhar fá-loia muito mais facilmente” (C1C).

O funcionamento de um estabelecimento de ensino e, em particular, de um
estabelecimento de ensino público, tem subjacente um conjunto de procedimentos
burocráticos e administrativos. Tratando-se, agora, de uma organização de maior dimensão,
procurou perceber-se de que forma esta nova dimensão se refletia na carga burocrática e na
eficiência dos seus procedimentos e em que medida é que isso se projetava –
nomeadamente de forma negativa – na qualidade do serviço prestado.
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À semelhança da perceção tida a propósito de outras vertentes, também aqui se diz,
de uma forma geral, que a componente burocrática aumentou. Curiosamente apenas a
Diretora tem a perceção de ter diminuído ou, pelo menos, diminuído numa das escolas. Diz:
“Penso que diminuiu [a componente burocrática]. Pelo menos é o que alguns professores
dizem” (D) e acrescenta afirmando ter “(...) Diminuído o trabalho burocrático numa [escola
do agrupamento] e aumentado noutra” (D). De resto refere-se um aumento: “A carga
burocrática neste momento aumentou” (C1C). Porém também se afirma que este aumento
resulta não da agregação mas que é inerente e é consequência do aumento da qualidade do
serviço prestado. É isso que é explicado na seguinte declaração:
“E [a carga burocrática] aumentou, porquê? Pelas razões que eu já disse. Repare, quando
começam… quando queremos entrar dentro de um esquema de maior rigor de trabalho, em que
queremos medir as coisas para sabermos também planificar de maneira adequada as nossas
atividades, apesar de tudo estamos a dar trabalho às pessoas: têm de responder aos inquéritos
de auto avaliação; têm de preencher de uma maneira mais correta entre aspas o PAA o Plano
Anual de Atividades. Quando são exigidos a todos os professores que apresentem os resultados
de uma maneira precisa, estamos também a dizer aos professores que façam mais mapas e que
os façam com mais cuidado… isso aconteceu”. (...) Isso é decorrente, isso tem a ver com a
forma… com a Direção, com a política da direção. A Agregação em si, penso que também já
terei dito atrás, tem a ver com o haver mais distâncias.” (C1C).

Em suma, há, portanto, um conjunto de opiniões que referem a existência de
vantagens decorrentes, direta ou indiretamente, da agregação: vantagens diretas, pela
partilha e seleção das melhores práticas existentes e por se disponibilizarem mais recursos
para todos; vantagens indiretas decorrentes das opções estratégicas do órgão de gestão que,
por consequência, agora abrangem um maior número de estabelecimentos. Ainda assim
verifica-se que a referência às vantagens restringe-se praticamente ao plano teórico ou seja,
nas potencialidades que esta estratégia encerra e nas possibilidades que permite obter, mais
do que em práticas concretas efetivamente implementadas.
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2.3.2.2 – C.2.2 Sem alteração
Quadro 32: C.2.2 Sem alteração

Texto das entrevistas

D – “Quero acreditar que não há [reflexos de insatisfação no trabalho realizado]. Quero acreditar que eles são
profissionais.
D – “Quanto à perceção que eu tenho, acho que a alguns agradou, a outros nem tanto. Como tudo na vida”.
D – “Não [há um padrão]. Eu penso que há... É mais pontual”.
PCG – “Pois, aí não consigo pronunciar-me. Não consigo pronunciar-me porque não tenho meios. Porque tudo o
que eu pudesse dizer era especulativo. Tenho perceções muito diferenciadas: de gente muito insatisfeita, gente
razoavelmente satisfeita e gente satisfeita. Qual é a mediana? Pois não sei. Não sei. E também a questão que me
coloca é em relação ao universo dos trabalhadores em geral e para não falsear ainda que em termos opinativos e
subjetivos, não tenho opinião sobre isso”.
CM – [Os reflexos da insatisfação...] “Com alunos, não. E sem alunos também não. O trabalho… faz-se o trabalho
que há que ser feito. Não me parece que aí haja grande influência. Poder-se-á é fazer de forma menos feliz,
digamos”.
CM – “Acho que não houve alteração” [no que se refere à disponibilidade dos professores].
CM – “Não, não me parece [que tenha havido alteração na disponibilidade dos professores]. Eu acho que há outros
fatores que influenciam mais a disponibilidade do que propriamente esse [da agregação].(...) Quando nós passamos
um ano em que sistematicamente, nos aumentam a carga de trabalho ou o horário de trabalho, (...) quando
recebemos sucessivos cortes de vencimento. É naturalmente que a vontade… (...) nem que seja no subconsciente
seja afetada”.
CE – “Eu acho que a disponibilidade não tem a ver com o facto de sermos mega agrupamento ou não. A
disponibilidade está com cada um. As pessoas que eram disponíveis antes de haver mega agrupamento agora
continuam disponíveis e os que não estavam disponíveis continuam indisponíveis”.
D – “Eu antes não conhecia a realidade dos outros agrupamentos de escolas.”
D – Quero crer que... em duas das escolas essa disponibilidade já existia e continua a existir e a haver alguma
interação. Numa outra temos de trabalhar melhor para que isso aconteça.”
CP – “Para nós de alguma maneira as coisas continuaram na mesma na escola sede”.
CP – “Não. Para mim não [houve perda de eficácia]. Os serviços administrativos estão aqui, não…”
CM – “Não tenho bem a perceção [relativamente à eficácia] porque eu estou na escola sede e portanto para mim
não notei grande alteração”.
CM – “Não creio. Se bem que não conhecia bem a realidade das outras escolas, mas não creio [que tenham ocorrido
ganhos de eficácia]. Mas também acho que não houve perda.”
CM – [Relativamente à dimensão da Instituição enquanto fator potenciador do serviço prestado]“Nem uma coisa
nem outra. Também não consigo dizer que é limitador. Claro que é constrangedor para o professor que vai aos
diversos estabelecimentos de ensino. Agora também não acredito que preste um pior serviço por esse facto.”
CM – “Relativamente ao sítio onde eu estava não me apercebi que houvesse grandes alterações [das condições de
trabalho dos professores no trabalho diretamente feito com alunos]. Nas outras escolas não posso… mas acredito
que não”.
CE – “Agora, isto aqui é um pau de dois bicos. Como as pessoas estão em Departamentos com várias valências, por
aí poderia haver possibilidade de haver mais projetos transversais; por um lado. Por outro lado, como as pessoas
estão fisicamente afastadas, às vezes isso é contrariado por esse motivo. Não senti, até este momento, que
houvesse diferença”.
D – “Quanto aos outros serviços têm funcionado”.
CE – “Eu acho que, se as coisas são eficazes é porque as pessoas trabalham muito mais. Porque só o facto de ter de
se passar a informação numa organização com esta dimensão, estando as pessoas fisicamente distantes, é preciso
haver muita organização, muitas horas extras que é para a informação chegar a todos os lados. Agora, acho que há
um esforço de toda a gente para haver uma unidade.”

135

CM – “Não me parece que tenha havido alteração de eficácia. A única coisa que é pior é que passamos a ter que
gerir um departamento com mais níveis de ensino, com mais anos de escolaridade e com mais pessoas. Só nessa
perspetiva.”
C1C – “Os serviços, a biblioteca, a psicologia, não melhoraram. Porque, por exemplo, tínhamos três professores
bibliotecários, neste momento temos dois professores bibliotecários. Não sinto que… está a haver um esforço para
que as coisas não piorem mas está a ser um esforço muito grande”.
PCG – “Primeiro, não vejo que as famílias tenham tido grandes benefícios – admito que pontualmente, caso a caso,
não posso ser niilista de negação total porque isso implicava um conhecimento de todo o universo – mas do universo
que eu conheço aqui em [Cidade] não vejo que as famílias tenham tido vantagens. Mas mais importante que as
famílias: os alunos”.
PCG – “Que eu percecione não. Não vejo mudança nenhuma [no que se refere ao trabalho realizado diretamente
com alunos]. A única coisa que poderia, digamos, maximizar ou que poderia melhorar era, por exemplo, se
tivéssemos, pelo facto de sermos agregação, se tivéssemos um maior crédito, por exemplo, de apoio aos alunos.
Não é o caso”.
PCG –“(...) Nesse capítulo eu creio que não houve nem vantagem para os pais, nem para as crianças, sobretudo para
as crianças”.
CM – “Não vejo [que as famílias tenham obtido qualquer vantagem com a organização em agrupamento]. Não me
parece. Nem a ganhar nem a perder. Porque elas podiam optar por qualquer das escolas do agrupamento de
qualquer maneira.”
CE – “Agora não sei, se eu estiver na pele de um Encarregado de Educação, não sei. (...)Não, eu acho que não há
perda de eficácia significativa, nesse aspeto” [do serviço prestado]
PCG – “E por exemplo aqui (...) precisávamos de um centro educativo, é precisamente um dos sítios onde era preciso
um centro educativo novo que tivesse recursos capazes de responder de uma forma moderna e eficaz às
necessidades dos alunos: uma sala de biblioteca, um ginásio, uma sala de prática de educação física. Recursos que
podem ser potenciados para um universo de uma escala de alunos maior.”
PCG – “E aqui também, uma coisa que eu sou contra, muito crítico, no primeiro ciclo – e uma situação que se verifica
muito e que decorre de haver poucos alunos nas escolas – que é, o mesmo professor dar dois e três níveis, que eu
acho que é uma coisa absolutamente condenável. Portanto, eu sou defensor de um nível, um professor. Isso
potencia a agregação. Essa agregação faz sentido”.
PCG – “E portanto na relação… quer equipamentos recursos, quer em termos pedagógicos quer em termos de
organização e trabalho de sala de aula, não perceciono qualquer alteração”.
PCG – “Quer dizer na circulação de informação ela circula. Circula como circulava antes. E hoje até reforçadamente
porque há meios eletrónicos que facilitam essa circulação Mas isso não é sinónimo de que tenha havido… nem
decorre da agregação e funcionaria quer com quinhentos quer com cinquenta”.
CE – “Não sei, acho que não há perda de eficácia. Basicamente acho que as coisas mantêm-se basicamente na
mesma. Agora eu estou a falar como docente, no meu posto de trabalho”.

Há, porém, um conjunto de depoimentos que refere não existir qualquer alteração
– ou pelo menos uma alteração particularmente expressiva – relativamente à eficácia e
eficiência das “novas” estruturas. Com efeito, o facto de se formarem estruturas de maior
dimensão e, potencialmente, mais “pesadas” poderia, em tese, influenciar o respetivo grau
de eficácia e eficiência em termos do seu funcionamento. Olhando inclusivamente numa
perspetiva de funcionamento interno das estruturas – isto é, em termos de satisfação das
necessidades da ação da própria Instituição – uma alteração ao nível da eficácia e eficiência
é suscetível de se refletir no grau de satisfação dos trabalhadores e, por seu lado, o grau de
satisfação dos trabalhadores pode, em abstrato, refletir-se na eficácia das estruturas e do
trabalho desenvolvido.
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Porém, a partir deste conjunto de elementos, verifica-se que não se estabelece uma
relação, pelo menos uma relação inequívoca, entre o processo de agregação com eventuais
alterações do nível de satisfação dos trabalhadores. E mesmo que possam existir e se
admitam algumas alterações no grau de satisfação, a verdade é que não se identifica um
padrão. Com efeito diz-se o seguinte: “Quanto à perceção que eu tenho, acho que a alguns
agradou, a outros nem tanto. Como tudo na vida” (D). E a seguir conclui-se afirmando:
“Não [há um padrão]. Eu penso que há... é mais pontual” (D).
Ora, o facto de não se referirem claramente alterações ao nível da satisfação
associadas à agregação e de não se identificar um padrão na variação do grau de satisfação
dos trabalhadores pode significar, em si mesmo, que não é expressivo o reflexo que essa
vertente tem no trabalho realizado, em particular, no trabalho realizado com alunos. É isso
que se destaca da seguinte afirmação acerca de eventuais reflexos da insatisfação dos
docentes: “Com alunos, não. E sem alunos também não. O trabalho… faz-se o trabalho que
há que ser feito. Não me parece que aí haja grande influência. Poder-se-á é fazer de forma
menos feliz, digamos” (CM). No mesmo sentido afirma-se: “Quero acreditar que não há
[reflexos de insatisfação no trabalho realizado]. Quero acreditar que eles são profissionais”
(D).
E de certa forma relacionado com o grau da satisfação dos professores está também
o nível de envolvimento observado pelo prisma da disponibilidade dos docentes. Identificar
eventuais alterações no grau de disponibilidade dos professores pode ser um indicador da
eficácia e eficiência destas novas estruturas. Isto porque, em princípio, o funcionamento
eficaz e eficiente das estruturas potencia um maior envolvimento e maior disponibilidade
dos professores mas também porque uma maior disponibilidade dos professores contribui
para um melhor funcionamento das estruturas.
Ora, também neste aspeto se afirma, neste conjunto de declarações, não ser
percetível qualquer alteração. Ou seja, não só não se identificam variações relativamente
ao grau de disponibilidade dos professores como, a existirem, não estabelece uma relação
clara com o processo de agregação. O facto de não se identificarem alterações prende-se,
em parte, com a falta de elementos objetivos anteriores à agregação que permitam
estabelecer comparações. É isso que significa a seguinte afirmação: “Eu antes não conhecia
a realidade dos outros agrupamentos de escolas.” (D). Um outro motivo está relacionado
com o facto de se acreditar que a disponibilidade é algo inerente a cada profissional e,
portanto, não é condicionado pela agregação. Diz-se, a este propósito, o seguinte:
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“Eu acho que a disponibilidade não tem a ver com o facto de sermos mega agrupamento ou
não. A disponibilidade está com cada um. As pessoas que eram disponíveis antes de haver
mega agrupamento agora continuam disponíveis e os que não estavam disponíveis continuam
indisponíveis” (CE).

Finalmente, porque se entende existir uma multiplicidade de fatores que, para além da
agregação, influenciam e condicionam a disponibilidade dos docentes. É isso que se
expressa na seguinte declaração:
“Não, não me parece [que tenha havido alteração na disponibilidade dos professores]. Eu acho
que há outros fatores que influenciam mais a disponibilidade do que propriamente esse [da
agregação].(...) Quando nós passamos um ano em que sistematicamente nos aumentam a carga
de trabalho ou o horário de trabalho, (...) quando recebemos sucessivos cortes de vencimento.
É natural que a vontade… (...) nem que seja no subconsciente seja afetada” (CM).

Ou seja, o facto de se identificarem outros fatores, eventualmente mais decisivos,
significa que, a existir variação no grau de disponibilidade, ela não é, nem determinante,
nem decorrente do processo de agregação.
Em todo o caso, também se afirma que não houve qualquer alteração relativamente
aos níveis de disponibilidade dos professores.
Assim, deste conjunto de afirmações é possível concluir que não se identificam
alterações significativas ao nível de disponibilidade dos professores. Eventuais alterações,
a existirem, são associadas a outros fatores que não propiamente à agregação.
Naturalmente que há um fator a ter em consideração: parte significativa dos
participantes exerce as suas funções na escola sede. Ora, tal como se reconhece, na escola
sede não se sentiram grandes alterações relativamente aos serviços e ao funcionamento dos
órgãos. Diz-se, por exemplo, que: “Para nós de alguma maneira as coisas continuaram na
mesma na escola sede” (CP). E no mesmo sentido afirma-se o seguinte: “Não tenho bem a
perceção [relativamente à eficácia] porque eu estou na escola sede e portanto para mim não
notei grande alteração” (CM). Ora, isso decorre, principalmente, pela proximidade com as
estruturas centrais como se percebe a partir da seguinte afirmação: “Não. Para mim não
[houve perda de eficácia]. Os serviços administrativos estão aqui, não…” (CP).
Porém, também se sublinha que a ausência de alterações significa que se, por um
lado, não há perdas de eficácia, a verdade é que também não houve ganhos. É isso que de
certa forma refere a seguinte afirmação: “Não creio. Se bem que não conhecia bem a
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realidade das outras escolas, mas não creio [que tenham ocorrido ganhos de eficácia]. Mas
também acho que não houve perda” (CM). Assim, a concentração de serviços na escola
sede, parece não ter alterado as condições de trabalho dos profissionais.
No entanto quando a análise se estende à totalidade da Agregação, já se apontam
potenciais limitações à eficácia das estruturas, nomeadamente por causa da sua dimensão.
Contudo, apesar de dificultar o trabalho dos colaboradores, acredita-se que isso não se
reflete na própria Instituição nem no trabalho realizado, ou seja, que isso não representa,
nem perdas, nem ganhos de eficácia. É isto que se afirma quando se refere o seguinte: “Nem
uma coisa nem outra. Também não consigo dizer que é limitador. Claro que é
constrangedor para o professor que vai aos diversos estabelecimentos de ensino. Agora
também não acredito que preste um pior serviço por esse facto” (CM).
Desta forma pode dizer-se que a agregação não potenciou, mas também não
prejudicou os níveis de eficácia da Instituição. Há como que um confronto entre as
potencialidades que teoricamente poderiam resultar da agregação, por um lado, e, por
outro, os constrangimentos que surgem ao nível da realização dos objetivos. De certa forma
é isso que refere a seguinte afirmação:
“Agora, isto aqui é um pau de dois bicos. Como as pessoas estão em Departamentos com várias
valências, por aí poderia haver possibilidade de haver mais projetos transversais; por um lado.
Por outro lado, como as pessoas estão fisicamente afastadas, às vezes isso é contrariado por
esse motivo. Não senti, até este momento, que houvesse diferença” (CE).

De uma forma geral afirma-se que “Quanto aos outros serviços têm funcionado”
(D).
Todavia, se é verdade que aparentemente a eficácia dos serviços não sofreu
alteração, já quanto à eficiência, parece haver indícios, ainda que de forma indireta, de
alguma diminuição. Isto porque há declarações que referem ser necessário imprimir um
esforço acrescido por parte de todos para assegurar os mesmos níveis de eficácia. De facto,
afirma-se de forma bastante explícita o seguinte:
“Eu acho que, se as coisas são eficazes é porque as pessoas trabalham muito mais. Porque só o
facto de ter de se passar a informação numa organização com esta dimensão, estando as pessoas
fisicamente distantes, é preciso haver muita organização, muitas horas extras que é para a
informação chegar a todos os lados. Agora, acho que há um esforço de toda a gente para haver
uma unidade” (CE).
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No mesmo sentido está a declaração que refere o seguinte: “Não me parece que
tenha havido alteração de eficácia. A única coisa que é pior é que passamos a ter que gerir
um departamento com mais níveis de ensino, com mais anos de escolaridade e com mais
pessoas. Só nessa perspetiva” (CM). E, ainda que de um modo diferente mas globalmente
com o mesmo significado está a seguinte afirmação: “Os serviços, a biblioteca, a
psicologia, não melhoraram. Porque, por exemplo, tínhamos três professores bibliotecários,
neste momento temos dois professores bibliotecários. Não sinto que… está a haver um
esforço para que as coisas não piorem mas está a ser um esforço muito grande” (C1C).
Ou seja, a diminuição do número de colaboradores (por exemplo, o caso do
professor bibliotecário) ou a gestão de um departamento com um elevado número de
docentes, ou ainda a distância física entre as várias estruturas/estabelecimentos da
Agregação, criam naturalmente dificuldades acrescidas. Contudo, se é um facto que estas
limitações não se traduzem numa perda de eficácia, não é porque os processos e
mecanismos instituídos sejam mais eficientes e acompanhem o “crescimento” destas novas
estruturas mas, tão só, porque existe de um esforço acrescido por parte de todos.
Assim, e numa perspetiva de eficácia interna dos serviços e das estruturas, percebese, a partir deste conjunto de declarações, que não se registaram alterações. Da mesma
forma, quando a análise é feita a partir da perspetiva das famílias, é possível verificar que,
segundo se alega, também não ocorreram alterações: nem vantagens nem desvantagens.
Relativamente às famílias afirma-se o seguinte:
“Primeiro, não vejo que as famílias tenham tido grandes benefícios – admito que pontualmente,
caso a caso, não posso ser niilista de negação total porque isso implicava um conhecimento de
todo o universo – mas do universo que eu conheço aqui em [nome da Cidade] não vejo que as
famílias tenham tido vantagens. Mas mais importante que as famílias: os alunos” (PCG).

E desenvolve-se esta opinião afirmando a seguinte:
“Que eu percecione não. Não vejo mudança nenhuma [no que se refere ao trabalho realizado
diretamente com alunos]. A única coisa que poderia, digamos, maximizar ou que poderia
melhorar era, por exemplo, se tivéssemos, pelo facto de sermos agregação, se tivéssemos um
maior crédito, por exemplo, de apoio aos alunos. Não é o caso” (PCG).
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Naturalmente que esta referência tem implícita a necessidade de mais autonomia
nomeadamente para se construir e propor um serviço diferente e alternativo. Não sendo
assim, para as famílias a situação existente é globalmente igual à que existia antes da
agregação. É isso que se conclui a partir da seguinte afirmação: “Não vejo [que as famílias
tenham obtido qualquer vantagem com a organização em agrupamento]. Não me parece.
Nem a ganhar nem a perder. Porque elas podiam optar por qualquer das escolas do
agrupamento de qualquer maneira” (CM).
Sem alterações parece ser também a conclusão que se atinge quando a análise se
faz a partir de uma perspetiva ainda mais abrangente e se olha, agora, na ótica do interesse
da comunidade educativa. De facto, a constituição de agregações e a subsequente
concentração e racionalização de serviços pode ser, em abstrato, suscetível de proporcionar
uma maior disponibilidade de recursos, equipamentos e serviços e, consequentemente, de
ter reflexos na eficácia e eficiência do serviço prestado. Contudo, também neste aspeto há
referências que indicam não terem ocorrido alterações. Diz-se, a este propósito o seguinte:
“E portanto na relação… quer equipamentos recursos, quer em termos pedagógicos quer
em termos de organização e trabalho de sala de aula, não perceciono qualquer alteração”
(PCG). E se esta é a perceção que se tem relativamente ao contexto de escola/sala de aula,
o mesmo se verifica quando se pensa em termos de estruturas globais para a região. Com
efeito, refere-se a necessidade de um centro educativo que, na realidade, não se concretiza
com esta agregação. Diz-se relativamente a isto o seguinte:
“E por exemplo aqui (...) precisávamos de um centro educativo, é precisamente um dos sítios
onde era preciso um centro educativo novo que tivesse recursos capazes de responder de uma
forma moderna e eficaz às necessidades dos alunos: uma sala de biblioteca, um ginásio, uma
sala de prática de educação física. Recursos que podem ser potenciados para um universo de
uma escala de alunos maior” (PCG).

Inclusivamente o facto de esta organização se apresentar agora no seu todo como
uma estrutura de maior dimensão, não significa que não continuem a existir
estabelecimentos de ensino – em particular as escolas do 1.º ciclo – com um número
reduzido de alunos. Desta forma parece não terem sido ultrapassados os constrangimentos
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que, por vezes, surgem nestas escolas de menor dimensão43. Isso mesmo é mencionado na
seguinte declaração:
“E aqui também, uma coisa que eu sou contra, muito crítico, no primeiro ciclo – e uma situação
que se verifica muito e que decorre de haver poucos alunos nas escolas – que é, o mesmo
professor dar dois e três níveis, que eu acho que é uma coisa absolutamente condenável.
Portanto, eu sou defensor de um nível, um professor. Isso potencia a agregação. Essa agregação
faz sentido” (PCG).

De facto, não obstante a formação da Agregação, a verdade é que continuam a
existir no 1.º ciclo salas e turmas com dois anos de escolaridade lecionadas apenas por um
professor. Em todo o caso, o conjunto de fatores presentes na resolução desta problemática,
as vantagens e desvantagens a considerar na construção de uma solução adequada, não
decorrem nem se inserem diretamente no âmbito das potencialidades geradas pela
agregação. Com efeito a eventual deslocação e integração destes alunos em escolas maiores
e menos isoladas – nomeadamente no edifício das EB 2, 3 – é algo que tanto pode ser
implementado com o atual enquadramento organizacional como o poderia ter sido no
âmbito dos anteriores agrupamentos.
Em suma, pode dizer-se que a agregação, a este nível, não potenciou a
disponibilização de mais recursos para a realização de um trabalho mais abrangente na
comunidade e para um incremento da qualidade do serviço prestado.

2.3.2.3 – C.2.3 Diminuição da qualidade do serviço prestado
Quadro 33: C.2.3 Diminuição da qualidade do serviço prestado

Texto das entrevistas

PCG – “Alterou [a eficácia dos serviços]. Alterou para pior e desde logo com um dado muito concreto. Os pais que
até há algum tempo, por exemplo, iam a [sede do agrupamento Agrup.15] para tratar de algum assunto à secretaria.
Agora têm de se deslocar ao [ES.1]”.
PCG – “A concentração dos serviços administrativos aqui, em lugar de ser um fator de aproximação, gerou
distanciamento. Não me parece que tenha vindo daí grande vantagem”.

43

A necessidade de se minimizarem os constrangimentos decorrentes do isolamento de algumas escolas
de menor dimensão e com um número reduzido de alunos – com todos os inconvenientes pedagógicos daí
decorrentes e que recorrentemente eram referidos no âmbito do debate político e da exposição de motivos
subjacente à constituição das agregações – parece não ter sido alcançado.
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CP – “O que é que eu sinto das outras escolas? Que complicou. Às vezes as outras colegas das outras escolas
contactam-me no sentido de lhes facilitar ou isto ou aquilo, porque não têm...”
CM – “Mas admito que fora da escola sede, eles tinham os serviços junto de si e agora há questões que, para as
resolverem, tem de se deslocar. Portanto aí há alguma perda de eficácia. Ou se quisermos há uma maior dificuldade
em obter alguma informação”.
CP – “Depois, há o caso dos professores que vão a várias escolas e isso é terrível. Eu tenho no meu departamento
também alguns casos, que dificulta muito o trabalho do professor. Porque aumenta o horário”.
CP – “E isto [o professor lecionar em várias escolas] dificulta. Basta tirar tempo de trabalho. Esses quarenta e cinco
minutos o professor podia-os dedicar aos seus alunos. Tirar dúvidas. Estar com ele. Onde é que o professor os vai
passar? Na viagem”.
PCG – [Relativamente à dispersão geográfica] “Dir-me-á: [os professores] podem planificar no departamento. Não
é a mesma coisa. Podem, podem fazer, podem. Mas não é a mesma coisa. Não se criam as dimensões, não se criam
as dinâmicas diárias, os contactos diários, conversas sobre projetos x e y no próprio recreio e intervalo...”
D – “Houve. Houve [alteração das condições para o professor realizar o trabalho que é feito diretamente com os
alunos] porque alguns professores têm que dar aulas em escolas diferentes, e isso gera cansaço e gera... enfim,
alguns constrangimentos.”
PCG – “...a perceção que eu tenho é que um dos fatores que mais desgasta os professores neste momento é
justamente essa componente, digamos, a dimensão da componente não letiva e sobretudo o seu conteúdo. Isto é,
não creio que as escolas, as famílias, as crianças e os nossos alunos ganhem o que quer que seja com três
professores, quatro professor, cinco professores e às vezes mais, de sentinela na sala de professores à espera de
serem chamados para fazerem uma substituição. (...) a produtividade, digamos assim, os reflexos educativos disso
são abaixo de nulos. E quando digo abaixo de nulos é porque eles são mesmo negativos.”
PCG – “Houve, houve alterações porque até ao nível por exemplo dos materiais. Vou-lhe dar um exemplo que não
é da minha área mas já ouvi alguns professores queixarem-se. Nas áreas das artes e das expressões muitas vezes
querem e precisam de material e requisitam para a escola sede… depois não vem, depois não há, depois não há
dinheiro, depois há dinheiro mas é preciso requisitar. E isso acaba por entravar, por pôr pauzinhos na engrenagem.
Ou seja, em vez de olear a engrenagem, vai pôr areias na engrenagem, dificulta mais.”
CP – “Agora as condições de trabalho do professor ficaram mais complicadas. Logo, dificulta quer se queira, quer
não. Por mais que façamos da nossa profissão uma missão – porque fazemos – e nos dediquemos, não fazemos
milagres”.
CE – “Para quem está nas chefias intermédias o trabalho aumentou muito e (...) quem está nestes cargos, (...) tem
menos tempo para preparar as suas coisas, porque tem um conjunto de preocupações e isso pode-se refletir um
bocadinho na qualidade do seu ensino.”
CE – “Não acho que diretamente tenha havido [alteração nas condições de trabalho realizado com alunos]. Acho
que os professores trabalham muito e que, muitas vezes, em tarefas burocráticas e noutro tipo de tarefas e poderá
haver menos disponibilidade para o trabalho direto com os alunos: na preparação de aulas… há um maior cansaço.
CP – “Para mim penso que [a atual dimensão] tem sido limitador [do serviço prestado]. Era aquilo que eu acabei de
lhe dizer. Isto absorve energias. Tempo. E nesse aspeto torna-se muito limitador. Porque eu, em determinada altura,
tive que dizer os meus alunos estão em primeiro lugar. Porque o tempo que eu tenho de dedicar aos meus alunos –
porque antes de mais eu sou professora – vai muito para outras coisas.”
C1C – “E aquilo que… quando uma pessoa tem aquele trabalho administrativo que tem que fazer, os mapas que têm
que preencher e por aí fora, faz isso tudo e depois às tantas já não têm quase tempo nenhum para pensar na parte
pedagógica da sua atividade, dos seus alunos, nos métodos que quer usar, nos materiais que precisava de
desenvolver.”
PCG – [relativamente à maior eficácia do trabalho colaborativo, da partilha e circulação da informação, da
operacionalização das reuniões]“na minha opinião é não. Não, por duas razões fundamentais: uma, (e não me vou
repetir muito mais) porque Departamentos com mais de vinte professores e alguns com trinta professores não
potenciam essa circulação de informação. Não potenciam nem trabalho cooperativo, nem partilha. Não potenciam.
Não é possível. Portanto acho que nesse aspeto também não houve ganho, não houve melhoria.”
PCG – “Eu acho que a agregação, estes grandes agrupamentos, potenciam esse trabalho transversal (...). Mas uma
coisa é potenciar outra coisa é a realidade. Na realidade a perceção que tenho é que há menos disponibilidade dos
professores para isso. Por duas razões diferentes. (...) porque não há espírito de agrupamento”.
PCG – [Relativamente à dimensão de uma agregação considera-se que devia ter]“... limitação do universo de alunos
abrangidos por uma agregação. Nunca mais de 900 a 1000 alunos no agrupamento. E porquê? Por uma razão muito
simples: porque eu acho que as escolas são sobretudo espaços de sociabilidade e de socialização. (...) Tudo aquilo
que é trabalho com crianças e com jovens implica de facto uma dimensão de humanização, de relações humanas,
que têm de ser relações humanas de proximidade.”
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CP – “São menos eficazes. Acho que são menos eficazes. O grande grupo, trabalhar com 36 professores, é muito
mais difícil do que trabalharmos em pequenos grupos e fazermos a articulação dos vários níveis em pequenos
grupos.”
CE – “Agora, realmente as reuniões têm muita gente e não é aí que se trabalha. As reuniões basicamente são para
transmitir a informação e depois o trabalho é feito à parte. Porque não é em reuniões com trinta pessoas que a
pessoa consegue decidir determinadas coisas, articular determinadas coisas. Por esse aspeto, pela dimensão, as
coisas são difíceis.”
CP – [Os níveis de insatisfação]“Tem reflexo [no trabalho realizado]. Já falámos muito sobre isto. As pessoas não
andam contentes. Como eu lhe disse os testemunhos que nos chegam de contentamento é relativamente ao facto
de responderem perante uma Diretora que respeitam, e que consideram que está a fazer um bom trabalho. A nível
do nosso trabalho do dia-a-dia, acho que nos complicou muito a vida o que eu ouço é que “estávamos tão bem”.
Esta é a frase que eu ouço todos os dias.”
CE – [Relativamente aos reflexos da insatisfação no trabalho realizado] Diretamente. 100% reflexos. Se uma pessoa
andar contente e satisfeita, as coisas correm muito melhor do que se a pessoa andar insatisfeita. Isso é lógico, não
é?”

Se é um facto que se encontram afirmações que apontam para as vantagens
decorrentes da Agregação e outras que mencionam a ausência de alterações, há também,
um conjunto relevante de opiniões que refere a existência de limitações e, portanto, de uma
certa diminuição da eficácia e da qualidade do serviço prestado na sequência do processo
de agregação. Como fatores negativos apontam-se razões como a dispersão dos
estabelecimentos e das estruturas agravado pela centralização física de alguns serviços na
escola sede; a componente legislativa especialmente no que se refere às exigências
burocráticas; a dimensão destas novas estruturas e, transversalmente e de forma
interdependente de todas estas razões, os reflexos de tudo isto nos recursos humanos.
A questão da dispersão dos estabelecimentos e a consequente concentração de
alguns serviços na escola sede – afastando-os das populações e do local onde funcionam as
escolas – é sentida, então, como fator limitador tanto na perspetiva dos professores como
na perspetiva das famílias.
Se é um facto que os professores que exercem as suas funções na escola sede
disseram não terem percecionado alterações, também é verdade que se tem consciência que
para aqueles que desempenham a sua atividade fora da escola sede – ou em várias escolas
do agrupamento – a situação é mais difícil agora depois da agregação. E o mesmo acontece
com as famílias e os alunos que frequentam as outras escolas do agrupamento. Neste aspeto
diz-se de forma bastante contundente o seguinte: “Alterou [a eficácia dos serviços]. Alterou
para pior e desde logo com um dado muito concreto. Os pais que até há algum tempo, por
exemplo, iam a [localidade do Agrup.15] para tratar de algum assunto à secretaria. Agora
têm de se deslocar [à escola sede] ” (PCG). E conclui-se afirmando: “A concentração dos
serviços administrativos aqui, em lugar de ser um fator de aproximação, gerou
distanciamento. Não me parece que tenha vindo daí grande vantagem” (PCG).
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Na perspetiva do funcionamento interno e na ótica do professor, também se referem
limitações. Diz-se o seguinte: “O que é que eu sinto das outras escolas? Que complicou. Às
vezes as outras colegas das outras escolas contactam-me no sentido de lhes facilitar ou isto
ou aquilo, porque não têm...” (CP). E ainda no mesmo sentido refere-se o seguinte: “Mas
admito que fora da escola sede, eles tinham os serviços junto de si e agora há questões que,
para as resolverem, tem de se deslocar. Portanto aí há alguma perda de eficácia. Ou se
quisermos há uma maior dificuldade em obter alguma informação” (CM).
A própria dispersão em si mesmo – o facto de se trabalhar em diferentes locais
separados fisicamente – é mencionado como sendo algo que limita a eficácia e eficiência
do trabalho desenvolvido nomeadamente ao nível da vertente de planificação e articulação
pedagógica. Diz-se a este propósito o seguinte:
“Dir-me-á: [os professores] podem planificar no departamento. Não é a mesma coisa. Podem,
podem fazer, podem. Mas não é a mesma coisa. Não se criam as dimensões, não se criam as
dinâmicas diárias, os contactos diários, conversas sobre projetos x e y no próprio recreio e
intervalo...” (PCG).

Ainda decorrente da própria dispersão geográfica está o facto de os professores
serem obrigados a lecionar em diferentes estabelecimentos da Agregação com os custos
das deslocações – combustível, desgaste do veículo, tempo da viagem... – a serem
imputados unicamente ao próprio professor. Por outro lado está também presente o
constante esforço de adaptação do professor às diferentes escolas, estas com diferentes
identidades, com diferentes formas de funcionamento e inclusivamente com diferentes
manuais para os mesmos anos de escolaridade. Com efeito, o facto de se tratar de
estabelecimentos que integram a mesma Agregação não significa que já se tivessem
esbatido completamente as diferenças estruturais referentes ao clima e à cultura de cada
escola (anteriores agrupamentos) construídos ao longo da sua história.
Ora, percebe-se que tudo isto se vai traduzindo num fator gerador de
descontentamento com potenciais reflexos negativos nos níveis de eficácia e eficiência e,
consequentemente, na qualidade do serviço prestado, designadamente porque desvia
energias e recursos que deveriam ser orientados para os alunos. Isso mesmo é referido
quando se afirma o seguinte: “E isto [o professor lecionar em várias escolas] dificulta. Basta
tirar tempo de trabalho. Esses quarenta e cinco minutos o professor podia-os dedicar aos
seus alunos. Tirar dúvidas. Estar com ele. Onde é que o professor os vai passar? Na viagem”
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(CP). Ou seja, há uma certa consciência que esta dispersão – dispersão geográfica que acaba
por se traduzir numa dispersão de recursos – é suscetível de se refletir no trabalho que é
(ou poderia ser) realizado diretamente com alunos. Relativamente a isto afirma-se
claramente que: “Houve. Houve [alteração das condições para o professor realizar o
trabalho que é feito diretamente com os alunos] porque alguns professores têm que dar
aulas em escolas diferentes, e isso gera cansaço e gera... enfim, alguns constrangimentos”
(D).
Independentemente destes fatores aponta-se ainda como limitador do trabalho
realizado a vertente burocrática que, sendo certo até se admite que possa nem decorrer
diretamente do processo de agregação, parece, no entanto, ver-se amplificada por força da
dimensão destas novas estruturas. Com efeito refere-se o seguinte: “Para quem está nas
chefias intermédias o trabalho aumentou muito e (...) quem está nestes cargos, (...) tem
menos tempo para preparar as suas coisas, porque tem um conjunto de preocupações e isso
pode-se refletir um bocadinho na qualidade do seu ensino” (CE).
E este aumento do trabalho parece verificar-se não apenas para quem ocupa estes
cargos de chefias mas também no desempenho da atividade docente em geral. É isso que
se percebe da seguinte afirmação: “Agora as condições de trabalho do professor ficaram
mais complicadas. Logo, dificulta quer se queira, quer não. Por mais que façamos da nossa
profissão uma missão – porque fazemos – e nos dediquemos, não fazemos milagres” (CP).
E reafirma-se esta opinião com a seguinte declaração: “...a perceção que eu tenho é que um
dos fatores que mais desgasta os professores neste momento é justamente essa componente,
digamos, a dimensão da componente não letiva e sobretudo o seu conteúdo” (PCG). Há
inclusivamente um exemplo que é mencionado como ilustrativo da dificuldade em realizar
o trabalho docente e que refere o seguinte:
“Houve, houve alterações porque até ao nível por exemplo dos materiais. Vou-lhe dar um
exemplo que não é da minha área mas já ouvi alguns professores queixarem-se. Nas áreas das
artes e das expressões muitas vezes querem e precisam de material e requisitam para a escola
sede… depois não vem, depois não há, depois não há dinheiro, depois há dinheiro mas é preciso
requisitar. E isso acaba por entravar, por pôr pauzinhos na engrenagem. Ou seja, em vez de
olear a engrenagem, vai pôr areias na engrenagem, dificulta mais” (PCG).

Ou seja, a partir deste exemplo percebe-se como é que a maior dimensão das
estruturas associada à respetiva carga burocrática se pode refletir negativamente no
desempenho e no trabalho realizado.
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Saber se estes reflexos têm efetivamente impacto no trabalho realizado diretamente
com alunos não é algo que, de uma forma geral, se assuma diretamente. Porém,
indiretamente é possível perceber que há essa possibilidade. Umas vezes diz-se que os
alunos estão razoavelmente protegidos destes impactos como se refere na seguinte
afirmação:
“Não acho que diretamente tenha havido [alteração nas condições de trabalho realizado com
alunos]. Acho que os professores trabalham muito e que, muitas vezes, em tarefas burocráticas
e noutro tipo de tarefas e poderá haver menos disponibilidade para o trabalho direto com os
alunos: na preparação de aulas… há um maior cansaço” (CE).

Outras vezes assume-se um certo “desviar” de energias:
“Para mim penso que [a atual dimensão] tem sido limitador [do serviço prestado]. Era aquilo
que eu acabei de lhe dizer. Isto absorve energias. Tempo. E nesse aspeto torna-se muito
limitador. Porque eu, em determinada altura, tive que dizer os meus alunos estão em primeiro
lugar. Porque o tempo que eu tenho de dedicar aos meus alunos – porque antes de mais eu sou
professora – vai muito para outras coisas” (CP).

E, de certa forma subscrevendo esta opinião, diz-se também o seguinte:
“E aquilo que… quando uma pessoa tem aquele trabalho administrativo que tem que fazer, os
mapas que têm que preencher e por aí fora, faz isso tudo e depois às tantas já não têm quase
tempo nenhum para pensar na parte pedagógica da sua atividade, dos seus alunos, nos métodos
que quer usar, nos materiais que precisava de desenvolver” (C1C).

Em suma, vê-se que há uma preocupação bastante significativa por parte dos
participantes para “protegerem” os alunos de eventuais reflexos decorrentes da vertente
burocrático-administrativa; contudo também se percebe que não é difícil, ainda que
involuntariamente, que estes constrangimentos afetem o trabalho realizado.
Esta maior dimensão das estruturas revela-se ainda pouco funcional, não apenas
pela maior carga burocrática e administrativa que lhe está inerente mas também - e de forma
mais direta - pelo simples facto de se tratar de estruturas com muitos elementos. Isso mesmo
é referido quando se afirma o seguinte:
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“Na minha opinião é não [não há maior eficácia do trabalho colaborativo, da partilha e
circulação da informação, da operacionalização das reuniões]. Não, por duas razões
fundamentais: uma, (e não me vou repetir muito mais) porque Departamentos com mais de
vinte professores e alguns com trinta professores não potenciam essa circulação de informação.
Não potenciam nem trabalho cooperativo, nem partilha. Não potenciam. Não é possível.
Portanto acho que nesse aspeto também não houve ganho, não houve melhoria” (PCG).

Ainda nesta linha é particularmente interessante sublinhar a seguinte observação:
“Eu acho que a agregação, estes grandes agrupamentos, potenciam esse trabalho transversal
(...). Mas uma coisa é potenciar outra coisa é a realidade. Na realidade a perceção que tenho é
que há menos disponibilidade dos professores para isso. Por duas razões diferentes. (...) porque
não há espírito de agrupamento” (PCG).

De facto, esta declaração aborda duas vertentes particularmente significativas: uma,
prende-se com a distância que separa os princípios teóricos que justificam a constituição
destas agregações, da realidade e das condições de trabalho concretas que se verificam no
quotidiano. De facto, em tese, estes grandes agrupamentos poderiam potenciar a eficácia e
eficiência da ação educativa ao aproveitar todas sinergias. Na realidade, o que se verifica é
que a dimensão destas estruturas e a burocracia/procedimentos administrativos a que lhes
estão associados, anulam ou (em determinados casos) resultam mesmo num saldo negativo.
Uma outra vertente prende-se com o “espírito de agrupamento” ou, como também
é referido noutras passagens, as diferentes “identidades”. Algo que está relacionado com a
cultura de escola e que, com este processo de agregações acaba por se traduzir, não tanto
num emergir de uma nova cultura de escola, mas antes num somatório pouco coerente – e
por vezes em choque – de culturas, de climas, de práticas e de identidades.
Particularmente relevante também é a dimensão das estruturas mas agora
especificamente no que se refere ao número de elementos nos Departamentos. Há, de facto,
várias referências que mencionam este facto como algo limitador da eficácia da ação. Dizse, nomeadamente o seguinte: “São menos eficazes. Acho que são menos eficazes. O
grande grupo, trabalhar com 36 professores, é muito mais difícil do que trabalharmos em
pequenos grupos e fazermos a articulação dos vários níveis em pequenos grupos” (CP). E,
no mesmo sentido, há uma outra declaração que diz o seguinte:
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“Agora, realmente as reuniões têm muita gente e não é aí que se trabalha. As reuniões
basicamente são para transmitir a informação e depois o trabalho é feito à parte. Porque não é
em reuniões com trinta pessoas que a pessoa consegue decidir determinadas coisas, articular
determinadas coisas. Por esse aspeto, pela dimensão, as coisas são difíceis” (CE).

Naturalmente que não é difícil antever que estes obstáculos se venham a tornar
fatores perturbadores do trabalho que é necessário realizar pelos professores. E essa
perturbação resulta diretamente na ação do dia-a-dia, mas também indiretamente sob a
forma de uma certa desmotivação que gradualmente se vai interiorizando no professor. De
facto, é percetível um certo descontentamento – quase frustração – decorrente da
permanente necessidade de ultrapassar e vencer dificuldades que, agora com a nova
dimensão das estruturas, se tornam ainda mais visíveis. Isso mesmo é claramente referido
na seguinte afirmação:
“Tem reflexo [no trabalho realizado]. Já falámos muito sobre isto. As pessoas não andam
contentes. Como eu lhe disse os testemunhos que nos chegam de contentamento é relativamente
ao facto de responderem perante uma Diretora que respeitam, e que consideram que está a fazer
um bom trabalho. A nível do nosso trabalho do dia-a-dia, acho que nos complicou muito a vida
o que eu ouço é que “estávamos tão bem”. Esta é a frase que eu ouço todos os dias” (CP).

E obviamente que se reconhece que esta insatisfação é suscetível de se refletir na
eficácia e no trabalho realizado. É isso que se conclui na seguinte afirmação relativamente
aos reflexos da insatisfação no trabalho realizado: “Diretamente. 100% reflexos. Se uma
pessoa andar contente e satisfeita, as coisas correm muito melhor do que se a pessoa andar
insatisfeita. Isso é lógico, não é?” (CE).

Assim, e de uma forma geral, verifica-se que há de facto um conjunto de fatores
relacionados com a maior dimensão das novas estruturas que é percebido como limitador
da gestão e da dinâmica dos órgãos com possibilidade de se refletir negativamente na
eficácia do trabalho realizado.
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2.3.2.4 – C.2.4 Constrangimentos
Quadro 34: C.2.4 Constrangimentos

Texto das entrevistas

C1C – “Eu, a esse nível [eficácia na componente não letiva], não tenho assim grande opinião, porque é mais uma
questão de Direção e aos outros ciclos. Ao nível do 1.º ciclo a componente não letiva é uma coisa residual. (...)As
alterações foram legislativas. A legislação alterou o número de alunos por turma, alterou os horários dos docentes,
mas isso decorre da legislação e não da agregação.
PCG – “Um terceiro aspeto que também, digamos, potencia uma menor disponibilidade é que os professores hoje
estão assoberbados com uma carga burocrática e administrativa tremenda e que é profundamente desmotivadora.”
PCG – “Eu vou-lhe dar um exemplo (...): Uma visita de estudo transformou-se num inferno. Primeiro, promover uma
visita de estudo que era uma coisa que até há algum tempo era extremamente fácil de fazer: eu sou professor no
meu departamento propunha uma visita de estudo com um ou dois professores, fazia os contactos com uma
empresa ou duas ou três, qual é que é o melhor orçamento, contacto os alunos e os pais, quem vai, quem não vai,
faço o projeto, vai a pedagógico é aprovado, etc. Agora não agora. Agora com dois meses de antecedência tenho
fazer um projeto – o projeto já tinha de o fazer na mesma – tenho de calcular quantos quilómetros é que vai, vai à
secretaria, com quantos meninos e tal, tenho de recolher o dinheiro com um mês de antecedência para entregar na
secretaria porque é para pagar.”
PCG – “...uma série de formalidades e trâmites que foram profundamente burocratizadas que são verdadeiramente
desmotivadores. (…) é o tal espirito de empresa, a tal performatividade que está a impregnar as escolas e que é
“tudo tem de ser avaliado”. E portanto é uma caterva imensa de coisas em que os professores até sobretudo
percecionam na sua maioria como sendo inúteis ou relativamente inúteis mas que consomem muito tempo e
despois desesperam e exasperam.”
PCG – “Mas eu penso que os professores ganhariam outra disposição para se envolverem, para trabalharem e
desenvolverem outros projetos se não houvesse essa carga tão burocrática, tão castradora, tão impositiva e que é
percecionada como… de facto fazer hoje um projeto é uma carga de trabalhos.”
CE – “Agora no professor em geral, o facto de termos agrupado, não me parece que seja por aí que [o trabalho da
componente não letiva] tenha aumentado. Parece-me é que em termos da componente não letiva e da legislação
que tem saído, os professores agora trabalham muito mais.”
CP – “Exatamente” [a componente burocrática aumentou bastante]
CP – “Eu acho que a disponibilidade diminuiu. (...) o nosso horário de trabalho como sabe aumentou, temos cada
vez mais trabalho e o facto de os projetos serem transversais aumenta o trabalho. Mais dificuldade em reunir e tudo
isso. E é, também, por defesa. Eu acho que a disponibilidade aqui diminuiu.”
D – “A nível dos serviços administrativos tem sido muito complicado mas por uma situação que nos caiu desta forma:
nós quando agregámos eram... juntaram-se três serviços administrativos, eram 25 [pessoas]. Número
incomportável. Neste momento já saíram 12 pessoas.”
D – “Só agora é que estabilizámos. O que é que aconteceu? Havia pessoas que tinham determinado pelouro ou
determinada área. Depois tiveram de sair e entraram outras. Tem havido reajustamentos sucessivos à medida que
as pessoas estão a sair nos serviços administrativos. Agora estabilizámos. Espero que partir do próximo ano as
coisas...”
D – “Não, não, [a menor eficácia não tem a ver com a agregação mas...] tem a ver com este novo reequilíbrio...”
D – “... quando acontece a agregação pedagógica, abana um bocadinho mas depois vamos... é só uma questão de
interiorização... desta nova dinâmica.”
CP – [As pessoas...] “Andam menos satisfeitas.”
CM – “A minha perceção é que o grau de satisfação diminuiu. Agora, mais uma vez tenho alguma dificuldade em
estabelecer uma relação causa efeito. Não sei se foi só a agregação. A agregação poderá ter sido mais um contributo.
Agora se se deterioraram as condições de trabalho, se se deterioraram as remunerações, as pessoas não encaram
isso… é uma fator que também é importante.”
CM – “Pois, [a insatisfação] pode não ser decorrente da agregação e parece-me que na generalidade há a
preocupação de essa insatisfação não se transmitir a alunos.”
C1C – “Há, há insatisfação [decorrente de fatores externos] porque sente-se um nível da sobrecarga muito grande.
Os docentes terminaram o ano muito cansados.”
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C1C – “Sim, isso [insatisfação profissional] tem a ver com a legislação e com as condições de trabalho [fatores
externos] . Eu, como estrutura intermédia, posso-lhe dizer que cheguei a um ponto que não estava a conseguir
feedback – aquele feedback que os professores têm de nos dar do seu trabalho do dia-a-dia – não estava a conseguir.
Depois cheguei à conclusão que as pessoas não conseguiam responder porque estava a haver um cansaço muito…
Assim que terminaram as aulas os professores puseram as coisas todas em dia. Não era falta de trabalho, não era
desleixo era mesmo já incapacidade para corresponderem àquilo que lhes era solicitado.”
CE – “Acho que as pessoas estão mais insatisfeitas porque a vida delas complicou-se. Houve muitas pessoas que
passaram de dar aulas numa escola para dar aulas em duas ou em três; as pessoas têm de se deslocar à sede para
fazerem as reuniões; o poder de decisão está um pouco longe; as pessoas não se conhecem – Apesar pertencerem
todas ao mesmo agrupamento trabalham em sítios diferentes, as pessoas não se conhecem – e a carga de trabalho,
não será só do mega agrupamento mas, a carga de trabalho tem aumentado muito. Aí portanto penso que pessoas
nesse aspeto estão insatisfeitas.”
CP – “É assim, nós aqui na escola eu ainda não ouvi dizer a ninguém «estamos melhor»”.
CP - Não ouvi ainda ninguém “que bom”. Não ouvi. Como lhe digo, tenho muita proximidade com as pessoas.
Conheço-as bem. E conversamos, estamos à vontade. Nunca ouvi.”

Com efeito é significativo o número de referências que indiciam uma diminuição
da eficácia e eficiência ao nível do funcionamento das estruturas como consequência do
processo de agregação. Procurar compreender as razões deste facto pode ajudar a perceber
se se trata de limitações de caráter transitório ou, pelo contrário, de obstáculos de caráter
permanente. Isto é, se estas limitações decorrem de problemas conjunturais –
nomeadamente por se tratar de um processo de agregação recente e, portanto, com
consequências provisórias relacionadas com a adaptação à nova realidade – ou se, pelo
contrário, têm subjacentes questões estruturais, sejam elas inerentes à própria Instituição
ou então decorram do contexto jurídico-administrativo envolvente.
Relativamente aos procedimentos burocrático-administrativos, por exemplo, pode
verificar-se que muito do que é referido já existia antes de se constituir a Agregação. No
entanto há, como se disse, uma perceção relativamente generalizada e consensual de que
esta vertente burocrática se avolumou e se tornou mais limitadora – e até prejudicial – com
a agregação.
Na verdade, importa referir que este incremento de procedimentos burocratizados
– que se tem acentuado nas últimas décadas – é algo que, em muitos aspetos, é “imposto”
exteriormente por entidades e organismos internacionais, frequentemente através de
processos de regulação que se apresentam de fonte relativamente difusa. Uma dessas
vertentes particularmente expressiva é a necessidade de permanentemente se proceder à
avaliação de todas as etapas e de todos os procedimentos numa concretização dos princípios
inerentes às correntes de accountability que atravessam a educação nos vários países do
mundo ocidental. Efetivamente, a partir de determinados níveis esses processos avaliativos
particularmente formalistas são encarados como obstáculos à prática da profissão. Há uma
declaração que expressa essa realidade e que refere o seguinte:
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“...uma série de formalidades e trâmites que foram profundamente burocratizadas que são
verdadeiramente desmotivadores. (…) é o tal espirito de empresa, a tal performatividade que
está a impregnar as escolas e que é «tudo tem de ser avaliado». E portanto é uma caterva imensa
de coisas em que os professores até sobretudo percecionam na sua maioria como sendo inúteis
ou relativamente inúteis mas que consomem muito tempo e depois desesperam e exasperam”
(PCG).

Há uma outra situação que é apresentada como ilustrativa das dificuldades
decorrentes dos procedimentos administrativos:
“Eu vou-lhe dar um exemplo (...): Uma visita de estudo transformou-se num inferno. Primeiro,
promover uma visita de estudo que era uma coisa que até há algum tempo era extremamente
fácil de fazer: eu sou professor no meu departamento propunha uma visita de estudo com um
ou dois professores, fazia os contactos com uma empresa ou duas ou três, qual é que é o melhor
orçamento, contacto os alunos e os pais, quem vai, quem não vai, faço o projeto, vai a
pedagógico é aprovado, etc. Agora não. Agora com dois meses de antecedência tenho de fazer
um projeto – o projeto já tinha de o fazer na mesma – tenho de calcular quantos quilómetros é
que vai, vai à secretaria, com quantos meninos e tal, tenho de recolher o dinheiro com um mês
de antecedência para entregar na secretaria porque é para pagar” (PCG).

Ora, não é difícil perceber a forma negativa como todos estes procedimentos se
refletem na prática profissional: diretamente, pelos obstáculos que criam e, indiretamente,
por força da desmotivação que promove no docente. Essa constatação está, de certa forma,
expressa na seguinte afirmação: “Um terceiro aspeto que também, digamos, potencia uma
menor disponibilidade é que os professores hoje estão assoberbados com uma carga
burocrática e administrativa tremenda e que é profundamente desmotivadora” (PCG)
Desta forma, admite-se a existência de uma relação direta e em cadeia entre estes
“procedimentos” burocrático-administrativos, a (des)motivação dos professores e, por sua
vez, entre esta (des)motivação e o trabalho realizado. Por outro lado, esta desmotivação
acaba por se refletir na eficácia e eficiência das estruturas e vice-versa num circuito cíclico
de desmotivação que se autoalimenta e se amplifica. Desta forma, esta desmotivação acaba
por se assumir, ela própria, como um constrangimento à eficácia das estruturas. Isso mesmo
é o que se percebe a partir da seguinte declaração: “Mas eu penso que os professores
ganhariam outra disposição para se envolverem, para trabalharem e desenvolverem outros
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projetos se não houvesse essa carga tão burocrática, tão castradora, tão impositiva e que é
percecionada como… de facto fazer hoje um projeto é uma carga de trabalhos” (PCG).
É também possível identificar uma certa contradição: por um lado, assume-se que
agora as pessoas trabalham mais. De facto, diz-se: “Parece-me é que em termos da
componente não letiva e da legislação que tem saído, os professores agora trabalham muito
mais” (CE); por outro, percebe-se que os professores estão menos disponíveis: “Eu acho
que a disponibilidade diminuiu. (...) o nosso horário de trabalho como sabe aumentou,
temos cada vez mais trabalho e o facto de os projetos serem transversais aumenta o trabalho.
Mais dificuldade em reunir e tudo isso. E é, também, por defesa. Eu acho que a
disponibilidade aqui diminuiu” (CP).
Paralelamente identificam-se também “perturbações” decorrentes dos novos
equilíbrios. Ou seja, identifica-se um conjunto de constrangimentos inerentes ao período
de implantação da Agregação e, como tal, presume-se que são constrangimentos
transitórios. Isso é claramente referido relativamente ao âmbito dos serviços
administrativos. Diz-se o seguinte: “A nível dos serviços administrativos tem sido muito
complicado mas por uma situação que nos caiu desta forma: nós quando agregámos eram...
juntaram-se três serviços administrativos, eram 25 [pessoas]. Número incomportável. Neste
momento já saíram 12 pessoas” (D).
E acrescenta-se:
“Só agora é que estabilizámos. O que é que aconteceu? Havia pessoas que tinham determinado
pelouro ou determinada área. Depois tiveram de sair e entraram outras. Tem havido
reajustamentos sucessivos à medida que as pessoas estão a sair nos serviços administrativos.
Agora estabilizámos. Espero que partir do próximo ano as coisas...” (D).

Percebe-se, pois, que neste processo e durante este período os serviços terão perdido
alguma eficácia. Todavia, tudo indica, como se referiu, que estas limitações tenham um
caráter passageiro e que, depois de se reajustarem e reequilibrarem, possam corresponder
plenamente ao que deles se espera. É isso que se depreende a partir da seguinte afirmação:
“Não, não, [a menor eficácia não tem a ver com a agregação mas...] tem a ver com este
novo reequilíbrio...” (D). Ou seja, depois de estabilizados, os serviços poderão responder
com a mesma eficácia às respetivas solicitações.
Não apenas na vertente administrativa mas também na área pedagógica se acredita
que algumas das perturbações decorrem do processo de adaptação e são, portanto,
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temporárias. Diz-se: “... quando acontece a agregação pedagógica, abana um bocadinho
mas depois vamos... é só uma questão de interiorização... desta nova dinâmica” (D).
A verdade é que há objetivamente um conjunto de fatores, alguns externos à
Instituição e à própria agregação, que estão a interferir com o nível de satisfação dos
docentes e, subsequentemente, com o grau de eficácia das estruturas. De facto diz-se o
seguinte:
“Acho que as pessoas estão mais insatisfeitas porque a vida delas complicou-se. Houve muitas
pessoas que passaram de dar aulas numa escola para dar aulas em duas ou em três; as pessoas
têm de se deslocar à sede para fazerem as reuniões; o poder de decisão está um pouco longe;
as pessoas não se conhecem – apesar pertencerem todas ao mesmo agrupamento, trabalham em
sítios diferentes, as pessoas não se conhecem – e a carga de trabalho, não será só do mega
agrupamento mas, a carga de trabalho tem aumentado muito. Aí portanto penso que pessoas
nesse aspeto estão insatisfeitas” (CE).

Há, inclusivamente um relato que refere o grau de exaustão que em determinados
momentos se instala nos professores. Diz-se o seguinte:
“Sim, isso [insatisfação profissional] tem a ver com a legislação e com as condições de trabalho
[fatores externos]. Eu, como estrutura intermédia, posso-lhe dizer que cheguei a um ponto que
não estava a conseguir feedback – aquele feedback que os professores têm de nos dar do seu
trabalho do dia-a-dia – não estava a conseguir. Depois cheguei à conclusão que as pessoas não
conseguiam responder porque estava a haver um cansaço muito… Assim que terminaram as
aulas os professores puseram as coisas todas em dia. Não era falta de trabalho, não era desleixo
era mesmo já incapacidade para corresponderem àquilo que lhes era solicitado” (C1C).

E conclui-se afirmando: “Há, há insatisfação [decorrente de fatores externos]
porque sente-se um nível da sobrecarga muito grande. Os docentes terminaram o ano muito
cansados” (C1C).
A verdade é que todos estes fatores acabam por se assumir como fontes de
desmotivação. Seja diretamente por causa da agregação, seja por outros fatores externos à
Instituição, a verdade é que se assume que, na globalidade, o grau de satisfação e de
motivação dos docentes diminuiu.
Ora o grau de satisfação e motivação pode revelar-se um indicador interessante uma
vez que pode refletir e refletir-se na eficácia das estruturas: por um lado a falta de eficácia
conduz, em princípio, a índices reduzidos de satisfação; por outro, um índice reduzido de
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motivação profissional reflete-se negativamente no funcionamento das estruturas. E há, de
facto, declarações que indiciam uma diminuição dos níveis de satisfação dos colaboradores.
Há, aliás, uma intervenção que enumera um conjunto de fatores associados à insatisfação
docente e que refere o seguinte:
“A minha perceção é que o grau de satisfação diminuiu. Agora, mais uma vez tenho alguma
dificuldade em estabelecer uma relação causa efeito. Não sei se foi só a agregação. A agregação
poderá ter sido mais um contributo. Agora se se deterioraram as condições de trabalho, se se
deterioraram as remunerações, as pessoas não encaram isso… é uma fator que também é
importante” (CM).

E conclui-se afirmando: “Pois, [a insatisfação] pode não ser decorrente da
agregação e parece-me que na generalidade há a preocupação de essa insatisfação não se
transmitir a alunos” (CM).
Em suma, verifica-se que coincidentemente com o processo de agregação o grau de
satisfação dos professores diminuiu. No entanto, apesar de se atribuir alguma
responsabilidade a este processo, há referências também a outros fatores que lhe são
externos como, por exemplo, a conjuntura política e a crise económica ou o aumento dos
níveis de burocracia implementados. Há, pois, uma declaração que, de certa forma,
representa o posicionamento de muitos docentes e que refere o seguinte: “É assim, nós aqui
na escola eu ainda não ouvi dizer a ninguém «estamos melhor». (...) Não ouvi ainda
ninguém “que bom”. Não ouvi. Como lhe digo, tenho muita proximidade com as pessoas.
Conheço-as bem. E conversamos, estamos à vontade. Nunca ouvi” (CP).

2.3.3 – C.3 Proximidade/Localização geográfica dos estabelecimentos
enquanto fator potenciador do serviço prestado

Um outro parâmetro que pode ajudar a compreender se a dimensão da Instituição é
equilibrada e racional tem a ver com a própria arquitetura da Agregação no que se refere aos
estabelecimentos que agregaram. Desta forma, importa perceber se do ponto de vista geográfico,
isto é, em termos de localização e proximidade dos estabelecimentos, bem como do respetivo perfil,
a opção de agregar concretamente estes estabelecimentos potencia os fatores pedagógicos que lhes
estão subjacentes.
Como tal, interessa saber se, do ponto de vista dos entrevistados, esta Agregação é a que
faz mais sentido ou se, pelo contrário, havia outras opções mais adequadas.
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2.3.3.1 – C.3.1 Outras opções de agregação
Quadro 35: C.3.1 Outras opções de agregação

Texto das entrevistas

CP – “Uma das alternativas, eu na altura estava no conselho Geral e pronunciamo-nos efetivamente contra esta
constituição, e uma das alternativas que demos era realmente a [Agrup. 2], pela proximidade geográfica. Os próprios
alunos que moram aqui perto, casos esquisitíssimos como: havia aqui uma escola do primeiro ciclo aqui nesta rua
que até vinham almoçar aqui à nossa escola e que de repente passaram a pertencer ao outro lado. Portanto acho
que não foi minimamente pensado. E a nossa opinião enquanto conselho Geral na altura foi desfavorável mas não
fomos ouvidos”.
CP – “Já que tínhamos de agregar que fosse mais próximo. A [Agrup. 2] é efetivamente esse exemplo e já que nós
tínhamos efetivamente de fazer um mega agrupamento, seríamos obrigados a fazê-lo, então achámos que fazia
sentido a proximidade.
CM – “Em concreto deste [agrupamento], estranhei o modo como ele foi feito, até em termos geográficos: quando
nós temos uma escola que devia drenar alunos para aqui pela proximidade geográfica e essa escola vai agregar com
outro agrupamento da cidade e nós acabámos por ir buscar escolas mais distantes, não deixou de me causar uma
certa estranheza”.
CM – [E hoje] “Mantenho. Não consigo perceber como é que a [Agrup. 2] não agregou connosco. Uma escola em
que estamos aqui a duzentos ou trezentos metros”.
CM – “Obviamente que sim [havia outras alternativas]. Não sei exatamente, agora eu julgo que a [Agrup. 2] não
poderia deixar de pertencer ao agrupamento cuja escola sede é o [ES.1]
C1C – “Em relação a alternativas, pensando numa estrutura que tenha todos os níveis de ensino, talvez não
[existissem alternativas mais favoráveis]. Embora haja…embora pudessem ser, haver uma ou outra opção,
nomeadamente, estou a pensar por exemplo: há escolas aqui perto, a [Agrup. 2] que está mais perto desta escola,
está mais perto do que as outras e algumas escolas (neste momento não conheço a rede do 1.º CEB completa mas)
penso que havia aqui uma escola aqui perto desta zona do [ES.1], (...) que também não fará parte deste
agrupamento, em termos geográficos”.
D – “... faria então mais sentido fazer um agrupamento na margem esquerda. E dai – repare isto parece uma
contradição – e daí aumentava o numero de estabelecimentos, mas poder-se-ia criar um território educativo que
efetivamente tivesse... poder e força perante outras instituições”.

De uma forma geral percebe-se que os participantes preferiam uma opção diferente
que privilegiasse de forma mais expressiva a proximidade geográfica face à escola sede.
De facto manifestam-se algumas reservas relativamente ao facto de se ter agregado
com o agrupamento Agrup.15 que fica a uma distância que ultrapassa os dez quilómetros
relativamente à ES.1, tendo-se excluído o agrupamento Agrup.2 que está localizado a
menos de dois quilómetros.
Isso mesmo se reflete no discurso dos intervenientes quando se diz:
“Uma das alternativas, eu na altura estava no conselho Geral e pronunciamo-nos efetivamente
contra esta constituição, e uma das alternativas que demos era realmente a [Agrup.2], pela
proximidade geográfica. Os próprios alunos que moram aqui perto, casos esquisitíssimos
como: havia aqui uma escola do primeiro ciclo aqui nesta rua que até vinham almoçar aqui à
nossa escola e que de repente passaram a pertencer ao outro lado. Portanto acho que não foi
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minimamente pensado. E a nossa opinião enquanto conselho Geral na altura foi desfavorável
mas não fomos ouvidos” (CP).

E conclui-se, afirmando: “Já que tínhamos de agregar que fosse mais próximo. A
[Agrup.2] é efetivamente esse exemplo e já que nós tínhamos efetivamente de fazer um
mega agrupamento, seríamos obrigados a fazê-lo, então achámos que fazia sentido a
proximidade.”
Há inclusivamente uma outra intervenção que também refere esta opção menos
natural. Diz o seguinte:
“Em concreto deste [agrupamento], estranhei o modo como ele foi feito, até em termos
geográficos: quando nós temos uma escola que devia drenar alunos para aqui pela proximidade
geográfica e essa escola vai agregar com outro agrupamento da cidade e nós acabámos por ir
buscar escolas mais distantes, não deixou de me causar uma certa estranheza” (CM).

Perante a questão de saber se, decorrido algum tempo, a atual Agregação já fazia
mais sentido, a resposta foi clara: “[E hoje] Mantenho. Não consigo perceber como é que a
[Agrup. 2] não agregou connosco. Uma escola em que estamos aqui a duzentos ou trezentos
metros” (CM).
Assim, perante esta posição, considera-se que havia pelo menos uma outra
alternativa considerada mais “natural”. Isso mesmo é claramente dito na seguinte
afirmação: “Obviamente que sim [havia outras alternativas]. Não sei exatamente, agora eu
julgo que a [Agrup.2] não poderia deixar de pertencer ao agrupamento cuja escola sede é o
[ES.1]” (CM)
Esta mesma posição é referida por outro participante da seguinte forma: “(...)
Embora haja…embora pudessem ser, haver uma ou outra opção, nomeadamente, estou a
pensar por exemplo: há escolas aqui perto, a [Agrup.2] que está mais perto desta escola,
está mais perto do que as outras (...)” (C1C).
Ou seja, tendo em consideração a distância e o posicionamento geográfico, parece
incompreensível como é que o Agrup.2 não pertence à Agregação já que, frequentemente,
é mencionado como sendo a opção mais adequada.
Na verdade, podia propor-se uma solução que fosse formada pelos agrupamentos
Agrup.2, Agrup.12 e ES.1 – formando um universo constituído por cerca de 2220 alunos
(superior em cerca de 200 alunos em relação à Agregação atual) – e outra que agregasse os
agrupamentos Agrup.15 ao Agrup.16 e à ES.3, constituindo uma agregação com cerca de
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1630 alunos. Só que esta solução poderia colocar outras dificuldades: por um lado a
desproporção relativamente ao número de alunos envolvidos em cada uma das agregações;
por outro – e porventura mais relevante – a localização geográfica dos estabelecimentos
Agrup.15, Agrup.16 e ES.3 uma vez que envolve entre si deslocações relativamente
elevadas, principalmente entre os Agrup.15 e Agrup.16, devido à separação causada pelo
rio, o que levaria certamente a uma solução considerada, também ela, pouco natural.
Por outro lado perspetivar uma eventual Agregação composta pelos agrupamentos
Agrup.2, Agrup.12, Agrup.15 e ES.1 acabaria por constituir uma unidade de gestão que
compreendia um universo de quase 2800 alunos o que, à partida seria, tanto do ponto de
vista político como pedagógico, difícil de sustentar dada a sua dimensão.
Porém, é curioso verificar que esta solução – uma opção que nunca foi apresentada
pelos responsáveis políticos – até poderia ter sido equacionada e eventualmente discutida.
De facto, nunca foi apresentada e, portanto, nunca foi estudada uma proposta que se
apresentasse, não tanto como uma agregação – nos moldes político-organizacionais em que
se constituíram as agregações – mas antes como um grande campus educativo da margem
esquerda. No entanto, parece que até poderia ter existido abertura para se equacionar uma
solução desta natureza algo que é, de certa forma, admitida na seguinte declaração: “... faria
então mais sentido fazer um agrupamento na margem esquerda. E dai – repare isto parece
uma contradição – e daí aumentava o numero de estabelecimentos, mas poder-se-ia criar
um território educativo que efetivamente tivesse... poder e força perante outras instituições”
(D).
E, provavelmente, com esta solução poder-se-iam potenciar as várias estruturas e
equipamentos educativos (considerados aqui em sentido lato) no que se poderia considerar
como um contributo para a construção, em termos ainda mais vastos, de uma cidade
educadora. Contudo, esta opção não chegou a ser considerada provavelmente porque o
contexto político e social envolvente não era propício a esta solução.
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2.3.3.2 – C.3.2 Aspetos positivos
Quadro 36: C.3.2 Aspetos positivos

Texto das entrevistas

D – “...é curioso que todas as reuniões que eu tive com as Associações de Pais nomeadamente as EB 2, 3, tive uma
reação muito positiva à agregação”.
D – “Em termos de pais a resposta foi positiva”.
D – [A dispersão geográfica]“É mais acentuada a nível das EB1. Agora, de resto, é curioso que eu até tenho notado,
por exemplo, no 1.º ciclo, essencialmente que – as escolas em si já estavam muito dispersas – podiam reunir numa
escola ou outra ou na EB 2, 3 e preferem vir reunir à escola sede”.
D – “Se se conseguir [concentrar todas as EB 1 nas EB 2, 3], se se conseguisse implementar era uma vantagem. O
que colmataria a desvantagem que é a dispersão”.

É particularmente interessante verificar que segundo as palavras da Diretora a
reação dos pais foi bastante positiva. De facto, afirma-se o seguinte: “...é curioso que todas
as reuniões que eu tive com as Associações de Pais nomeadamente as EB 2, 3, tive uma
reação muito positiva à agregação” (D). Assim, as limitações decorrentes da agregação –
nomeadamente a centralização dos serviços administrativos na escola sede – mencionados
por alguns entrevistados, parecem não ter sido relevantes para os pais nem para as famílias.
Há, porém, algumas considerações que podem ajudar a explicar esta situação: de
facto, no dia-a-dia dos alunos e das famílias, não se verificaram alterações significativas.
Os alunos continuaram a ter as aulas nas respetivas escolas e não se introduziram
modificações significativas nas suas rotinas. Por outro lado, a fundamentação teórica que
justifica a constituição das agregações – nomeadamente a realização de um percurso
coerente e integrado que acompanhe os alunos desde os primeiros anos de escolaridade até
à conclusão da escolaridade obrigatória – apresenta-se às famílias como algo positivo e que
justifica e compensa eventuais transtornos decorrentes do afastamento dos serviços
administrativos. Este facto é ainda mais acentuado para as famílias cujos educandos
frequentam níveis de escolaridade mais elevados designadamente a partir do 2.º e 3.º ciclos.
Com efeito, se a agregação implicasse uma mudança mais significativa na vida das
famílias como, por exemplo, a necessidade de deslocar alunos entre estabelecimentos de
ensino, provavelmente surgiriam algumas resistências em particular quando a questão é
colocada aos pais de crianças que frequentam os níveis iniciais como o pré-escolar e em
particular o 1.º ciclo.
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Na realidade, um dos objetivos plasmados na fundamentação política da
constituição destas agregações está relacionado com a possibilidade de solucionar os
problemas decorrentes das escolas de 1.º ciclo de pequena dimensão, muitas vezes isoladas,
e com vários anos de escolaridade na mesma sala lecionados por apenas um professor. De
facto, a constituição de agregações permite uma (re)organização de recursos
nomeadamente ao nível da concentração de turmas de 1.º ciclo no edifício da EB 2, 3
potenciando, aí, os meios disponíveis como, por exemplo, o laboratório (ciências
experimentais), o pavilhão desportivo (educação física), a sala de música (expressão
musical) e, para lá da vertente pedagógica, também a parte relacionada com o apoio de
cantina e bar.
Ora, na verdade, tem-se consciência que a dispersão das escolas ao nível do 1.º ciclo
é uma realidade. Diz-se que, de facto, ela “É mais acentuada a nível das EB1...” (D). Ao
mesmo tempo considera-se que seria positivo se se conseguisse instalar as EB1 nas EB 2,
3. Diz-se o seguinte: “Se se conseguir [concentrar todas as EB 1 nas EB 2, 3], se se
conseguisse implementar era uma vantagem. O que colmataria a desvantagem que é a
dispersão”.
Porém, a este nível tem-se registado alguma oposição por parte de pais e, por
consequência, por parte dos políticos locais. De facto, ao nível do 1.º ciclo existe,
provavelmente por força da própria História da Educação, um grande sentimento de
proximidade: são os familiares próximos – avós, tios, pais... – que rapidamente se deslocam
à escola sempre que tal lhes é solicitado. Por outro lado, conceber que, no dia-a-dia, a
família tenha de se separar da criança por causa da escola e das aulas é algo que, nos meios
pequenos, ainda não se consegue aceitar com facilidade. Como tal, este objetivo precisa
ainda ser construído gradualmente na medida em que vai obrigar a mudanças praticamente
estruturais da sociedade e da família.
Em todo o caso, e não obstante eventuais dificuldades a ultrapassar, a verdade é
que, a prazo, esta é considerada uma vantagem da organização em agregação.
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2.3.3.3 – C.3.3 Sem alteração
Quadro 37: C.3.3 Sem alteração

Texto das entrevistas

PCG – “A agregação como eu a perceciono devia ter limitações de área geográfica que agrupa, potenciando mais os
recursos e melhores equipamento e portanto mudar a qualidade de ensino, o que não se está a verificar”.
CM – “Eu como não conhecia bem as outras duas escolas, tenho alguma dificuldade em responder. A vantagem, por
exemplo, para o [ES.1] onde eu já estava, ainda não a vi”.
CM – “Para as famílias, que têm alunos na sede parece-me que as coisas ficaram completamente na mesma”.
D – “Agora às famílias em geral sei que lhes criou alguns problemas apesar de termos mantido um polo dos serviços
administrativos quer na [Agrup. 12] quer em [Agrup. 15] mas criou alguns constrangimentos, sobretudo no primeiro
ano por algumas vezes terem de se deslocar à escola sede mas isso já foi ultrapassado.
C1C – “Agora, digamos, as distâncias, não são distâncias impossíveis, não são assim grandes distâncias”.
D – “A dispersão, naturalmente que com bons coordenadores de estabelecimento, eu posso descansar”.
CM – “Esse [as diferentes identidades e culturas dos estabelecimentos] é um dos problemas das agregações. Se bem
que neste caso até acho que não será das agregações onde as diferenças são mais gritantes. Parece-me que estamos
numa mesma zona geográfica. O [ES.1] já aceitava, já tinha alunos do meio não tão urbano, portanto aí não me
parece que haja grande diferença”.

Há, de facto, um conjunto significativo de declarações que indicam não terem
ocorrido alterações relevantes decorrentes da agregação. Um dos fatores deve-se ao facto
de os alunos e famílias que frequentam a escola sede não terem sentido alterações. De facto,
diz-se o seguinte: “Para as famílias, que têm alunos na sede parece-me que as coisas ficaram
completamente na mesma” (CM). Para as famílias com alunos nas restantes escolas
reconhecem-se algumas limitações sendo que, dentro do possível, terão sido minimizadas
pelo menos durante a fase de transição. É isso que se conclui a partir da seguinte declaração:
“Agora às famílias em geral sei que lhes criou alguns problemas apesar de termos mantido um
polo dos serviços administrativos quer na [Agrup. 12] quer em [Agrup. 15] mas criou alguns
constrangimentos, sobretudo no primeiro ano por algumas vezes terem de se deslocar à escola
sede mas isso já foi ultrapassado” (D).

Em todo o caso, apesar da distância que separa o agrupamento Agrup.15 da escola
sede – o mais afastado – considera-se que este não é o maior obstáculo. De facto afirma-se
o seguinte: “Agora, digamos, as distâncias, não são distâncias impossíveis, não são assim
grandes distâncias” (C1C). Em termos de funcionamento das várias escolas, a solução passa
pelo coordenador de estabelecimento. Assim, diz-se o seguinte: “A dispersão, naturalmente
que com bons coordenadores de estabelecimento, eu posso descansar” (D).
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No entanto, apesar das reservas registadas quanto à constituição desta Agregação
em concreto e dos problemas relacionados com o choque de identidades de agrupamento –
algo que atrás já se fez referência – há, no entanto, um fator que parece facilitar esta
integração no processo de construção de uma identidade: o facto de a escola sede ter já uma
tradição em receber e trabalhar com alunos cujo perfil é idêntico ao dos alunos das escolas
que agora agregaram. Há, de facto, uma declaração que refere precisamente esse aspeto da
construção de uma nova identidades. Diz o seguinte:
“Esse [as diferentes identidades e culturas dos estabelecimentos] é um dos problemas das
agregações. Se bem que neste caso até acho que não será das agregações onde as diferenças
são mais gritantes. Parece-me que estamos numa mesma zona geográfica. O [ES.1] já aceitava,
já tinha alunos do meio não tão urbano, portanto aí não me parece que haja grande diferença”
(CM).

Sendo certo que a presente declaração refere um aspeto relevante e que é real,
convém, ainda assim, salientar que, por um lado, ela se refere apenas a uma das múltiplas
vertentes que compõem a noção de cultura e de identidade de escola e, por outro, é uma
visão construída a partir da escola sede ou seja, contém apenas a perspetiva referente à
etapa final da escolaridade obrigatória. Em todo o caso é um facto que a ES.1 tem atrás de
si um percurso e uma experiência adquirida em receber e trabalhar com uma população
escolar com um perfil tendencialmente coincidente com a população escolar que frequenta
as escolas, em particular o Agrup.15, que entretanto agregaram.

2.3.3.4 – C.3.4 Aspetos negativos
Quadro 38: C.3.4 Aspetos negativos

Texto das entrevistas
CP – “Relativamente aos pais é a mesma coisa. Outro dia encontrei um ex-aluno meu que me disse que vinha
matricular a filha e disse: “veja lá agora tenho de vir aqui. Moro lá em [localidade que dista cerca de 5 km da escola
sede] ou não sei onde e tenho de vir aqui”.
CE – “Agora para as famílias que não têm alunos na sede parece-me que se tornou um pouco mais complicado
nomeadamente nos assuntos que se tratam nas secretarias…”
CE – “Por outro lado no que se refere às reuniões, reuniões de avaliação ou outras em que os Encarregados de
Educação estão presentes ou os alunos, isso foi complicado. Porque as reuniões decorreram todas na escola sede.
Os alunos do 3.º ciclo que são esse que podem ir às reuniões e os Encarregados de Educação muitas vezes não
podiam ir porque as reuniões eram longe. E portanto penso que em muitas reuniões não estiveram presentes nem
os alunos nem os Encarregados de Educação porque as reuniões eram distantes”.
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D – “Sim, mas também são situações que podem ser resolvidas pontualmente. Se há coisas que podem ser levadas
daqui até às EB 2,3, se as escolas estão mais perto delas, os pais podem lá ir buscar, vão.”
D – “Tem-se minimizado isso [constrangimentos decorrentes da dispersão geográfica].
PCG – “Claro [que há constrangimentos] olhe por exemplo hoje sou professor em duas escolas diferentes: vou dar
aulas à [Agrup.15] e venho ao [ES.1].”
PCG – “...há professores que estão em situações de fazer vinte e trinta quilómetros de distância entre
estabelecimentos. E portanto isso não favorece nem a articulação nem…”
CM – [Relativamente a constrangimentos decorrentes da dispersão geográfica] “Sim, desde logo em termos
profissionais. E eu sou docente, não me aconteceu a mim mas aconteceu a colegas meus. O facto de lecionarem em
vários estabelecimentos de ensino é um constrangimento que eu considero grave. Mais: obriga uma pessoa a ter
automóvel. Não me consta que haja qualquer espécie de ajuda de custo por a pessoa se deslocar de um local para
o outro...”
C1C – “A distância e a dispersão causam sempre problemas. E não há hipótese de ser de outra maneira. E há um
desgaste que existe por conta dessa distância sobretudo ao nível do pessoal docente, que muitas vezes tem que…
alguns têm que prestar trabalho em várias escolas o que implica sempre despesas, deslocações, tempo que se
perde.”
CP – “...porque a nível dos Serviços Administrativos [os professores do departamento] tem de vir aqui”.
PCG – “(...) Por outro lado, a própria dispersão geográfica, e o facto de os professores também não se encontrarem”
[não potencia o trabalho transversal].
CE – “Em termos da coordenação de um departamento e de todas essas questões… há [constrangimentos
decorrentes da dispersão geográfica]. Eu posso dizer que estou semanas sem ver os meus colegas de departamento.
E mesmo a Diretora e os elementos que fazem parte do órgão de gestão, passam-se dias sem haver contacto pessoal.
É tudo tratado por e-mail ou por telefone. Caso que isso é muito redutor. Há determinados assuntos, determinadas
questões que teriam mais facilidade em ser resolvidas se as pessoas estivessem presenciais, na presença umas das
outras, e há coisas que se podem perder porque fisicamente as pessoas estão afastadas. Acho que é uma limitação.
Muito grande”.
PCG – “Claro [que há constrangimentos pelo facto de os estabelecimentos estarem dispersos], claro desde logo a
própria construção da identidade de agrupamento é tremendamente difícil. Primeiro e até por razões históricas e
de construção histórica, mais comezinhas mais pertinho de nós, as escolas criavam as suas próprias identidades. E
portanto quando são forçadas à agregação, mantêm histórias e mantêm virtudes e defeitos e resistem. E resistem.
Resistem portanto a identificar-se”.
PCG - Não há proximidade nenhuma quando temos escolas como o meu agrupamento que tem três escolas: duas
básicas e uma secundária; dezenas de escolas do primeiro ciclo… é uma artificialização. “
PCG – “Já para não falar no nosso agrupamento que mesmo sendo mais perto também não tem identidade.”
CE – “Acho inconveniente. Não tiveram benefício porque acho que as próprias escolas perdem identidade com estes
mega agrupamentos”.
CE – “Nós aqui neste mega agrupamento por acaso não há muitos alunos, há poucos alunos. Por aí ainda se consegue
ter uma relação um pouco próxima. Mas a tendência é que as pessoas sejam quase como, sejam um número.
Perdem as próprias escolas, perdem identidade e os alunos também”.
PCG – “...tende a haver nessa lógica de agregação uma lógica de gerencialismo isto é, de gestão empresarial de
diminuição de custos. E isso obviamente que não é compatível com a preservação da identidade, antes pelo
contrário, porque a identidade é territorializada. Implica políticas de territorialização educativa que não podem ser,
como existe aqui em [nome da Cidade], a [ES sede da Agregação B], [Agrup.16] e [Agrup.2] agregados. Isto não tem
a menor identidade”.
CE – “Quando este mega foi proposto, a primeira questão é que as escolas estão distantes e a sede do agrupamento
está distantes das outras escolas. Nessa altura uma pessoa ficou assim um pouco apreensiva…”
C1C – “A desvantagem é sempre a dispersão das pessoas que já abordei”.
D – “A desvantagem [da agregação] é... a grande desvantagem é a própria dispersão”.
CM – “Há dispersão geográfica que não me parece que seja uma vantagem”.
CP – “Sim, sim, sem dúvida [que há constrangimentos]. E quando se propõe este tipo de atividades em que
realmente pretendemos que os alunos se juntem, um dos constrangimentos é exatamente como vêm? Como é que
cá chegam? E os pais autorizam (?), e não autorizam(?). “
C1C – “...por exemplo, em termos dos transportes públicos, as ligações, não eram, não estavam adequadas para a
intercomunicação entre as escolas”.
C1C – “Está a haver um esforço muito grande para que tudo isso funcione bem. Mas está a ser muito complicado
porque esses serviços, quando estão muito centralizados, também estão muito longe das pessoas”.
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Há no entanto, também, declarações que referem aspetos negativos decorrentes da
agregação e, em concreto, relacionados com a dispersão/localização geográfica dos
estabelecimentos. Desde logo são mencionados inconvenientes para as famílias.
Globalmente verifica-se que os inconvenientes referidos decorrem da centralização
dos serviços na escola sede e, consequentemente, do seu afastamento das populações. Este
afastamento pode referir-se a serviços de natureza tendencialmente administrativa, como é
o caso dos serviços prestados pela secretaria, ou de cariz mais pedagógico como, por
exemplo, nas situações de reuniões de avaliação que preveem a presença de alunos e
encarregados de educação. Disso mesmo se dá conta na seguinte declaração:
“Por outro lado no que se refere às reuniões, reuniões de avaliação ou outras em que os
Encarregados de Educação estão presentes ou os alunos, isso foi complicado. Porque as
reuniões decorreram todas na escola sede. Os alunos do 3.º ciclo que são esse que podem ir às
reuniões e os Encarregados de Educação muitas vezes não podiam ir porque as reuniões eram
longe. E portanto penso que em muitas reuniões não estiveram presentes nem os alunos nem
os Encarregados de Educação porque as reuniões eram distantes” (CE).

Relativamente à vertente administrativa, é verdade que as novas tecnologias de
informação, disponibilizam meios para ultrapassar ou, pelo menos, minimizar algumas
limitações. É isso que se diz quando se afirma o seguinte: “Sim, mas também são situações
que podem ser resolvidas pontualmente. Se há coisas que podem ser levadas daqui até às
EB 2,3, se as escolas estão mais perto delas, os pais podem lá ir buscar, vão” (D),
acrescentando-se que: “Tem-se minimizado isso” [constrangimentos decorrentes da
dispersão geográfica].
Com efeito, é hoje possível tratar de determinados assuntos sem que seja necessário
o contacto presencial. As plataformas digitais, o correio eletrónico ou simplesmente o
recurso ao telefone são opções que permitem, em muitos casos, atenuar os efeitos da
distância. Porém, convém salientar que, se é verdade que isto se aplica a algumas áreas, há,
no entanto, outros assuntos cuja resolução requer efetivamente a presença do
aluno/encarregado de educação. Por outro lado, a população que habita na área de
influência da Agregação, designadamente nas zonas tendencialmente mais rurais e
suburbanas, não tem facilidade em aceder nem em utilizar estes recursos tecnológicos.
Acresce que, tratando-se em alguns casos de famílias com escassos recursos económicos,
a deslocação à escola sede pode representar efetivamente um problema relevante.
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Convém todavia referir que há muitas matérias – pedagógicas ou administrativas –
que continuam a ser abordadas em articulação com o educador (educação pré-escolar), com
o professor titular de turma (1.º ciclo) ou com diretor de turma (2. e 3. ciclo) permanecendo
desta forma sem alteração, relativamente à anterior proximidade, o acompanhamento
prestado ao aluno e à família.
Por outro lado importa ainda destacar que, pelo menos no ano de transição, foi
possível assegurar, ainda que de forma limitada, um polo de secretaria em cada uma das
EB 2, 3.
Mas não apenas as famílias. Também os próprios docentes referem dificuldades
relacionadas com a dispersão dos estabelecimentos com reflexos nas condições de trabalho.
Globalmente é possível estruturar estas intervenções em três linhas principais: custos de
deslocação, serviços administrativos e coordenação pedagógica.
Relativamente aos encargos com as deslocações – considerados significativos –
verifica-se que passaram de forma impositiva e unilateral para a esfera dos docentes e são
por eles integralmente suportados. Na verdade, a deslocação entre estabelecimentos implica
custos de transporte – combustível, veículo próprio (custos de aquisição), desgaste do
veículo, entre outros e que, no âmbito das atividades económicas em geral, são
normalmente assegurados pelas próprias empresas – e tempo de deslocação que não é
contabilizado para efeitos do tempo de serviço efetivamente prestado à Instituição. Acresce
a tudo isto um certo desgaste e mesmo cansaço decorrente de outros fatores e que se vão
acumulando ao longo do ano. É isso que se afirma na seguinte declaração:
“A distância e a dispersão causam sempre problemas. E não há hipótese de ser de outra maneira.
E há um desgaste que existe por conta dessa distância sobretudo ao nível do pessoal docente,
que muitas vezes tem que… alguns têm que prestar trabalho em várias escolas o que implica
sempre despesas, deslocações, tempo que se perde” (C1C).

Relativamente aos serviços administrativos, de facto, à exceção dos docentes que
exercem funções na escola sede, para os restantes, qualquer assunto – pessoal ou
relacionado com os alunos – tornou-se mais distante e menos imediato. Inclusivamente para
os estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo, esse afastamento também se fez
sentir na medida em que a escola sede está agora, em regra, mais afastada do que estavam
as escolas sede dos anteriores agrupamentos.
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Finalmente a vertente pedagógica: com efeito neste contexto geográfico torna-se
mais difícil promover uma verdadeira articulação e coordenação pedagógica na medida em
que os professores estão fisicamente afastados. Na realidade, os novos meios tecnológicos
de informação, sendo certo que dão um contributo significativo na difusão da informação,
ainda não conseguem substituir as formas de trabalho presencial. E ainda que
gradualmente, num processo de evolução e de adaptação da utilização das tecnologias de
informação, se venham a criar procedimentos de adequação para contornar este obstáculo,
mantém-se ainda a questão relacionada com as identidades dos agrupamentos e, daqui, as
diferentes formas de trabalhar.
E precisamente as diferentes formas de trabalhar remetem para esta outra vertente,
já anteriormente abordada, que (ainda que indiretamente) está também relacionada com a
localização geográfica dos estabelecimentos: a identidade de escola e, em termos mais
específicos, com uma questão da cultura de escola. Com efeito a cultura de escola é o
resultado de anos de construção de uma “personalidade” e da própria História da
instituição. Desempenha um papel fundamental em termos de estabilidade e de referente
que norteia a prática quotidiana dos seus elementos.
Ora, a agregação levanta exatamente uma questão pertinente que se prende com a
construção de uma nova identidade. Identidade que, desde logo, assenta num processo que,
em maior ou menor grau, pressupõe uma rutura relativamente à História de cada uma das
instituições. Paralelamente esta construção da nova identidade é sentida como se de um
jogo de forças de influências se tratasse: cada avanço é sentido como conquista de uns e
recuo de outros. Enquanto esta nova identidade não se encontrar sedimentada, é natural a
coexistência de procedimentos diferentes nas diversas escolas. São precisamente estas
diferenças de atuação e de formas de estar que se traduzem em constrangimentos
principalmente para os docentes que têm de prestar serviço em vários estabelecimentos.
Mas não só. A identidade de escola é tida como um fator estruturante e, claro, nesta
situação, como fator limitador.
De facto, como se referiu, a identidade de uma escola confere-lhe referenciais.
Personifica-a e dá-lhe singularidade. E, porventura, isso projeta-se nos seus alunos. Pelo
contrário, a ausência de uma identidade cria, por um lado, insegurança nos profissionais
para orientarem a sua ação e, por outro, corre o risco de se refletir nos alunos.
Nomeadamente porque ao construir uma unidade orgânica de maior dimensão e com mais
alunos, há sempre a possibilidade de estes perderem, também, a sua singularidade e de se
converterem apenas em números e estatísticas. Daí que se diga que “...a tendência é que as
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pessoas sejam quase como, sejam um número. Perdem as próprias escolas, perdem
identidade e os alunos também” (CE). Este facto é claramente acentuado pela dispersão
geográfica e, ao mesmo tempo, por uma visão de organização que é muitas vezes parcial e
restrita a cada estabelecimento.
Uma outra vertente que é também mencionada e que é pertinente focar prende-se
com a territorialização da oferta – entendida aqui como a maior ou menor proximidade da
escola ao meio – e a sua relação com a identidade de escola. Mais uma vez se verifica que
quanto maior a área de abrangência e, sobretudo, a diversidade do meio onde a Agregação
está inserida, maior a dificuldade de construir um projeto coerente e adequado ao respetivo
público. Há, de facto, uma declaração que relaciona a vertente da territorialização com a
questão da identidade de escola e que diz o seguinte: “... isso obviamente que não é
compatível com a preservação da identidade, antes pelo contrário, porque a identidade é
territorializada. Implica políticas de territorialização educativa que não podem ser, como
existe aqui em [nome da Cidade], a [ES.3], [Agrup.16] agregados. Isto não tem a menor
identidade” (PCG).
É certo que esta crítica à falta de uma solução territorializada parece dirigir-se mais
à arquitetura da agregação Agreg.B. Contudo, considerando que também se afirma,
referindo-se à Agregação Agreg.A, que “Não há proximidade nenhuma quando temos (...)
três escolas: duas básicas e uma secundária; dezenas de escolas do primeiro ciclo… é uma
artificialização” (PCG), parece poder concluir-se que, na globalidade, esta estrutura
organizacional de agregação torna mais difícil a construção uma identidade e, por sua vez,
de uma solução territorializada num processo que se encontra interrelacionado.
Mas não apenas a questão da identidade da Instituição – com todas as consequências
daí decorrentes – é uma contrariedade. A própria dispersão em si mesma cria limitações.
De facto, é particularmente difícil promover projetos pedagógicos integrados, fomentar
permanentemente a sequencialidade e uma cultura de pertença quando as distâncias são,
por si só, um obstáculo difícil de contornar. Por um lado está presente a dificuldade real em
deslocar os alunos entre os vários estabelecimentos para concretizar iniciativas globais. A
Câmara Municipal e respetivas Juntas de Freguesia não querem ou não podem suportar
esse encargo e a Escola não tem os meios nem as condições para assumir essa
responsabilidade. De facto, aquilo que parece simples nas escolas privadas da região e nas
escolas integradas em localidades mais pequenas – ter um autocarro disponível – parece
ser um obstáculo particularmente difícil de ultrapassar numa escola pública de uma cidade
de média/grande dimensão.
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Por outro lado, difícil parece ser também a própria articulação e coordenação das
atividades nomeadamente para vencer os obstáculos burocráticos que agora, com a nova
dimensão da Instituição, parecem ter-se ampliado. Isso mesmo aparece plasmado na
seguinte afirmação:
“Sim, sim, sem dúvida [que há constrangimentos]. E quando se propõe este tipo de atividades
em que realmente pretendemos que os alunos se juntem, um dos constrangimentos é
exatamente como vêm? Como é que cá chegam? (...)” (CP).

Daí que, no caso concreto desta Agregação, a localização e a dispersão geográfica
dos estabelecimentos pareça, de facto, constituir-se como um fator que limita a construção
desta Agregação. Ainda assim, sublinha-se a frase que diz: “Está a haver um esforço muito
grande para que tudo isso funcione bem. Mas está a ser muito complicado porque esses
serviços, quando estão muito centralizados, também estão muito longe das pessoas” (C1C).

2.3.3.5 – C.3.5 Constrangimentos
Mais uma vez, é pertinente tentar distinguir se os obstáculos que entretanto são
referidos têm um perfil estrutural (tendencialmente perene) ou conjuntural (passageiros).
Ou ainda, em que grau é que as respetivas soluções dependem, ou não, da Instituição.
Quadro 39: C.3.5 Constrangimentos

Texto das entrevistas

C1C – “A questão dos transportes…” [é um constrangimento para ultrapassar a dispersão geográfica]
C1C – “Há professores que andam de uma escola para a outra e não podem usar os transportes públicos. Não têm
hipóteses nenhumas. Porque não há nenhum transporte público a ligar… que ligue as escolas do Agrupamento”.
C1C – “...por exemplo, em termos dos transportes públicos, as ligações, não eram, não estavam adequadas para a
intercomunicação entre as escolas”.
D – “Podia haver uma maior proximidade da minha parte na deslocação às várias escolas mas aquilo que a tutela
nos solicita para fazer de um dia para o outro, dias atrás de dias, semanas atrás de semanas, faz com que um diretor
de um agrupamento deste tamanho deixe de ter tempo para fazer aquilo que deve fazer – que é pensar no
agrupamento, é estar próximo de todas as escolas e de todas as pessoas do agrupamento – para se centrar no
campo limiar da gestão. Quer da administrativa quer financeira.”
D – “Eu acho que se nós criássemos ou conseguíssemos – mas isso implica um trabalho muito grande que eu vou
tentar iniciar este ano – que se nós conseguíssemos trazer grande parte do 1.º ciclo para as duas EB 2, 3 seria uma
grande mais-valia para todos. Combatíamos essa dispersão, os alunos tinham melhores condições – quer a nível
físico, quer a nível de recursos humanos – a logística seria muito mais fácil, tinham pavilhão gimnodesportivo,
tinham a biblioteca, tinham laboratórios de ciências. Portanto seria uma mais-valia e essa seria uma vantagem”.
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D – “O que eu acho que falta ainda é... o facto é que nós estamos no primeiro ano da agregação efetiva”.
D – “Portanto é um processo que está a ocorrer gradualmente. É o primeiro ano de agregação pedagógica.”
CM – “Eu consideraria que havia uma vantagem se o espírito de agrupamento existisse, ou melhor, se o
agrupamento… se existisse no agrupamento um sentimento, como existia numa escola, em que por norma um aluno
quando entrava numa escola, o sair era a exceção. Eu acho que os alunos continuam a não ter essa visão do
agrupamento. Eles não são do agrupamento. Eles são da escola A, B ou C. Claro que estamos a lutar contra isso e
também me parece que essa luta poderá ser ganha a prazo. A curto prazo parece-me impossível. Porque isto não
se faz por decreto.”

Verifica-se então, na linha, aliás, do que atrás já se referiu, a constatação de quatro
linhas de obstáculos: os transportes públicos; a burocracia imposta pelos serviços centrais;
a resistência das famílias relativamente à deslocalização das escolas do 1.º ciclo para o
edifício das EB 2, 3 e, naturalmente, os constrangimentos decorrentes do facto de se tratar
de uma agregação ainda recente.
Relativamente aos transportes, tem de se concluir que provavelmente quando a
agregação foi proposta, não se teve em consideração as variáveis inerentes aos transportes
públicos e, no caso concreto, a ausência de soluções daí decorrentes. Com efeito, pode
dizer-se que o serviço de transportes públicos da cidade, apesar de se tratar de uma empresa
municipal, não consegue proporcionar um serviço plenamente articulado com a Agregação.
De facto, a partir das entrevistas, parece poder concluir-se que os serviços de
transportes públicos não asseguram com eficácia, nem o transporte de alunos nem a
deslocação de professores entre as várias escolas. Diz-se que “...por exemplo, em termos
dos transportes públicos, as ligações, não eram, não estavam adequadas para a
intercomunicação entre as escolas” (C1C).
É certo que existe articulação entre estes serviços e as escolas, nomeadamente as
EB 2, 3, pelo menos no que se refere à hora de início das aulas e ao final do dia. Porém,
sempre que há necessidade de fazer o transporte de alunos ou de professores, por exemplo,
a meio da manhã ou da tarde, estes serviços não respondem às necessidades da Agregação.
Na verdade, verifica-se que, de uma forma geral, os serviços de transportes públicos
mantêm sensivelmente a mesma oferta e a mesma atitude que tinham em relação aos
agrupamentos existentes antes da constituição da Agregação.
Como tal, os problemas e o impacto decorrente da localização e dispersão
geográfica dos estabelecimentos de ensino da nova Agregação não é colmatado nem
minimizado por um sistema de transportes eficaz.
Por outro lado, o problema – também já abordado – da componente burocráticoadministrativa que é exigida às escolas pelos serviços centrais do Ministério refletem-se,
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ainda que de forma indireta, negativamente no processo de incremento e consolidação da
Agregação. De facto, uma estratégia que poderia contribuir para fomentar um maior
sentimento de agregação poderia passar pela presença com regularidade da Diretora nas
várias escolas do agrupamento. Em tese, isso poderia, por um lado, traduzir-se em fatores
motivacionais para trabalhadores – docentes e não docentes – e alunos e, ao mesmo tempo,
revelar-se uma oportunidade para a Diretora se integrar e inteirar das dinâmicas específicas
de cada escola. Todavia, tal como a própria Diretora reconhece, essa estratégia revela-se
de difícil implantação dado o volume de formalidades que permanentemente é preciso dar
resposta. A este propósito diz o seguinte:
“Podia haver uma maior proximidade da minha parte na deslocação às várias escolas mas
aquilo que a tutela nos solicita para fazer de um dia para o outro, dias atrás de dias, semanas
atrás de semanas, faz com que um diretor de um agrupamento deste tamanho deixe de ter tempo
para fazer aquilo que deve fazer – que é pensar no agrupamento, é estar próximo de todas as
escolas e de todas as pessoas do agrupamento – para se centrar no campo limiar da gestão. Quer
da administrativa quer financeira” (D).

Importa verificar que esta dificuldade decorre, aparentemente, por causa da carga
burocrática que os serviços centrais do Ministério impõem às escolas – provavelmente
devido à redução de efetivos e de competências dos serviços regionais –, por um lado, mas
também como consequência da centralização de competências na figura do diretor
decorrente do atual regime de gestão das escolas como se fez referência anteriormente.
Um outro aspeto decorre da resistência que as famílias manifestam à deslocalização
das aulas do 1.º ciclo para o edifício das EB 2, 3 e, naturalmente relacionado com isto, a
facilidade dada às famílias para mudarem de estabelecimento e de projeto educativo
quebrando, deste modo, a possibilidade de construir um percurso sequencial e integrado.
Assim, por um lado afirma-se o seguinte: “...se nós conseguíssemos trazer grande parte do
1.º ciclo para as duas EB 2, 3 seria uma grande mais-valia para todos. Combatíamos essa
dispersão, os alunos tinham melhores condições – quer a nível físico, quer a nível de
recursos humanos – a logística seria muito mais fácil (...)” (D).
Todavia também se afirma o seguinte:
“Eu consideraria que havia uma vantagem se o espírito de agrupamento existisse, ou melhor,
se o agrupamento… se existisse no agrupamento um sentimento, como existia numa escola,
em que por norma um aluno quando entrava numa escola, o sair era a exceção. Eu acho que os
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alunos continuam a não ter essa visão do agrupamento. Eles não são do agrupamento. Eles são
da escola A, B ou C. Claro que estamos a lutar contra isso e também me parece que essa luta
poderá ser ganha a prazo. A curto prazo parece-me impossível. Porque isto não se faz por
decreto” (CM).

Assim, pode concluir-se que a opção de agregar estes estabelecimentos de ensino
não foi, de acordo com a opinião dos participantes, a opção mais adequada. Considera-se
que, devido à sua proximidade e relacionamento já existente, a agregação com a escola
secundária ES.1 deveria ter incluído o agrupamento Agrup.2 provavelmente em detrimento
do agrupamento Agrup.15. Foi isto que se expressou aquando da decisão de agregar e é
essa a opinião que se tem mesmo depois de decorrido algum tempo de experiência de
agregação. São apontados obstáculos que corroboram esta opinião em particular a questão
da rede de transportes públicos que, por não ser considerada eficaz, não permite
incrementar e potenciar a Agregação.
Pelo contrário, a alegada falta de eficácia da rede de transportes públicos, no
contexto de uma geografia de estabelecimentos de ensino dispersa – pelo menos quando
comparada com a opção que incluía o agrupamento Agrup.2 – faz com que o processo de
centralização dos serviços na escola sede seja sentido como fator limitador tanto no plano
administrativo como no plano pedagógico.
Concomitantemente perpassa a questão da identidade das escolas e todo o processo
de construção da (nova) identidade da atual Agregação com tudo o que esse processo tem
implícito nomeadamente em termos de uniformização de práticas de atuação e novos
equilíbrios institucionais.
A juntar a todos estes fatores – e potenciada pela falta de eficácia da rede de
transportes públicos – está a resistência das famílias em aderir à estratégia de lecionar as
aulas do 1.º ciclo nas instalações das EB 2, 3.
Assim, tomando como referência a ES.1, e tendo como paradigma os pressupostos
que enformaram o processo de constituição de agregações que ocorreu pelo país, é possível
concluir que teria sido mais adequada a constituição de uma Agregação composta pelos
estabelecimentos ES.1, Agrup.2 e Agrup.12 na medida em que, para lá dos
constrangimentos externos à Instituição, designadamente as formalidades impostas pelo
Poder Central, emergem aqueles decorrentes da localização geográfica dos diferentes
estabelecimentos.
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2.3.4 – C.4 Autonomia
A questão da autonomia das escolas anda intimamente ligada a própria gestão e à
estrutura dos estabelecimentos de ensino. Com efeito, até a própria designação dos
instrumentos legais – regime de autonomia, administração e gestão das escolas – revela
esta relação de proximidade e interdependência que existe entre a administração e gestão,
por um lado, e a autonomia, por outro.
Este aspeto ganha ainda mais pertinência se se tiver presente que os princípios
inerentes à accountability – uma corrente que, de forma mais ou menos expressiva,
atravessa as sociedades ocidentais – assenta a sua base e os seus fundamentos na prestação
de contas e na responsabilização dos responsáveis. Daí que seja pertinente formular a
pergunta: é correto pedir responsabilidades sem que antes se disponibilizem os meios e os
instrumentos isto é, sem que antes se atribua a autonomia necessária para se concretizarem
as ações e os projetos?
Na verdade é possível encontrar na História recente da Educação em Portugal
exemplos em que o discurso político e legislativo defende a atribuição de autonomia aos
estabelecimentos de ensino embora, depois, na prática se verifique que essas intenções não
são verdadeiramente concretizadas.
Ora, a constituição das agregações proporciona uma nova realidade ao construir
unidades de gestão de maior dimensão. Daí que seja relevante perceber se esta nova
realidade, com estas novas estruturas de maior dimensão permitiu aumentar o grau de
autonomia da Escola face à realidade anterior.

2.3.4.1 – C.4.1 Incremento
Tendo coincidido, a constituição destas novas unidades de gestão de maior
dimensão, com uma política de redução de efetivos e de competências das estruturas
intermédias e regionais do Ministério da Educação, nomeadamente ao nível das direções
regionais de educação, justifica-se procurar perceber se estas novas organizações viram
aumentar o grau de autonomia face à anterior realidade.
Porém, perante esta questão os participantes respondem maioritariamente que não
ocorreu nenhuma alteração significativa. Há apenas uma declaração que refere o seguinte:
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“Penso que talvez [tenha obtido mais autonomia]. Quando o diretor fala com um órgão do
Ministério da Educação está a representar, não quinhentos alunos mas está a representar dois
mil. E ganha peso. Penso que sim. É uma perspetiva lógica das coisas. Quando a Diretora vai
tentar abordar uma questão junto das entidades externas à escola ela representa uma massa
muito maior do que seria antigamente” (C1C).

Ou seja, de acordo com esta perspetiva, o facto de agora se tratar de uma
organização de maior dimensão faz com que naturalmente se tenha mais representatividade
e, portanto, maior peso pelo que, seria lógico um aumento de autonomia. Em todo o caso
destaca-se, por um lado, que esta foi a única declaração, no conjunto dos entrevistados, que
admite essa possibilidade e, por outro, o facto de a declaração fazer uma referência apenas
em termos teóricos. Ou seja, não se afirma verdadeiramente a existência de uma maior
autonomia mas, tão só, a possibilidade de, pelo que seria lógico e natural, essa maior
autonomia estar inerente a estas organizações de maior dimensão.
O que efetivamente se verifica é que a maioria dos entrevistados refere não ter
ocorrido qualquer alteração.

2.3.4.2 – C.4.2 Sem alteração
Quadro 40: C.4.2 Sem alteração

Texto das entrevistas

PCG – “...a relação do Ministério com o território educativo que em vez de ter uma escola tem três ou tem quatro,
é exatamente a mesma. Não há alteração nenhuma”.
D – “Mas que autonomia? Ninguém tem autonomia. Nenhuma. Cada vez menos autonomia. Aquele exemplo, que
eu dei de, obrigatoriamente inscrevermos... [na plataforma] é o exemplo disso”.
CM – “Não” [o agrupamento não ganhou mais autonomia com a agregação].
CM – “A autonomia é sempre aquela que é ditada… aliás, os próprios diplomas legais quando falam de autonomia
a maior parte dos artigos é sempre «dentro dos limites impostos por lei». A autonomia vai variando não é pela
agregação ou não agregação. Penso que é principalmente com a lei que também se vai alterando.”

Do conjunto das declarações é possível destacar três aspetos: desde logo, que não
se registou qualquer incremento do grau de autonomia com a constituição da Agregação;
que a autonomia existente é manifestamente insuficiente; que o grau de autonomia
atribuído às escolas depende sempre da vontade política do Ministério da Educação.
Ora, a verdade é que no caso concreto desta Agregação, a autonomia atribuída num
grau mais elevado pode ser determinante para o sucesso da concretização do projeto
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educativo. Desde logo porque, com já foi referido, a Agregação está inserida num meio
difícil, serve uma população com um perfil particularmente específico e, acima de tudo,
sofre a concorrência de escolas públicas e privadas (estas com contrato de associação). Daí
que se tenha consciência da necessidade de construir e oferecer um projeto e um serviço
educativo específico e singular. Porém, tal só é verdadeiramente possível com um grau de
autonomia efetivo.
Por isso, a falta de autonomia é, pois, sentida como constrangimento à ação e à
concretização do seu projeto educativo específico.

2.3.4.3 – C.4.3 Constrangimentos
Quadro 41: C.4.3 Constrangimentos

Texto das entrevistas

PCG – “Em relação à autonomia, a autonomia, falar em autonomia neste momento no contexto que nós temos,
falar em autonomia é anedótico. É anedota. Não há autonomia coisa nenhuma. Não há autonomia para
absolutamente nada. Mesmos as escolas que têm contratos, os chamados contratos de autonomia, o espaço de
autonomia das escolas é pouco mais do que, enfim uma miríade. É quase nada”.
PCG – “E a autonomia era precisa. Um grau de autonomia mais acentuado”.
CE – “Devia [haver mais autonomia], mas a decisão é superior”.
D – “Mesmo que uma pessoa se candidatasse a contrato de autonomia, por aquilo que eu tenho observado, neste
momento, as escolas ou agrupamentos em contrato de autonomia também sufocam muito”.
CE – “Não [o agrupamento não ganhou mais autonomia], acho que não mas não é por ser agrupamento. Eu acho
que está ainda pior, porque a quantidade de plataformas, a quantidade de dados que é necessários estar
constantemente a introduzir nas plataformas, acho que o agrupamento se calhar até tem menos autonomia”.
C1C – “...mas ao nível do pré-escolar e do 1.º Ciclo, há muitos edifícios e muitas escolas que não têm praticamente
autonomia nenhuma. E não é muito vantajoso estarem dependentes de alguém que nunca está junto deles para
tomarem resoluções. Embora hoje em dia com a informática há muita comunicação, há muitas coisas que podem
ser facilitadas, mas a esse nível penso que não é vantajoso”.
D – “Não é suficiente. A falta de autonomia é sufocante devia ser completamente alterado.
CP – “Porque sinto que em determinados momentos se houvesse autonomia poderíamos avançar mais, mas por
outro lado tenho muito medo porque vai depender de quem está à frente na Escola. E a autonomia pode ser bem
utilizada ou pode ser um desastre. E tenho muito medo quando as coisas dependem de uma pessoa”.
C1C – “Isso é uma questão muito complicada e se calhar não sou a pessoa que melhor sabe responder a esse tipo
de questões. Porque todos nós sabemos que a autonomia também acarreta perigos para a gestão do bem comum
e por vezes… mas por causa desses perigos os recursos financeiros ficaram muito dificultados.
CM – “E há autonomia? Não sei. A autonomia é tudo muito lindo… é uma autonomia muito limitada. E atenção,
nalguns aspetos eu até acho que deve ser. Quando se fala de gestão de recursos humanos acho que poderá haver
alguma autonomia mas não pode ser absoluta. Acho que aí o Poder Central não se pode demitir e se nós pensarmos
em termos de docentes… se já há atropelos, há compadrios, cada vez haverá mais e estou a falar em termos
genéricos é evidente, não estou a falar de A, B, ou C. Mas acredito perfeitamente que, se depender das escolas ou
das autarquias a colocação dos professores, ah, pois o genro do Presidente da Junta passa a ter colocação ainda que
seja muito mais incompetente do que outro professor qualquer”.
D – “Posso citar, por exemplo, gestão de recursos humanos” [como uma área onde deveria existir mais autonomia].
D – “...eu continuo a não perceber como é que eu tenho... posso ter num determinado grupo de recrutamento,
professores com maior graduação profissional que têm uma avaliação de desempenho inferior àqueles que têm
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uma menor graduação profissional e se eu tiver que colocar insuficiência ou ausência da componente letiva é aos
de menor graduação profissional e não àqueles que têm uma menor avaliação de desempenho ou uma avaliação
de desempenho não tão boa.”
D – “Pode”[a falta de autonomia pode condicionar a concretização do projeto educativo].
D – “O outro [aspeto limitador] é a gestão financeira. Aquela plataforma de compras públicas deixa-nos
completamente de rastos.”
D – “Nós queremos as coisas, algumas, elas não vêm a tempo; nós queremos determinadas coisas, não existem na
plataforma, aquelas que nós queremos especificamente, mas como existem similares são essas que temos que ter.
Não podemos, por exemplo ter um transporte. Se alguém nos der um autocarro que nós gostaríamos de ter as
mesmas armas que têm os privados, não está previsto o lugar de motorista. Portanto, podem até dar-nos uma frota
de autocarros que nós não os podemos utilizar... portanto há muito mais coisas onde a autonomia era essencial”.
CM – [Relativamente a aspetos onde a autonomia poderia ser aprofundada...]“Não me ocorre nada. Sei que há.
Também não estou muito por dentro da gestão financeira nem nada disso mas acredito que haja aspetos, porque
nós – e eu estou no pedagógico – e nós ouvimos dizer que há dinheiro, sai dinheiro. Há ali uma série, mesmo a
central de compras, poderá ter algumas vantagens, seguramente também tem desvantagens…”
C1C – Aquisições simples são muito complicadas e nós neste momento, um dos grandes problemas é esse. Quando,
um exemplo que eu já dei no início, os professores veem-se atrapalhados e por vezes desistem de fazer aquisições
de alguns materiais tal a complexidade e a morosidade. E neste momento há impressoras que não funcionam
porque não se conseguiu arranjar tinta para elas, há momentos em que há dificuldade em se fazerem as limpezas
nas escolas do 1.º ciclo porque o detergente está já a escassear e anda ali a poupá-lo. Já houve situações de falta de
papel higiénico, porque é tudo mega feito. E coisas que eram feitas de uma maneira mais ou menos simples, e as
escolas até tinham contrato com uma empresa que lhes ia entregar material e não está a conseguir. E isso está a
funcionar… basicamente a funcionar pior por essa razão. Pretende-se que haja… que não haja gastos ilícitos mas
devia haver autonomia não sou nada contra o controlo dos gastos públicos, pelo contrário, sou a favor. O dinheiro
que é de todos tem de ser gasto de uma maneira correta e adequada, mas não está a funcionar bem. Devia haver
uma solução mais eficaz.”
PCG – “Também não há tempo e isso tem a ver com outra dimensão que é a questão da autonomia das escolas e
da gestão dos horários”.
PCG – “Uma verdadeira autonomia que permita gerirem aquilo que se passa na gestão que é ter horários,
professores, currículos, organização curricular. Não estou a falar de organização curricular… deve haver um currículo
de âmbito nacional. Eu não sou defensor de que cada um tem o seu currículo. Mas entre um currículo normativo e
prescritivo de nível nacional e a sua territorialização, há um espaço de autonomia muito grande”.
CP – “Olhe, eu acho que na gestão, por exemplo, dos projetos, das horas que são atribuídas, a Escola teria que ter
mais autonomia”.
CE – “Número de alunos por turma, horário do docente, crédito horário, tudo isso devia ser muito mais… o
agrupamento devia ter muito mais autonomia”.

Sobressai, das várias declarações que, por um lado, a autonomia existente é
manifestamente insuficiente e, por outro, que isso causa limitações relevantes na ação e no
serviço educativo que se pretende prestar.
Os constrangimentos decorrentes da falta de autonomia são de tal forma sentidos
que se utiliza mesmo o adjetivo «sufocante» quando se diz que “(...) a falta de autonomia é
sufocante devia ser completamente alterado” (D).
Por outro lado, também é possível presumir que a falta de autonomia “imposta” do
“exterior”, isto é, pelas políticas centralizadoras do Ministério da Educação, acaba por ser
reproduzida e replicada nos restantes estabelecimentos da Agregação nomeadamente no
que se refere às escolas do 1.º ciclo. É isso que significa a afirmação que refere que “ao
nível do pré-escolar e do 1.º Ciclo, há muitos edifícios e muitas escolas que não têm
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praticamente autonomia nenhuma. E não é muito vantajoso estarem dependentes de alguém
que nunca está junto deles para tomarem resoluções” (C1C).
No conjunto dos constrangimentos que alegadamente decorrem da falta de
autonomia é possível globalmente identificar três áreas: a gestão dos recursos humanos, a
gestão financeira e a gestão pedagógica.
Relativamente à gestão dos recursos humanos – e em particular na vertente da
contratação do pessoal docente – é possível detetar uma contradição no discurso dos
docentes. Na verdade, a “reivindicação” de mais autonomia só se verifica quando esta se
coloca no atual contexto, isto é, quando se traduz em mais competências a atribuir à atual
Diretora. Quando a autonomia é perspetivada em termos gerais e abstratos surgem
explicitamente algumas reservas. Esta dualidade de “interesses” – por um lado a
necessidade de mais autonomia e, por outro, o receio quando esta se projeta em termos
gerais e abstratos – está particularmente patente na afirmação que diz o seguinte: “(…) sinto
que em determinados momentos se houvesse autonomia poderíamos avançar mais, mas por
outro lado tenho muito medo porque vai depender de quem está à frente na escola. E a
autonomia pode ser bem utilizada ou pode ser um desastre. E tenho muito medo quando as
coisas dependem de uma pessoa” (CP).
Este “dilema” reflete bem um pouco da complexidade que envolve questão da
autonomia. De certa forma sente-se que é necessário dotar as direções com mais
competências e as escolas com maior autonomia mas, simultaneamente, tem-se consciência
que a tutela exercida pelo Poder Central funciona como garantia de transparência e
objetividade face a uma gestão local potencialmente baseada em arbitrariedades e
discricionariedades. Este receio torna-se particularmente visível quando se trata da gestão
dos recursos humanos como demonstra a seguinte frase:

“Quando se fala de gestão de recursos humanos acho que poderá haver alguma autonomia mas
não pode ser absoluta. Acho que aí o Poder Central não se pode demitir e se nós pensarmos em
termos de docentes… se já há atropelos, há compadrios, cada vez haverá mais (...) acredito
perfeitamente que, se depender das escolas ou das autarquias a colocação dos professores, ah,
pois o genro do Presidente da Junta passa a ter colocação ainda que seja muito mais
incompetente do que outro professor qualquer” (CM).

Mas esta dualidade de perspetivas emerge também quando se confronta o discurso
dos docentes com o da Diretora. Enquanto os professores manifestam algumas reservas à
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autonomia na vertente da gestão dos recursos humanos, a Diretora considera que falta de
autonomia nessa área é algo bastante limitador. É paradigmática a frase onde afirma o
seguinte:

“...eu continuo a não perceber como é que eu tenho... posso ter num determinado grupo de
recrutamento professores com maior graduação profissional que têm uma avaliação de
desempenho inferior àqueles que têm uma menor graduação profissional e se eu tiver que
colocar insuficiência ou ausência da componente letiva é aos de menor graduação profissional
e não àqueles que têm uma menor avaliação de desempenho ou uma avaliação de desempenho
não tão boa” (D).

Não parece fácil, pois, encontrar uma solução que permita conciliar, em abstrato,
estas duas vertentes Se é um facto que os mecanismos legalmente estabelecidos de
ordenação e colocação de professores baseados na graduação profissional podem, na
perspetiva dos docentes, oferecer a garantia de transparência, estabilidade e previsibilidade,
também é verdade que a impossibilidade de escolher um corpo docente com o perfil mais
adequado pode condicionar a concretização do projeto de intervenção do diretor. Ou, dito
de outra forma, atribuir ao diretor a possibilidade de recrutar o “seu” corpo docente é darlhe objetivamente um meio relevante e um instrumento determinante na concretização do
“seu” projeto educativo e consequentemente a legitimação para então, posteriormente, se
proceder à respetiva responsabilização de acordo com os já referidos princípios de
accountability.

Assim, em suma e no caso concreto, acredita-se que a gestão desta nova estrutura
organizacional, agora de maior dimensão, poderia ter maior eficácia e eficiência se tivesse
mais autonomia para contornar os obstáculos e construir melhor e mais rapidamente as
soluções mais adequadas no conjunto de uma intervenção específica e singular. Pelo
contrário, a falta de autonomia cria permanentemente um conjunto de constrangimentos
com reflexos na gestão e na vida da Agregação e no seu conjunto de escolas.
A questão relacionada com a gestão financeira tem-se revelado particularmente
limitadora e até mesmo perturbadora da gestão diária da Instituição. Destacam-se as
limitações decorrentes dos procedimentos relativos às aquisições de materiais e serviços
uma vez que tudo ou quase tudo tem de ser feito através da plataforma informática da
central de compras. As queixas mais frequentes prendem-se com a morosidade do processo
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– com relatos informais que referem que quando os produtos ficam disponíveis já se
ultrapassou o prazo em que estes eram necessários – com a falta de qualidade de alguns
desses produtos e ainda com a evidência de alguns bens/serviços estarem disponíveis no
mercado a preços mais competitivos do que aqueles que surgem na plataforma. Associado
a estes problemas acresce a vertente burocrática inerente ao processo de formalização da
requisição de materiais/serviços. Há inclusivamente uma afirmação que parece sintetizar
toda esta problemática e que refere o seguinte: “Nós queremos as coisas, algumas, elas não
vêm a tempo; nós queremos determinadas coisas, não existem na plataforma, aquelas que
nós queremos especificamente, mas como existem similares são essas que temos que ter
(…)” (D).
Naturalmente que se percebe que tudo isto acaba por ter resultados e reflexos
negativos ao nível da eficácia e eficiência dos serviços. São, como se afirma, equipamentos
que existem mas que não podem ser utilizados por falta de manutenção ou falta de
consumíveis; são materiais e produtos elementares que, quando se esgotam, não são
atempadamente substituídos. É, de uma forma geral, um conjunto alargado de áreas que se
veem francamente afetadas por causa destes procedimentos. Por isso diz-se que “neste
momento há impressoras que não funcionam porque não se conseguiu arranjar tinta para
elas, há momentos em que há dificuldade em se fazerem as limpezas nas escolas do 1.º
ciclo porque o detergente está já a escassear e anda ali a poupá-lo. Já houve situações de
falta de papel higiénico, porque é tudo mega feito” (C1C) e conclui-se afirmando que “(…)
isso está a funcionar… basicamente a funcionar pior por essa razão” (C1C).
Há, ainda nesta vertente, uma referência a uma outra situação específica e que, no
caso concreto desta Agregação, tem consequências particularmente relevantes. Trata-se da
referência à utilização do transporte dos alunos. Refere-se o seguinte: “Não podemos, por
exemplo ter um transporte. Se alguém nos der um autocarro, que nós gostaríamos de ter as
mesmas armas que têm os privados, não está previsto o lugar de motorista. Portanto, podem
até dar-nos uma frota de autocarros que nós não os podemos utilizar...” (D).
De facto neste aspeto a falta de autonomia é particularmente significativa uma vez
que, como atrás se referiu, a questão do transporte dos alunos é uma área bastante sensível.
Por um lado porque a ausência de meios que permitam transportar os alunos entre escolas
da Agregação cria obstáculos à concretização de projetos globais e, consequentemente,
prejudica a construção de um sentimento de pertença, de identidade e de coesão no seio da
nova Agregação. Por outro lado, e porventura mais significativo, porque a Agregação sofre
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a pressão das escolas privadas na captação de alunos. Sucede que estas escolas privadas
têm facilidade e dispõem de autocarros algo que lhes dá uma vantagem concorrencial
significativa. Mais grave ainda porque em muitos casos os obstáculos a uma solução de
mobilidade para a Escola pública decorre de imposições legais mais do que
constrangimentos económico-financeiros.
Também no que se refere à gestão pedagógica se apontam constrangimentos ao
nível da distribuição das horas, de horários, de projetos, mas também no âmbito da
formação das turmas. Acredita-se que só com mais autonomia, é possível construir uma
oferta educativa verdadeiramente alternativa, singular e local e, ao mesmo tempo,
devidamente integrada e articulada com a estrutura educativa de âmbito nacional. Isso
mesmo é referido na seguinte declaração:

“Uma verdadeira autonomia que permita gerirem aquilo que se passa na gestão que é ter
horários, professores, currículos, organização curricular. Não estou a falar de organização
curricular… deve haver um currículo de âmbito nacional. Eu não sou defensor de que cada um
tem o seu currículo. Mas entre um currículo normativo e prescritivo de nível nacional e a sua
territorialização, há um espaço de autonomia muito grande” (PCG).

2.3.5 – Considerações
De facto, percebe-se que, para a construção de um projeto educativo específico e
para a oferta de um serviço diferente, a Agregação deveria ter a possibilidade e a
flexibilidade para encontrar propostas específicas e soluções alternativas e inovadoras.
Naturalmente que se pode sempre perguntar se com a autonomia existente, isto é, se com o
quadro legal em vigor, não é possível encontrar uma resposta adequada, eficaz e que se
assuma como verdadeiramente aliciante para os alunos e as suas famílias. A verdade é que
dificilmente, com o atual enquadramento, se pode equacionar a construção de uma resposta
específica, plenamente ajustada e eficaz, que se assuma como equilibradamente
concorrencial face às alternativas apresentadas neste setor. E mesmo que se admita ser
possível, com os atuais instrumentos legais, melhorar a oferta e os serviços prestados a
verdade é que os vários constrangimentos decorrentes deste mesmo enquadramento legal –
maiores ou menores – vão, como atrás se referiu, pondo “areias na engrenagem”; vão
criando inércias e resistências naturais. Para além disso, o facto de haver, ainda que muitas
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vezes de forma difusa, um certo receio de que ao concretizar projetos inovadores e
implantar soluções diferentes se esteja a agir fora das competências e do quadro legal
estabelecido – muitas vezes trata-se de um receio definido subjetivamente fruto da
interpretação legal que é atribuído às normas – faz com que, para os docentes e
responsáveis, não se justifique «correr riscos» para que não se seja penalizado pelas
estruturas centrais ou inspetivas do Ministério da Educação.
Em sentido contrário, isto é, à falta de autonomia contrapõe-se o princípio da
responsabilização pessoal do diretor face aos atos institucionais que o obriga a
desempenhar tarefas de rotina, nomeadamente ao nível do preenchimento de plataformas
informáticas, que poderiam ser facilmente atribuídas a outros colaboradores. Este facto
desvia tempo e energias que deveriam ser utilizadas pelo diretor para “pensar o
agrupamento”, isto é, na definição das políticas e das estratégias da Agregação. E desde
logo na questão (urgente) relacionada com a construção de uma (nova) identidade da
Agregação para que rapidamente se possa assumir como instrumento e estratégia de
agregação e coesão entre os seus elementos. Este aspeto assume ainda maior relevância na
medida em que, como se percebeu, esta não é a agregação considerada mais adequada uma
vez que não contempla o agrupamento Agrup.2. De facto a sua localização geográfica, isto
é, a proximidade deste agrupamento face a escola secundária ES.1 bem como as relações
já existentes com uma das suas escolas do 1.º ciclo faziam acreditar que esta seria a solução
mais lógica e natural. Ao agregar com o agrupamento Agrup.15, o mais distante, num
contexto onde a rede de transportes públicos não responde eficazmente às necessidades da
Agregação, criaram-se dificuldades e obstáculos acrescidos na concretização de uma
estratégia específica e territorializada desenhada a partir da escola sede da organização.
Em suma, verifica-se que a construção de uma estrutura orgânica com esta
dimensão – com a complexidade funcional dos seus órgãos, com estabelecimentos
dispersos por uma área geográfica considerável – alicerçada numa arquitetura jurídico-legal
concebida não só para estabelecimentos de menor dimensão mas também para outros
contextos históricos, torna particularmente difícil a ação dos profissionais e o desempenho
eficiente das suas funções e, consequentemente, a concretização de um serviço educativo
de maior qualidade.
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Conclusão

Analisando globalmente o conjunto das declarações é possível sistematizar a
diversidade de opiniões em dois grandes planos: o plano teórico, dos princípios e do dever
ser, e o plano prático isto é, o da concretização e construção da própria Agregação.
No plano teórico destaca-se o facto de, globalmente, todos os participantes
concordarem com os argumentos subjacentes à constituição de agregações. Ainda que
numa primeira fase se comece por mostrar discordância referindo-se, muitas vezes, serem
razões economicistas a sobreporem-se às motivações pedagógicas, com o desenrolar do
discurso o que se destaca é o facto de, em abstrato, se admitir a existência de vantagens
pedagógicas na construção de percursos escolares coerentes e integrados, na articulação
curricular entre níveis e ciclos educativos e numa maior eficácia e eficiência na gestão dos
recursos44, ao mesmo tempo que se concorda que uma organização em agregação fomenta
a concretização destes objetivos.
Aliás, esta aparente contradição – que perpassa o discurso de praticamente todos
participantes – pode porventura ser explicada pela forma como na sociedade, nos media e
nas escolas o debate se desenvolveu e o assunto se discutiu, com um discurso político muito
marcado ideologicamente, bastante emotivo ao mesmo tempo que a concretização e
implantação desta medida avançou, em muitas situações, contra a vontade explícita das
escolas e das populações. É, pois, natural que, perante isto e sendo algo recente, ainda se
encontrem ecos de toda esta controvérsia no discurso dos participantes.
Todavia é possível verificar, durante desenvolvimento do discurso, que, tal como
se referiu, no plano teórico todos concordam que uma organização em agregação favorece,
facilita e promove os objetivos enunciados pelo legislador.

Paralelamente, no que se refere ao contexto onde a Agregação está inserida, pode
concluir-se que todos os intervenientes têm conhecimento do meio envolvente e todos têm
uma perspetiva clara e razoavelmente coincidente dos constrangimentos, das limitações e
dos aspetos a melhorar, por um lado, mas também daquilo que, em tese, consideram ser o
caminho a seguir. Inclusivamente no que se refere aos aspetos a melhorar, ou seja, às áreas
mais “vulneráveis” e a precisar de intervenção, pensa-se que essas limitações existem por
44

De acordo com os critérios e objetivos enunciados no despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril.
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se tratar de um processo recente, acreditando-se que as aprendizagens que se hão de efetuar
darão um contributo significativo para a resolução desses problemas.
Ainda em termos de contextualização, os participantes sublinham o facto de a
Agregação ter sido imposta (portanto, não foi desejada), afirmando-se inclusivamente que
não deveria ter sido esta Agregação isto é, com estes estabelecimentos, mas antes uma
Agregação que contemplasse o agrupamento Agrup.2. Contudo, decorrido algum tempo em
agregação e apesar de se manter a opinião relativamente à inclusão do agrupamento
Agrup.2, a “presença” do agrupamento Agrup.15 já não é tão contestada.
Por outro lado, independentemente de se fazer referência a níveis de insatisfação
relativamente relevantes, principalmente no que concerne ao pessoal docente, também se
constata que essa insatisfação decorre essencialmente de fatores político-económico – e,
em especial, no que se refere às condições de trabalho – e, portanto, de certa forma
exteriores à organização e à Agregação.
Acresce o facto de não existir contestação à liderança; pelo contrário, nota-se uma
genuína manifestação de confiança na Diretora e no trabalho que esta está a realizar.

Assim, em termos de princípios teóricos e enquanto opção política, verifica-se que
se ultrapassou a fase de maior resistência ao processo de agregação. A comunidade em
geral e os docentes em particular começam a aceitar e a interiorizar progressivamente esta
nova estrutura; não se identificam focos de tensão, contestação ou resistência relevantes
nos órgãos, entre os órgãos ou entre qualquer elemento/estrutura e a Diretora. Como tal
pode concluir-se que, desde cedo, ficaram reunidas as condições para que esta Agregação
se possa concretizar e possa implementar este projeto sem a presença de variáveis ou de
fatores externos perturbadores do processo. É, neste sentido, uma agregação modelo na
medida em que reúne as condições para concretizar os objetivos político-pedagógicos
definidos na legislação.

Porém, quando a análise passa para o plano prático, isto é, para o quotidiano da
vida da escola, são identificados e enumerados vários obstáculos que parecem condicionar
a ação eficiente e até mesmo eficaz da organização e, subsequentemente, a concretização
dos objetivos subjacentes ao modelo de agregação.
Identifica-se, por exemplo, um conjunto de constrangimentos externos que,
globalmente gravitam em torno da falta de autonomia, por um lado e do excesso de
burocracia, por outro, ambos interrelacionados e mutuamente comunicantes.
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Para além dos constrangimentos externos – ou, para se ser mais preciso, decorrente
dos constrangimentos externos – emerge um conjunto de dificuldades de ordem mais
específica da Agregação que giram, em síntese, à volta da dimensão da organização.
Curiosamente nota-se no discurso dos participantes, mais uma vez, a convicção de que
muitos destes obstáculos decorrem do facto de se tratar de um processo recente,
acreditando-se que, a prazo, terão solução. No entanto não se menciona qualquer plano
concreto para lhes fazer face nem a definição de instrumentos ou estratégias que permita
percorrer o tal caminho apontado no plano teórico o que, dado o empenho e o grau de
concretização manifestado e transmitido pelos entrevistados relativamente a outras áreas,
pode, neste caso, indiciar que estes problemas ainda não têm e dificilmente terão uma
estratégia de resolução.
A questão da falta de autonomia projeta-se negativamente em vários setores e,
consequentemente, na concretização dos vários objetivos traçados. A começar pela
dificuldade em desenhar um projeto educativo real, específico e coerente com as
necessidades da Instituição e do seu público. De facto menciona-se a pertinência de se
poder construir uma alternativa curricular realmente territorializada – embora em
articulação direta com as linhas programáticas nacionais – mas reconhece-se que tal não é
possível, dada a centralização e, de certa forma, a estandardização a que, diretamente ou de
forma difusa, estão sujeitos os documentos estruturantes/orientadores das escolas.
Esta questão é particularmente pertinente especialmente no que concerne ao projeto
educativo na medida em que este é o documento base que fundamenta e orienta as opções
políticas da Agregação. Na verdade, como atrás se mencionou, o grau de estandardização
formal e mesmo substantiva que, de forma difusa, se institui para este tipo de documentos
leva a que o projeto educativo desta Agregação pareça análogo ao de outras instituições
educativas que servem públicos e contextos sociais significativamente diferentes. É esta
uniformização, aliás, que permite às famílias e aos alunos mudarem facilmente de
agrupamento – ou seja de projeto educativo – praticamente em qualquer momento do seu
percurso escolar condicionando e até mesmo esvaziando, deste modo, o esforço de
articulação curricular e de integração45 feito por parte das escolas.
Perceber exatamente a razão desta estandardização não é fácil uma vez que é
necessário ter presente um conjunto de fatores – históricos, políticos e pedagógicos – e
45

De facto, presume-se que quanto mais específico e singular for o projeto educativo de uma Instituição –
o tipo de serviço que presta, a oferta educativa, etc. – maior será o grau de fidelização do aluno desde logo
pela “dificuldade em se adaptar” a outro projeto educativo diferente.

183

procurar compreender em que medida cada um deles influi na construção deste modus
faciendi. Significativo é o facto de não existir, por parte do Poder Central, uma norma que
regulamente a construção/elaboração deste documento cabendo, pelo contrário, à escola e
em particular ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral elaborar e aprovar
(respetivamente) o projeto educativo46 no âmbito da sua autonomia. Ora, esta ausência de
regulamentação, por um lado, e o exercício das competências no âmbito da autonomia das
escolas deveria, em tese, conduzir a uma maior diversidade de propostas e documentos
estruturantes desde logo devido (aparentemente) a uma menor presença da tutela e do
respetivo controlo exercido pelos órgãos centrais/regionais.
Porém este aspeto remete para uma outra questão mais abrangente relacionada com
a substituição de políticas de regulamentação por políticas de regulação (Barroso, 2005),
tendência que se tem registado, principalmente a partir da década de 80 do século XX, nos
países da Europa Central e nos organismos supranacionais dada a sua hegemonia sobre os
países periféricos. Esta forma de conduzir e implementar as políticas através de uma atitude
reguladora em detrimento de opções regulamentadoras dá, aparentemente, uma maior
liberdade às entidades para definirem as suas estratégias e as suas opções de modo a melhor
alcançarem os objetivos definidos. E esta é uma tendência que atravessa tanto os
organismos hierarquicamente mais elevados da sociedade como os setores de base como é
o caso das escolas.
Todavia, quando conjugada com os princípios de accountability47 – corrente que
ganhou expressão também a partir da década de 80 – percebe-se que esta opção reguladora
pode, afinal, ser igualmente dirigista, autoritária (Afonso A. J., 2012) e, de certa forma,
impositiva conduzindo, assim, a modos de atuar e à definição de estratégias standard.
No caso das escolas e no que se refere aos projetos educativos, constata-se, por
exemplo, que as entidades de supervisão, no âmbito das atividades inspetivas (avaliação
externa das escolas) dão especial relevância à quantificação (com números e percentagens
concretas) dos resultados académicos48, principalmente em termos prospetivos, isto é,

46

Alínea a) do artigo 33.º conjugada com a alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º do Regime de Administração e
Gestão das Escolas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril com as alterações introduzidas
posteriormente.
47
Avaliação, prestação de contas e responsabilização.
48
Não obstante os mecanismos que procuram relativizar, enquadrar e dar significado específico aos
resultados absolutos da escola – comparando-os com os valores de referência estabelecidos para o
respetivo contexto social – sente-se, provavelmente por força dos rankings publicados nos media, a
tendência para valorizar os resultados académicos absolutos independentemente do contexto social e
familiar que lhes está subjacente.

184

numa antecipação da sua de evolução. Genericamente são os princípios de gestão
empresarial aplicados nas escolas – e com expressão no seio da sala de aula – naquilo que
pode significar uma inflexão face aos princípios politico-pedagógicos que vigoraram em
Portugal desde o 25 de abril até sensivelmente o final do século XX, quando se colocava a
criança e o aluno no centro do processo educativo. Com efeito, ao projetar metas para três
anos49 significa que a Escola define A priori os resultados que os alunos vão alcançar no
futuro independentemente do seu perfil em concreto, da sua personalidade, da sua evolução
no âmbito do desenvolvimento pessoal e social, bem como do desenvolvimento do
respetivo contexto familiar social e económico. No caso das crianças que nesse período (de
quatro anos) hão de integrar o 1.º ciclo, a Escola define-lhes resultados de referência sem
sequer os conhecer50. Ora ainda que se argumente que os resultados e metas estabelecidas
em sede de projeto educativo são apenas valores de referência – podendo, por isso, ser ou
não atingidos – a verdade é que, pelo menos em termos conceptuais, esta tendência
“gerencialista” (Ball, 2005) e “empresarialista” aplicada à educação, é suscetível de remeter
o aluno, enquanto ente singular – com a sua individualidade e identidade específica –, para
segundo plano ao valorizar percentagens e estatísticas que têm por definição uma
componente anónima e impessoal.
Dir-se-á que a tutela e as entidades de supervisão, em particular a IGEC, valorizam
também outras vertentes da ação educativa ao considerarem, por exemplo nas atividades
inspetivas, a componente dos resultados sociais. Sucede – mais uma vez na linha dos
princípios inerentes à accountability – que são os resultados académicos que contam para
estabelecer as punições ou os prémios51 definidos pela tutela, por um lado, do mesmo modo
que são os mesmos resultados académicos que constroem a imagem “social” da Escola
através dos rankings divulgados pelos media.
Acresce ainda que a incidência e valorização dos resultados académicos e a
necessidade de projetar, estabelecer e antecipar os resultados tem, no contexto destas novas
organizações em “mega agrupamentos”, uma outra especificidade – principalmente ao
49

Três anos é o período de vigência atribuído ao projeto ducativo nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo
9.º do regime de autonomia aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril com as alterações
introduzidas pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
50
E o mesmo sucede com os alunos que integram nesse período o agrupamento/agregação por
transferência de outras escolas.
51
Vide por exemplo o despacho normativo 6/2014, de 26 de maio nomeadamente o anexo D e respetivas
tabelas. Aliás a intencionalidade política está expressa no artigo do Diário de Notícias de 26 de maio sob o
título “Ministério da Educação premeia escolas com bons resultados nos exames” em:
http://www.dnoticias.pt/actualidade/pais/449920-ministerio-da-educacao-premeia-escolas-com-bonsresultados-nos-exames
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nível das EB 2, 3 e do ensino secundário – que difere daquilo que sucedia na anterior
realidade. Com efeito quando o projeto educativo define metas para, por exemplo, uma
determinada disciplina, estabelece um valor único (global) para apenas uma realidade, isto
é, um projeto educativo quando, antes da agregação, cada um destes agrupamentos com a
sua realidade específica tinha o seu projeto educativo e as suas metas. Ou seja, ao definir
indicadores de referência para todo o agrupamento (Agregação), mesmo quando calculado
a partir de valores médios de cada um dos seus estabelecimentos de ensino, estabelecemse objetivos que, à luz do contexto e da realidade de que cada um destes estabelecimentos,
podem não ser minimamente adequados. Daí que haja também necessidade de, caso a caso,
interpretar e enquadrar os valores de referência definidos em termos globais para toda a
Agregação.
Para além dos resultados académicos é também através de uma formulação aberta
que, muitas vezes, são definidos os restantes objetivos. Aliás, é precisamente esta forma de
redação razoavelmente aberta, voluntarista e generalista que permite que um único projeto
educativo seja abrangente e se adeque a realidades socioeducativas relativamente díspares.
Contudo, este grau de abstração é ao mesmo tempo suscetível de minimizar e até esvaziar
a importância do documento – nomeadamente enquanto documento estruturante e
orientador – junto dos respetivos atores: professores, pais e alunos.
No caso concreto desta Agregação, diz-se praticamente de forma unânime que a
existência de um só projeto educativo não diminui a oferta apresentada à comunidade face
à anterior realidade quando havia três projetos educativos: seja porque se considera que as
características do território são razoavelmente homogéneas, seja porque se diz que o projeto
educativo é abrangente e integra os princípios dos anteriores documentos. No entanto,
também se afirma que em certos aspetos este projeto educativo é análogo ao da Escola
Secundária ES.7, que serve um público com expectativas, necessidades e possibilidades
consideravelmente diferentes das que se encontram no território de abrangência da
Agregação. Daí que não possa deixar de se considerar a problemática relacionada com o
grau de abstração e da real importância (material) deste documento.
Da mesma forma constata-se que a comunidade educativa, e em particular os
professores, têm a preocupação de enquadrar a sua ação nos objetivos definidos no projeto
educativo; no entanto também se percebe que não é o projeto educativo que funciona como
motor ou galvanizador de um processo sistémico, intencional e integrado, dirigido à
construção de uma oferta concreta, específica e verdadeiramente alternativa e
concorrencial. Isso mesmo se pode concluir quando se afirma que entre os professores há
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diferentes graus de envolvimento com o projeto educativo ou quando se diz que muito do
conhecimento acerca dos objetivos e das linhas de atuação daquele documento decorrem
da obrigatoriedade de se introduzir na plataforma GARE as atividades propostas e
dinamizadas. Dir-se-á, assim, que as atividades são concebidas, preparadas e concretizadas
de acordo com o que o proponente considera ser pertinente face aos seus objetivos para a
organização e posteriormente integra-os nos objetivos do projeto educativo. Como tal
parece poder concluir-se que os professores agiriam de igual forma, com o mesmo empenho
e com o mesmo nível de participação na vida da Escola independentemente da existência
ou não do projeto educativo ou dos objetivos aí plasmados.
E o mesmo sucede, aparentemente, com os pais e os alunos. De facto para quem
pretende uma formação tendencialmente profissionalizante, a escolha da Escola parece ser
determinada pela oferta educativa dos cursos profissionais, cursos de educação e formação,
percurso curricular alternativo e curso vocacional. Ou seja, na escolha da Agregação é
determinante a vertente que lhe confere especificidade e não a vertente formal do projeto
educativo.
Ora é precisamente no que concerne à especificidade e singularidade da Agregação
que surgem num primeiro momento algumas hesitações para, a seguir, se identificar como
traço comum entre os participantes, por um lado, a dinâmica educativa – com a diversidade
da oferta formativa (já abordada) e a capacidade socializadora e integradora da Escola – e,
por outro, a disponibilidade e proximidade relacional entre o professor e o aluno.
Considera-se, ainda nesta linha, como sendo diferenciadora a capacidade e a competência
que o corpo docente tem para compreender e trabalhar com um tipo de público
habitualmente inserido em contextos desfavoráveis face à Instituição Escola e ao sucesso
educativo. Aponta-se uma marca humanista bastante impressiva e a preocupação de nunca
desistir do aluno acreditando-se, mesmo, ser possível reverter na Escola e com a Escola o
processo de reprodução das assimetrias sociais.
De facto a vertente humanista está presente no projeto educativo não só como
elemento característico da ES.1 mas também quando é identificada como “pontos fortes”
da Agregação. Por outro lado é real a preocupação que a Diretora tem em assegurar, sempre,
os direitos e os interesses dos alunos.
A questão que se coloca é a de saber se, por um lado, esta característica – que é real
– é suficiente para que a Agregação se afirme junto das famílias e da comunidade em geral
e se destaque do conjunto de estabelecimentos concorrentes. Na verdade, o progressivo
esbatimento da “distância social” entre professores e alunos tem sido um processo
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relativamente constante na sociedade democrática portuguesa e que de uma forma geral
todas as escolas têm procurado acompanhar (Correia & Dias, 1998). Dito de outra forma,
não é certo que esta característica, ainda que relevante, seja exclusiva desta Agregação. Por
outro lado, não obstante esta característica se encontrar expressamente definida nos
documentos estruturantes, é um facto que, na prática, a sua concretização ainda depende de
forma significativa da personalidade, da atitude e da vontade individual de cada docente.
Isto é, mais do que uma postura institucional e normalizada, o que se verifica é um conjunto,
por vezes heterogéneo, de diferentes posturas relacionais.
Por fim é interessante verificar que este discurso humanista, de proximidade
relacional, com uma vertente integradora e socializadora do aluno e da família, assenta no
pressuposto, ainda que de forma implícita, de esta ser uma escola essencialmente
organizada para responder a um público social e economicamente desfavorecido. No
entanto, fica a sensação de que esta característica, ao mesmo tempo que dá especificidade
à Agregação e que é sentida com orgulho e como uma vantagem, também a está a “impedir”
de olhar e de captar outros públicos e outros estratos sociais mais elevados. Facto
particularmente interessante se se tiver presente que, por exemplo, a escola secundária ES.1
está situada numa zona privilegiada da cidade próximo de equipamentos residenciais,
turísticos e desportivos conceituados; o agrupamento Agrup.12, ainda que situado na
periferia, serve uma população constituída por uma classe média tendencialmente com
ocupação na área dos serviços seja na própria zona, seja na Cidade. Ou seja, não obstante
o contexto envolvente poder ter um potencial para além do público considerado mais
“frágil”, fica a sensação de que a Agregação se concentra e se orienta essencialmente – ou
até mesmo exclusivamente – para o perfil social mais desfavorecido. Ora, considerando as
dinâmicas inerentes ao próprio “jogo” social – nomeadamente em termos de grupos de
pertença/grupos de referência – é natural que as escolas frequentadas pelos estratos mais
elevados da sociedade se apresentem às famílias e aos alunos como mais atrativas e
cativantes. Naturalmente que a situação inversa provoca, de certa forma, um efeito de
afastamento. Assim, e tal como atrás já se abordou, a Agregação parece estar perante uma
espiral cíclica onde, a vertente que lhe confere especificidade é simultaneamente aquela
que lhe causa um estigma social que dificulta a sua afirmação em termos de captação de
alunos. Para aceitar e vencer este desafio52 a Agregação poderá ter de desenhar um serviço
52

É, de facto, um desafio particularmente difícil no que se refere ao posicionamento e competitividade da
Agregação face aos colégios privados com contrato de associação que operam no território uma vez que as
condições dadas pela tutela a estas instituições, nomeadamente em termos de transportes escolares mas
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educativo53 ainda mais abrangente e criativo. Continuar apostar na diversidade de cursos
profissionalizantes, claro, mas porventura investir mais ainda num serviço dirigido a outros
estratos sociais através da construção de uma oferta verdadeiramente diferente e alternativa
daquelas que se encontram disponíveis nas restantes escolas.
Naturalmente que, de uma forma mais ou menos explícita, os participantes vão
mostrando terem noção desta realidade. Contudo, a par desta constatação – ou mesmo sobre
ela – está uma certa resignação face a uma realidade onde se acredita que pouco ou nada
pode ser feito. E isto é, de forma muito objetiva e em síntese, atribuído à falta de autonomia.
Com efeito a distância entre a autonomia que aparece no discurso político e a
autonomia legislada e efetivamente atribuída às escolas remete novamente para a dicotomia
entre regulação e regulamentação atrás abordada.
Basta, por exemplo, analisar um qualquer documento legal para se encontrar uma
distância significativa entre o discurso que consta na exposição de motivos – onde
normalmente se reconhecem as vantagens da autonomia e se anuncia o seu aprofundamento
– e as disposições materiais e formais que se encontram no subsequente articulado, com as
normas a assumirem um caráter essencialmente impositivo e dirigista.
E isto acontece tanto em documentos mais “estruturantes” (lei, decreto-lei...) como
naqueles de cariz tendencialmente regulamentador (portaria, despacho...).
Basta olhar, por exemplo, para o regime de autonomia, administração e gestão das
escolas54 e para a respetiva exposição de motivos – nomeadamente na parte onde se afirma
que “o aprofundamento da autonomia das escolas e a consequente maior eficácia dos
procedimentos e dos resultados decorrerá, (...) nomeadamente, em domínios como a
diferenciação da oferta educativa, a transferência de competências na organização do
currículo, a constituição de turmas, a gestão de recursos humanos” – para se acreditar que
o legislador até comunga dos princípios inerentes à regulação. Porém, ao longo do
articulado, e quando conjugado com a restante legislação conexa, percebe-se que o grau de
autonomia atribuído efetivamente às escolas é bastante menor55. Também ao nível da

não só, distorcem significativamente as regras da concorrência e, consequentemente, a possibilidade de as
escolas públicas competirem em condições de igualdade.
53
Serviço educativo entendido aqui na sua conceção mais ampla, isto é, em termos do currículo mas
também ao nível da oferta complementar, da abordagem pedagógica, do apoio à família e
acompanhamento do aluno, entre muitos outros setores presentes nas funções da escola contemporânea.
54
RAAG aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo decretolei n.º 137/2012, de 2 de julho.
55
Veja-se o exemplo da composição do conselho pedagógico que apesar de aparentemente se atribuir uma
grande autonomia à escola, na prática essa faculdade está bastante limitada.
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legislação de cariz mais regulamentador se pode encontrar a mesma dicotomia. Basta
analisar qualquer um dos documentos que nos últimos anos procederam à organização do
ano letivo56 para rapidamente se perceber que o discurso de autonomia, confiança e
responsabilização que se diz atribuir às escolas e que consta no preâmbulo destes
documentos57, perde praticamente todo o sentido durante os subsequentes artigos com o
acentuado grau de regulamentação definido pela tutela e a reduzida margem de autonomia
realmente dada às escolas. E se esta “contradição” surge dentro do próprio diploma, ela
acentua-se quando há necessidade de conjugar vários dispositivos legais. É o caso, por
exemplo, da distribuição de serviço e da respetiva carga horária atribuída aos docentes
quando conjugada com a legislação que regula o recrutamento e seleção de pessoal docente
para as escolas e o respetivo sistema de colocação de professores. De facto, nesta matéria,
como em tantas outras, as escolas têm pouca ou nenhuma margem de autonomia.
Aliás, em matéria de autonomia, a vertente relacionada com a gestão dos recursos
humanos foi a que gerou alguma diferenciação de posicionamento entre os docentes e a
Diretora, com aqueles a defenderem limites à autonomia e esta a reivindicar mais
capacidade de seleção dos “seus” recursos humanos.
No entanto esta “divergência” é justificada e explicada pelos interesses pessoais e
profissionais que estão em confronto. De facto, os docentes apenas pretendem garantias
que previnam eventuais situações de discricionariedade, da mesma forma que Diretora
deseja rodear-se de um corpo docente e de recursos humanos com competência, capacidade
e perfil adequado à construção do “seu” projeto de intervenção. Desenhar uma solução que
responda equilibradamente a estes dois interesses pode não ser fácil. Percebe-se bem, por
um lado, a necessidade de a Diretora, num contexto de accountability e de prestação de
contas, reivindicar todos os meios – materiais e obviamente humanos – para, no fim do
mandato, poder proceder à avaliação dos resultados obtidos. No entanto, num contexto de
acentuada desregulamentação das leis laborais como aquele que na última década se tem
vivido em Portugal – processo que alegadamente traduz um retrocesso civilizacional a que
se junta a recorrente desconfiança que existe na sociedade portuguesa relativamente a
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Por exemplo, os despachos normativos n.º 13-A/2012, de 5 de junho, 7/2013, de 11de junho, 7- A/2013,
de 10 de julho, 6/2014, de 26 de maio e o despacho normativo n.º 10-A/2015, de 19 de junho.
57
O grau de regulamentação que está subjacente aos artigos 6.º e 7.º do despacho normativo n.º 10-A/2015,
de 19 de junho parece estar em contradição com o preâmbulo do mesmo diploma nomeadamente na parte
em que se refere que “os órgãos de administração e gestão de cada escola veem, assim, reforçada a sua
autonomia para a gestão do conjunto de horas de trabalho docente, letivo e não letivo, da forma que se
lhes afigure mais coerente com os objetivos que no projeto educativo se propõem alcançar”.
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favorecimentos, influências pessoais e falta de transparência nomeadamente ao nível da
administração pública – “liberalizar” e “desregulamentar” o processo de colocação de
professores pode representar efetivamente uma ameaça à transparência e à estabilidade
pessoal e profissional de toda a classe.
Em todo o caso parece consensual que com o reduzido grau de autonomia atribuído
à escola – e pela conjugação dos vários fatores que se apresentam como limitadores – pode
ser particularmente difícil concretizar qualquer diferenciação da oferta, da organização do
currículo ou enquadrar qualquer outro tipo de respostas “diferentes” dentro do quadro legal
atualmente estabelecido. É verdade que se pode sempre argumentar que, no limite, a
autonomia existente permite ainda encontrar soluções diferenciadas e adequadas de modo
a dar respostas a problemas concretos. Porém, como também já se referiu, aplicar
determinadas estratégias inovadoras pode significar que a Gestão ou o professor vão ter de
atuar no limite da legalidade – esta, muitas vezes definida meramente no plano da
interpretação pessoal (apreciação subjetiva, portanto) – sujeitando-se a ser alvo de qualquer
juízo de censura por parte da hierarquia. Pode inclusivamente envolver algum risco de
ilegalidade, com todas as consequências disciplinares e eventualmente penais que
certamente os agentes não querem nem precisam de correr.
Daí que a falta autonomia, seja sentida de forma sistémica como um fator de
limitação e perturbação da ação da Agregação nos diferentes planos e fases do processo
educativo e, no fim da linha, na resposta a dar especificamente a cada um dos problemas
concretos e, de forma global, ao serviço educativo prestado à comunidade.
Relacionado com a falta de autonomia – em muitos aspetos consequência desta –
são também apontados os elevados índices de burocracia. De facto, seja no cumprimento
expresso de disposições legais exigidas superiormente, seja por decisão da própria
Agregação, a verdade é que os participantes mencionam de forma relevante o elevado peso
burocrático que se atravessa na sua ação diária com prejuízo ao nível da eficiência do
desempenho das suas funções. Um exemplo frequentemente apontado e que espelha não só
a falta de autonomia e a falta de confiança que impende sobre a escola por parte do Poder
Central, mas também a ausência de vantagens económicas para o próprio Estado, prendese com a plataforma referente à central de compras. A burocracia que lhe está associada, a
morosidade do processo, a falta de qualidade dos produtos aí adquiridos e o preço excessivo
face a alternativas existentes no mercado, são apenas alguns exemplos que mostram como
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este tipo de soluções centralizadas prejudica simultaneamente as escolas e o próprio Poder
Central.
Um outro exemplo bastante significativo relaciona-se com a preparação das visitas
de estudo e os procedimentos que lhes estão subjacentes; ou então as situações relacionadas
com a ocupação plena dos alunos58.
Mas não acontece só com este tipo de eventos relativamente pontuais ou
esporádicos. Também no decorrer do dia-a-dia os docentes veem-se confrontados com um
conjunto relevante de formalidades que absorvem, desgastam e, acima de tudo, desviam
energias para procedimentos que são percecionados como relativamente inúteis, em vez de
serem orientados para a construção de soluções alternativas ao serviço a prestar ao aluno e
às famílias. Ao mesmo tempo, esta alegada inutilidade de procedimentos burocráticos,
contribui para um aumento da desmotivação entre os docentes mas também para a
interiorização de um sentimento de impotência e de impossibilidade de mudar o que se
encontra estabelecido.

Para se procurar perceber a causa ou origem desta situação poderá ser necessário
compreender um pouco daquilo que foi a evolução do sistema educativo em Portugal, o seu
quotidiano na escola e na sala de aula, principalmente desde o período democrático
passando pelo processo de integração do país na União Europeia.
Com efeito, a revolução de abril de 74 bem como o período revolucionário que se
seguiu trouxe para dentro do sistema escolar os processos de decisão democráticos e os
princípios de igualdade participativa que corriam com assinalável entusiasmo na sociedade,
facto que teve reflexos tanto ao nível da gestão da Instituição como na definição da sua
estrutura orgânica e organizacional. É o período dos órgãos colegiais, dos conselhos e das
decisões por voto e maioria (Lima, 2014). É o período onde o centro de decisão é
efetivamente a própria Escola; mas é também um período que regista alguma
instabilidade59 como instáveis eram também muito outros setores da sociedade. Também
por isso, desde cedo se iniciou o processo de fazer “regressar” o núcleo decisório para
“dentro” do Ministério. No entanto, a estrutura organizacional da Escola, os seus órgãos de
gestão e forma como as decisões eram tomadas manteve-se globalmente sem alteração até
à entrada em vigor do novo regime de autonomia, administração e gestão aprovado pelo
58

Vide alínea b) do n.º 2 do artigo 7 do despacho normativo de 17 de junho de 2015 referente à organização
do ano letivo.
59
Vide preâmbulo do decreto-lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro.
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decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, isto é durante mais de 30 anos. Ora, num contexto
de democracia participativa como aquele que vigorou durante todo este período, o processo
de formação da decisão envolvia de facto a audição de órgãos e pessoas. As decisões eram
frequentemente adotadas pelo Conselho Pedagógico (órgão colegial) muitas vezes após
audição

dos

diferentes

departamentos

(órgão

colegial);

o

próprio

conselho

diretivo/executivo era, também ele, um órgão colegial com decisões a serem adotadas
através do voto. Ou seja, havia um conjunto de procedimentos, por vezes morosos, para
garantir o cumprimento dos princípios democráticos então estabelecidos.
Paralelamente a sociedade foi-se desenvolvendo e a Escola, enquanto subsistema
do sistema social, teve também o seu processo de evolução. As garantias jurídicas e
judiciais dadas aos cidadãos nos mais variados setores foram também ganhando expressão
na vida da Escola. O princípio da transparência, a acessibilidade aos documentos
administrativos60 e as garantias de objetividade cada vez mais expressivas na administração
pública, obrigaram as escolas a adotar também procedimentos administrativos
progressivamente mais complexos e juridicamente mais especializados sem que, no
entanto, aos professores tivesse sido dada formação nessa área.
Transversalmente tem de se considerar ainda a abertura de Portugal ao exterior por
força dos processos de globalização, e em particular da integração na União Europeia, algo
que expõe o país ao processo evolutivo que permanentemente ocorre à sua volta nas mais
diversas áreas e, obviamente, também na área educação.
A combinação destes elementos, as diversas reformas educativas que
sistematicamente se sucediam – e que alegadamente procuravam adaptar a Escola à
(sempre) nova realidade político-social – e a multiplicidade de legislação que
permanentemente foi surgindo, conduziu a Escola a um complexo legal formado por
sucessivas camadas normativas cada uma delas datada historicamente (Teodoro & Aníbal,
2007). Um hibridismo legal nem sempre coerente, por vezes anacrónico, muitas vezes
inadequado.
A verdade é que da conjugação de todos estes fatores resulta a convicção, por parte
dos docentes, da necessidade de diariamente desenvolverem um conjunto significativo de
procedimentos burocráticos ainda que nem sempre consigam explicar exatamente a fonte e
a razão dessa obrigatoriedade. Por vezes são procedimentos instituídos a nível de Escola

60

Vide a Lei nº 46/2007, de 24 de Agosto de 2007, lei que regula o acesso aos documentos administrativos
(LADA).
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para dar resposta a uma alegada obrigação imposta superiormente de forma difusa pelas
entidades de supervisão.
Seja por obrigatoriedade legal expressamente definida, seja através das
recomendações impostas pela Inspeção (IGEC), a verdade é que, como se afirmou, existe
um significativo volume de procedimentos sentidos como perturbadores da ação dos
docentes.
E se de uma forma geral esta era a perceção que se tinha no contexto de uma
organização de média dimensão, percebe-se, a partir das declarações emitidas pelos
participantes, que a componente formalista e as limitações decorrentes do cumprimento dos
procedimentos burocráticos aumentou de forma exponencial com a constituição da
Agregação no contexto dos mega agrupamentos. A coexistência de procedimentos
definidos para diferentes contextos históricos, políticos, sociais e escolares, a
complexificação jurídico-administrativa que abrange a atividade das escolas, as novas
exigências sociais que lhes são colocadas – ao que acresce a (recorrente) falta de autonomia
– tudo isto, no âmbito destas novas organizações de maior dimensão – com
estabelecimentos dispersos por uma área geográfica assinalável – se assume como um fator
altamente limitador da eficácia e da eficiência do serviço que deveria ser prestado ao
exterior.
Ora, são precisamente estes três aspetos – autonomia (limitada), burocracia e
dimensão da Instituição – que de forma sistémica e interrelacionada, emergem como fatores
perturbadores da consecução dos objetivos estabelecidos. Naturalmente que a vertente da
dimensão sobressai na medida em que é nela que confluem e se projetam as problemáticas
relacionadas com a alegada falta de autonomia e excesso de burocracia. Mais ainda quando
a questão da dimensão engloba uma diversidade de aspetos que vão desde a distância entre
estabelecimentos até ao número de elementos que compõem os órgãos nomeadamente os
Departamentos Curriculares.
Para além desta interação mútua entre a autonomia-burocracia-dimensão há ainda
um outro fator que decorre especialmente da própria dimensão da organização, da sua
composição e do respetivo processo de agregação e que se prende com a questão da
identidade de escola e mais especificamente com o choque de identidades entre as
escolas/agrupamentos que agregaram. Naturalmente que numa primeira abordagem pode
ser-se levado a desvalorizar esta questão, não porque não seja uma dimensão relevante na
vida das organizações mas, tão só, na medida em que se acredita tratar-se de uma variável
conjuntural (e não estrutural) decorrente do brusco processo de constituição desta nova
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organização. Ou, dito de outra forma, pode ser este um obstáculo que o próprio decurso do
tempo acabe por ultrapassar. Em todo o caso, pela forma como é abordada nas entrevistas
dir-se-á que este “choque de identidades” tem efetivamente uma relevância acentuada. Ora,
por um lado isto acontece provavelmente porque a nova organização ainda não conseguiu
construir a sua nova identidade. Como é que o vai fazer? Resultará da soma das três
identidades? Será uma nova identidade resultante da síntese – embora diferente – das
instituições que integram a Agregação? Em todo o caso importa reter que relativamente à
constituição dos agrupamentos, o n.º 3 do artigo 6.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de
abril determina que “cada uma das escolas ou estabelecimentos de educação pré-escolar
que integra o agrupamento mantém a sua identidade e denominação próprias, recebendo o
agrupamento uma designação que o identifique (...).”
Ora toda esta problemática é relevante na medida em que, subjacente a este
processo, está sempre presente o jogo de influências entre pessoas e estruturas que
procuram posicionar-se face ao poder e à direção (Guerra, 2002). Fazer prevalecer e
estender a toda a Agregação a personalidade e a identidade de uma das escolas face às
restantes pode significar atribuir mais poder a um grupo em detrimento de outros. Neste
jogo de posicionamentos e de procura de poder podem ocorrer ruturas eventualmente
estruturais suscetíveis de criar danos dificilmente superáveis.
Por outro lado, considerando que a identidade da Instituição é também um referente
de atuação e de enquadramento para os seus membros, enquanto a Agregação não construir
e instituir a sua nova identidade, é natural que os colaboradores sintam dificuldade em se
colocar em sintonia perante o todo que é a organização. Isto ganha maior relevância uma
vez que há professores que exercem funções em várias escolas da Agregação, cada uma
ainda com as suas práticas mas a fazerem um esforço em busca de uma atuação e identidade
comum. Este esfoço de atuação comum e a busca por uma identidade própria é suscetível
de, pelo menos nesta fase de transição, criar instabilidade e desconforto.
Ao nível da Direção a estratégia tem passado por incentivar efetivamente uma
cultura comum de Agregação, com terminologia comum, atuação comum, filosofia
comum, etc. Porém, este é um processo estrutural e por isso intrinsecamente gradual. Por
outro lado é natural que nesta fase de transição surjam determinadas inconsistências –
diferentes critérios de uniformização e também diferentes formas de concretizar e
consolidar essa uniformização – também elas fatores de instabilidade.
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Sistematizando todas as variáveis presentes na equação que enforma a constituição
desta Agregação e de acordo com a opinião dos participantes pode dizer-se que:
- por um lado reconhece-se mérito e concorda-se com os fundamentos teóricos
subjacentes às agregações, isto é, acredita-se que, em teoria, a noção de agregação fomenta
a construção de um percurso sequencial e coerente, promove a articulação entre níveis e
ciclos de ensino e contribui para a racionalização dos recursos sendo que se considera que
tudo isto é positivo para o aluno/família e, subsequentemente, para a sociedade;
- na prática, isto é, no plano da concretização, identificam-se determinados
obstáculos que, em suma, gravitam em torno da dimensão da nova Instituição, da
insuficiente autonomia atribuída à organização, do excesso de burocracia, formalidades e
procedimentos anacrónicos – e, como tal, percecionados como inúteis e desmotivadores –
e finalmente, de forma transversal, de problemas decorrentes do confronto entre identidades
existentes (dos anteriores agrupamentos) face ao processo de construção de uma nova
identidade.

A partir deste conjunto de elementos, justifica-se olhar um pouco para a forma como
globalmente evoluiu o processo de constituição de agrupamentos e, posteriormente, a
formação das agregações. Para o que de momento interessa analisar, é suficiente tomar
como ponto de partida o regime de autonomia administração e gestão aprovado pelo
decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio. Aí estabelecia-se então a formação dos
agrupamentos que, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º, para além da educação pré-escolar
podiam ser constituídos por estabelecimentos de um único ciclo (agrupamentos
horizontais) ou por estabelecimentos de ciclos diferentes (agrupamentos verticais). Aqui
definia-se que o agrupamento era “uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios
de administração e gestão” devendo no entanto, de acordo com o n.º 2 do artigo 6.º, cada
um dos seus estabelecimentos manter “a sua identidade e denominação próprias”,
independentemente da designação atribuída ao “novo” agrupamento.
Por sua vez o regime de autonomia aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de
abril introduz no seu artigo 7.º o conceito de agregação – relacionando-o sempre com
agregação de agrupamentos – mantendo, no entanto, “intacta” a noção de agrupamento no
artigo 6.º. Ou seja, para todos os efeitos, em termos legais o conceito de agrupamento é
diferente e coexiste com o conceito de agregação. São, pois, conceitos distintos que visam
a prossecução de objetivos diferentes.
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Curiosamente os objetivos que o legislador enumera no ponto 1.2 do despacho n.º
5634-F/2012, de 26 de abril para fundamentar a constituição de agregações são, na
verdade, os objetivos que estão atribuídos aos agrupamentos e não às agregações. As
agregações têm como objetivos aqueles que se encontram consignados no artigo 7.º e que
são claramente diferentes dos definidos para os agrupamentos no artigo 6.º. Assim, insistese, agregações e agrupamentos são juridicamente conceitos diferentes.
Ora, percebendo-se então que agregação e agrupamento são “coisas” distintas tem
de se concluir que a constituição de agregações deveria ter conduzido à construção de
realidades distintas dos agrupamentos, com objetivos e com funções igualmente diferentes.
Isto é, deveria ser possível encontrar hoje, no sistema de ensino português, um conjunto de
agrupamentos de escolas agrupados (agregados) entre si por opção dos próprios ou por
designação da administração educativa para prosseguir os objetivos plasmados no artigo
7.º. Na realidade não foi isso que aconteceu. O processo de constituição de agregações
concretizou-se através da fusão dos conceitos tornando o conceito de agrupamento
sinónimo do conceito de agregação. Essa fusão de conceitos (e de agrupamentos) ocorre
quando, com a constituição do “novo” agrupamento (agregação) se procede à extinção
jurídica dos “velhos” agrupamentos. Porém, sabendo-se que o referido regime de
autonomia, administração e gestão estabelece que os conceitos de agrupamento e agregação
são distintos e coexistem – e, portanto, deveriam conduzir a realidades diferentes entre si –
impõem-se a dúvida, legítima, acerca da legalidade subjacente à constituição deste modelo
organizacional das escolas.
Procurando ultrapassar esta limitação o governo optou então por fundir os conceitos
de agrupamento e agregação precisamente no ponto 1 do despacho n.º 5634-F/2012, de 26
de abril, quando estabelece que “o agrupamento de escolas resultante dos processos de
agregação previstos nos artigos 6.º e 7.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, é uma
unidade organizacional (...)”. Ou seja, ao mencionar simultaneamente os “artigos 6.º e 7.º”
daquele decreto-lei, o Executivo quis tratar indistintamente o conceito de agrupamento e
de agregação. Sucede, como já se referiu, que o citado decreto-lei estabelece conceitos
distintos e objetivos diferentes para cada uma daquelas realidades. Sendo, o decreto-lei um
normativo legal de grau hierárquico superior ao do despacho, acredita-se que este ponto 1
não poderia nunca ter feito esta fusão de conceitos. Ou, dito de outra forma, pode
considerar-se que o modo como as agregações foram concretizadas – isto é, não como uma
“federação” de agregações mas, pelo contrário, com a extinção dos agrupamentos para dar
lugar a apenas um “mega agrupamento” – não tem, em bom rigor, enquadramento legal.
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Tendo presente todos estes fatores, pode ser interessante equacionar qual teria sido
o resultado se, em vez de se ter optado por proceder à fusão dos conceitos de agrupamento
e agregação – criando-se, de facto, um “mega agrupamento” por extinção dos anteriores
agrupamentos –, se tivesse avançado para a formação de agregações mantendo os
agrupamentos existentes. Isto é, se a “agregação de agrupamentos” fosse efetivamente
constituída pelo conjunto de agrupamentos em exercício, numa estrutura organizacional
próxima de uma “federação” de agrupamentos.
Para além de, como se argumentou, esta opção ter enquadramento legal através dos
artigos 6.º e 7.º do regime de autonomia, administração e gestão, é provável que os
obstáculos identificados pelos intervenientes relativamente ao quotidiano da Instituição –
e nomeadamente no que se refere ao nível da concretização dos objetivos – tivessem uma
solução mais adequada, mais fácil e mais natural, inclusivamente porque seria possível
construir uma oferta educativa mais territorializada e mais ajustada às diferentes
expectativas do público-alvo.
Desde logo porque com uma real agregação de agrupamentos (em vez de um “mega
agrupamento”) seria possível a coexistência, de forma articulada e complementar, de vários
projetos educativos “locais” (um projeto educativo por cada agrupamento) que, conjugados
entre si, poderiam enformar o projeto educativo da Agregação, este de abrangência
territorial. Desta forma seria possível adotar uma redação mais geral e abrangente para este
projeto educativo territorial – o projeto educativo da Agregação – dando um perfil mais
concretizador a cada um dos projetos educativos “locais” (dos agrupamentos). Com isto
seria igualmente possível propor para cada uma das EB 2, 3 uma oferta educativa mais
específica e mais ajustada às singularidades de cada um dos contextos envolventes ao
mesmo tempo que se poderiam estabelecer complementaridades para a construção de um
serviço educativo global para o território.
Assim, deste diálogo entre a Agregação e respetivos agrupamentos bem como entre
projetos educativos “locais” (dos agrupamentos) com o projeto educativo “territorial” (da
Agregação) seria possível estabelecer, por um lado, uma oferta específica ajustada às
expectativas dos alunos e das famílias e construir, simultaneamente, um percurso coerente
e integrado ao longo de toda a escolaridade obrigatória. Da mesma forma seria possível
acentuar a interação entre cada uma das EB 2, 3 com o respetivo conjunto de EB 1 e Jardinsde-infância (ou seja, os estabelecimentos que constituíam os antigos agrupamentos)
fomentado desta forma os processos de articulação e cooperação vertical entre estes ciclos
e níveis de ensino. Aliás, esta relação entre cada conjuntos de EB 1 e a respetiva EB 2, 3 é
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algo ainda tido como natural e que continua de certa forma interiorizado no que concerne
à concretização de determinadas funções, como demonstra, por exemplo, o processo de
realização das provas finais de 4.º ano onde, cada conjunto de EB 1, se desloca à respetiva
EB 2, 3 e não à sede da Agregação. Pelo contrário, com o atual enquadramento (“mega
agrupamento”) as potencialidades daqui decorrentes não são completamente aproveitadas
uma vez que tudo se centraliza na escola secundária (sede), mais distante – do ponto vista
geográfico mas também pedagógico – destas realidades.
Por outro lado neste contexto era expectável que a problemática relacionada com os
choques de identidade entre EB 2, 3 fosse minimizada61 na medida em que, aí sim, cada
um dos agrupamentos e respetivos estabelecimentos poderia efetivamente manter a sua
identidade62 e designação próprias.
Também ao manterem-se estas unidades organizacionais de menor dimensão – os
anteriores agrupamentos – sairia certamente reforçado o grau de flexibilidade relativamente
à gestão dos diferentes órgãos e estruturas (estas agora também de menor dimensão)
aproveitando assim quase uma década de experiência obtida desde a constituição destes
agrupamentos. Desta forma, ao imprimir eficácia e, acima de tudo, eficiência aos órgãos e
estruturas, estava-se a fomentar, também por esta via, uma real articulação entre estes níveis
e ciclos de escolaridade. Minimizava-se, assim, a perceção transmitida pelos intervenientes
de que com a formação da Agregação não só não teria havido vantagens para os
estabelecimentos que constituíam os anteriores agrupamentos como teria mesmo existido
alguma regressão e perda de eficácia. E se, por um lado, com este cenário era possível
manter e até incrementar os níveis de articulação entre todos os estabelecimentos desde o
ensino pré-escolar até ao ensino básico, era ainda possível – uma vez que se está agora em
agregação – instituir também estes processos de articulação entre o terceiro ciclo e o ensino
secundário.

Dir-se-á no entanto que esta opção de constituir uma agregação de agrupamentos
com os agrupamentos existentes sem os extinguir – isto é, mantendo-os enquanto unidades
orgânicas com personalidade jurídica própria – colide com a necessidade de racionalizar
recursos económicos e financeiros. Com efeito, ao proceder à fusão (extinção) dos
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Por serem partes constituintes de um “mega agrupamento” as duas EB 2, 3 formam entre si um
agrupamento horizontal no seio de um agrupamento vertical, situação mais suscetível de potenciar os
conflitos decorrentes de choques de identidades.
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Tal como determina o n.º 3 do artigo 6.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril e o ponto 1.3 do
despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril para os estabelecimentos que integram o agrupamento.
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agrupamentos constituindo um único quadro de pessoal, a tutela reduziu significativamente
o número de colaboradores nomeadamente ao nível do pessoal docente e do pessoal
administrativo.
No que concerne ao pessoal docente, para além da redução decorrente da
diminuição do número de alunos, foi a estratégia de afetar o mesmo professor a várias
escolas do agrupamento que permitiu diminuir o número de horários letivos disponíveis.
Ora, numa primeira abordagem, este mecanismo conseguiu de facto racionalizar recursos
e gerar poupanças. Contudo, importa ter presente que, tal como é referido nas intervenções
dos entrevistados, esta “deslocação forçada” do professor entre escolas da Agregação é
suscetível de provocar níveis relevantes de desmotivação e descontentamento, algo que
importa ter presente quando se quiser fazer o balanço entre esta racionalização de recursos
e os ganhos realmente obtidos. Por outro lado importa referir que esta “poupança” para o
Ministério só se verifica porque os custos decorrentes da deslocação do professor –
combustível, investimento do veículo, desgaste/manutenção, tempo de deslocação... – são
inteiramente imputados ao docente – numa imposição unilateral superiormente decidida –
o que, no seio de um Estado de Direito Democrático, deveria merecer uma severa censura
jurídica e social. Se, pelo contrário, todos estes custos fossem assumidos pela entidade
patronal, ver-se-ia certamente que a poupança real seria porventura de menor dimensão.
Mesmo assim, se a Agregação fosse constituída pelo conjunto dos anteriores
agrupamentos, seria igualmente possível prever e instituir mecanismos de racionalização e
aproveitamento dos recursos humanos. Inclusivamente é provável que se conseguissem
atingir sensivelmente os mesmos objetivos de forma menos lesiva para os professores e
mais consentânea com os princípios do Estado de Direito. Bastaria, por exemplo,
estabelecer um regime próximo daquele que é utilizado pelos docentes quando se
encontram em situação de acumulação de funções entre dois ou mais estabelecimentos de
ensino. Neste caso seria possível que um docente de um determinado quadro de
agrupamento da Agregação prestasse serviço no outro agrupamento, num processo
coordenado e articulado pela sede da Agregação. Ora, se numa primeira abordagem parece
não existir diferença entre este regime e aquele que vigora atualmente, a verdade é que na
base estão fundamentos jurídicos diferentes, com consequências também elas diferentes.
No atual enquadramento, o professor pertence ao (grande) quadro da Agregação (mega
agrupamento) pelo que pode ser utilizado nas várias escolas sem qualquer restrição. Pelo
contrário, se o docente pertencesse ao quadro de um dos agrupamentos da Agregação, a
prestação de serviço no outro agrupamento (da Agregação) permitiria, por um lado,
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continuar a rentabilizar aquele recurso, mas, por outro, introduzir algumas limitações a este
expediente que resultariam em garantias laborais para o docente. Seria suficiente neste
caso, por exemplo, que o professor não tivesse de se deslocar entre escolas num mesmo dia
de trabalho exercendo, por cada dia, funções em apenas uma das escolas da Agregação. Por
outro lado, tratando-se de agrupamentos com identidades distintas – e, portanto, com
métodos de trabalho próprios e com filosofias específicas – seria mais fácil para o professor
enquadrar-se e contextualizar aí as suas práticas pedagógicas uma vez essas diferenças
entre agrupamentos poderiam ser explícitas e naturalmente assumidas.
Quanto à racionalização dos recursos administrativos importa ter presente e,
portanto, equacionar, para efeitos de posterior balanço, que o processo de centralização e
respetivo afastamento destes serviços das populações se traduziu numa diminuição da
qualidade e do conforto – desde logo pela falta de proximidade – quando comparada com
a realidade que existia aquando dos anteriores agrupamentos. Houve inclusivamente
necessidade, no ano de transição, de manter um polo dos serviços administrativos em cada
uma das EB 2, 3 (antigas sedes de agrupamentos). Ora, a verdade é que se acredita que num
contexto de Agregação constituída pelos agrupamentos enquanto unidades de gestão
autónoma, teria sido ainda possível promover a concentração e centralização de algumas
competências e atribuições nos serviços administrativos “centrais” da Agregação –
processamento de vencimento do pessoal, determinados procedimentos e formalidades
relacionadas com a gestão financeira dos vários estabelecimentos, etc. – mantendo nas
sedes dos (anteriores) agrupamentos um conjunto de serviços tendencialmente relacionados
com os alunos e respetivas famílias, uma solução que teria particular impacto
nomeadamente nas famílias das crianças que frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo.
Neste contexto seria possível obter ainda níveis de racionalização de recursos sem, no
entanto, diminuir a qualidade do serviço e o conforto para as populações e para os docentes.

Por outro lado, ao manter estas unidades de gestão de menor dimensão seria possível
alocar os respetivos órgãos de gestão à definição de estratégias, atos de administração e
resolução de problemáticas mais localizadas – naquilo que seria a concretização do seu
projeto educativo local – ao mesmo tempo que teriam como referencial a linha estratégica
da Agregação.
Naturalmente que cada um destes agrupamentos teria os seus próprios órgãos de
gestão e administração – ainda que alterados ou reduzidos na sua dimensão face à realidade
anterior – e a Agregação teria também o seu “coordenador”, este eventualmente eleito de
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entre os diretores dos agrupamentos constitutivos da Agregação ou designado pela tutela
(também de entre os diretores ou então exterior à organização) que, para o efeito, teria as
competências necessárias para realizar o que se encontra estabelecido no artigo 7.º do
decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril bem como outras que se enquadrassem no
desempenho desse cargo63.
Esta estrutura e este tipo de organização faz ainda mais sentido se se tiver presente
que se operou nos últimos anos uma reformulação ao nível dos serviços regionais do
Ministério da Educação com a extinção das direções regionais de educação. Assim, este
coordenador da Agregação poderia, de certa forma, assumir, ainda que com adaptações,
algumas das competências anteriormente atribuídas ao diretor regional ou, posteriormente
à delegada regional de educação. Desta forma poderíamos ter um coordenador territorial
de educação criando-se simultaneamente as condições para se exigir (e subsequentemente
atribuir) maior autonomia à Agregação e a cada um dos seus agrupamentos.

Uma organização com este perfil poderia ainda dar resposta a uma outra limitação
identificada pelos intervenientes. De facto percebe-se, da globalidade das declarações, que,
pelo menos na perspetiva da Escola Secundária ES.1, a Agregação deveria ter contemplado
na sua constituição o agrupamento Agrup. 2. Naturalmente que, como atrás se referiu, essa
possibilidade, ao solucionar coerentemente a Agregação na perspetiva da escola secundária
ES.1, e do agrupamento Agrup.12, levantava outros problemas relacionados com a
integração do agrupamento Agrup.15. Por outro lado, também como já se referiu,
equacionar uma agregação, tal como estas são concebidas (como “mega agrupamentos”),
com todos os agrupamentos da margem esquerda – ES.1, Agrup. 2, Agrup. 12, Agrup. 15 –
criava uma organização com uma tal dimensão que dificilmente poderia ser eficiente e
eficaz.
Pois bem, se se tivesse optado pelo modelo que aqui foi teoricamente apresentado
– uma Agregação constituída pelo conjunto dos agrupamentos anteriormente existentes
mantendo, estes, a sua personalidade jurídica – seria então possível equacionar a inclusão
de todos os agrupamentos da margem esquerda criando, assim, um potencial educativo
capaz de gerar uma dinâmica verdadeiramente ativa, enriquecedora e modificadora do
panorama educacional e cultural deste território. Aliás, com esta dimensão, esta estrutura
poderia reunir as condições para, em conjunto com o poder municipal – para articular todos
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Tal como permite o citado artigo 7.º ao recorrer ao termo “designadamente”.
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os equipamentos e potencialidades existentes – criar neste território as bases para a
construção de uma “Cidade Educadora”.

Porém, não foi este o caminho traçado pelo poder político. Assim, resta analisar em
que medida, com o atual enquadramento, a Agregação pode beneficiar e potenciar os
recursos que estão ao seu alcance. Ou seja, definir, dentro do quadro de autonomia
atualmente existente, quais as estratégias gerais para incrementar a qualidade do serviço
educativo prestado pela Instituição à comunidade para que, por esta via, esta possa reforçar
a sua posição face às restantes instituições concorrentes.

Assim, nesta era da informação que atravessa atualmente as sociedades ocidentais,
é fundamental que a organização aposte numa estratégia de comunicação com o exterior
que seja eficaz e eficiente. Estando, no entanto, limitada em termos de afetação de verbas
para recorrer a serviços profissionais, resta explorar a possibilidade de se estabelecerem
protocolos de cooperação com as instituições de ensino superior da cidade que
disponibilizam cursos e formação nesta área. Paralelamente, as modernas tecnologias de
informação e comunicação apresentam potencialidades ao nível da divulgação de serviços
e da construção de imagem que, provavelmente, sendo relativamente acessíveis, poderão
não estar a ser completamente explorados pela Agregação. Mais uma vez acredita-se que
com o apoio das instituições de ensino superior e com o envolvimento dos docentes que
lecionam as disciplinas relacionadas com as tecnologias de informação seria possível
incrementar o grau de eficácia nesta área.
De facto atualmente a área da comunicação é absolutamente fundamental no seio
das modernas organizações. Saber utilizá-la e explorar as suas potencialidades pode, no
caso concreto da Agregação, ser determinante na construção de uma imagem mais
favorável em termos sociológicos designadamente enquanto objetivo estratégico na
captação de outros públicos e de outros estratos sociais. A título meramente exemplificativo
referem-se as atividades desportivas e formativas facultadas pela Agregação no âmbito do
Golfe, da Vela e da Canoagem e que poderiam ter ainda maior projeção e divulgação. Se é
certo que provavelmente cabe à Escola, por um lado, desconstruir um pouco da imagem
elitista tendencialmente associada a estes desportos, não deixaria de ser vantajoso e ainda
assim possível se a Agregação procurasse beneficiar do status social que normalmente estas
atividades projetam.
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Mas para que se possam divulgar os serviços disponíveis, apresentar uma imagem
de qualidade e construir uma marca de referência em termos de ensino básico e secundário
na região é necessário que os serviços prestados pela Agregação sejam efetivamente
diferentes daqueles que são apresentados pelos restantes estabelecimentos de ensino. Para
isso é fundamental dar continuidade e aprofundar ainda mais a atitude inovadora que em
muitas áreas a Escola já tem. De facto, desde cedo que os estabelecimentos que compõem
a Agregação começaram a oferecer, por exemplo, atividades lúdico-pedagógicas de
ocupação das crianças durante o período de interrupção letiva nomeadamente como forma
de apoio às famílias que durante esta época têm dificuldade em ocupar os filhos. Pois bem,
justifica-se ponderar até que ponto não seria de alargar o âmbito destas atividades tanto no
que se refere ao seu período de duração como em termos de público-alvo. Inclusivamente
o próprio perfil das atividades poderia, por exemplo, prever uma componente
acentuadamente mais pedagógica – embora com um cariz ainda lúdico – a realizar durante
a interrupção letiva da Páscoa, como estratégia para a consolidação dos conhecimentos dos
alunos sujeitos à realização das provas e exames finais. Desta forma seria possível
contribuir para o aumento do sucesso educativo ao mesmo tempo que se poderia apresentar
ao exterior uma imagem de inovação e diferenciação relativamente às restantes escolas.

Mas é provavelmente em torno da prática letiva e de tudo o que a envolve que é
possível construir e introduzir um conjunto de novas estratégias para que a escola –
nomeadamente a partir do 2.º ciclo – possa oferecer uma estratégia educativa que seja
positivamente diferenciadora das restantes.
Porém é natural que um processo de inovação e de alteração de práticas e atitudes
– muitas vezes práticas cristalizadas e enraizadas ao longo de anos de experiência letiva –
tenha subjacente um conjunto de resistências próprias da insegurança que as mudanças
tendencialmente provocam (Tejada, et al., 2007)64. Para contrariar e minimizar os impactos
decorrentes desta insegurança é necessário que a Agregação estabeleça e implemente um
plano que transmita confiança ao mesmo tempo que mobilize os seus colaboradores.
Paralelamente é necessário traçar e aplicar uma estratégia abrangente, profunda e
consequente que vise racionalizar e reduzir significativamente a carga burocrática que
impende sobre os professores. De facto, acredita-se que todos os procedimentos formais
são, em maior ou menor grau, necessários e contribuem para o funcionamento das escolas.
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A propósito da teoria de Kurt Lewin.
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Todavia, também se concorda que de todos esses procedimentos, é possível encontrar uns
que são mais “dispensáveis65” do que outros. Considerando que a teia de procedimentos
burocráticos que existe no quotidiano das escolas é efetivamente densa, é imperioso, de
facto, eliminar as tarefas “dispensáveis”. Ao mesmo tempo seria pertinente definir e
implantar um maior grau de tratamento automático dos dados bem como proceder à
atribuição de tarefas de menor importância, atualmente desempenhadas por professores, a
pessoal com qualificações académicas inferiores. Desta forma seria possível dar resposta
aos anseios dos docentes e ao mesmo tempo estariam reunidas as condições para
efetivamente afetar o trabalho do professor à dinâmica do ensino e ao aluno. Ao libertar o
professor destes procedimentos cria-se uma maior disponibilidade para promover uma
verdadeira articulação curricular, instituir formas de trabalho colaborativo e incentivar a
exploração de novas abordagens pedagógicas e novos métodos de ensino melhorando,
assim, o serviço prestado ao aluno.
Mais uma vez a título meramente exemplificativo aponta-se a possibilidade de a
escola prever e implementar um sistema de ensino/apoio mediatizado, através do recurso
às novas tecnologias e às plataformas informáticas disponíveis, para, de forma
tendencialmente personalizada, dar apoio educativo ao aluno no processo de construção e
consolidação dos conhecimentos ou quando, por exemplo, tem dúvidas na realização dos
“trabalhos para casa”. Assim, se por um lado a escola conseguia responder às necessidades
dos alunos mais carenciados e com menos recursos económicos para suportar o custo de
explicadores exteriores à escola, por outro, era possível também estar disponível e de forma
inovadora, para as famílias e alunos de um estrato social mais elevado.

Relativamente à problemática relacionada com a cultura da organização, percebese o esforço desenvolvido pela Direção no sentido de construir uma só identidade comum
a toda a Agregação. Contudo, e na linha do que atrás se defendeu, acredita-se que
paralelamente a esta identidade comum da Agregação, deveria procurar recuperar-se a
identidade de cada um dos anteriores agrupamentos e da escola secundária integrando-as
de forma articulada e complementar na identidade da Agregação. Seria mais eficaz se,
dentro do quadro legal existente e com a autonomia disponível, se “reativassem” estes
antigos agrupamentos fazendo com que cada uma das EB 2, 3 pudesse desenvolver uma
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Naturalmente que aqui se excluem os procedimentos burocráticos definidos na lei, isto é, impostos
exteriormente. Assim, nestas considerações cabem apenas aquelas definidas a nível da Agregação.
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ação de proximidade e se apresentasse como um polo intermédio da Agregação junto dos
jardins-de-infância e das escolas de 1.º ciclo. Desta forma seria possível tornar mais eficaz
junto das crianças deste nível/ciclo de ensino – dada a maior proximidade geográfica e
pedagógica – o processo de identificação com a Instituição e a construção de um sentimento
de pertença à Agregação. Paralelamente seria de ponderar, nomeadamente em sede de
regulamento interno, a possibilidade de determinados órgãos e estruturas – Departamentos,
coordenadores dos diretores de turmas, coordenadores dos professores titulares de turma...
– funcionarem também de forma localizada e parcial ao nível dos anteriores
agrupamentos/escola secundária no sentido de se conseguir uma redução em número de
elementos presentes nos órgãos e, subsequentemente, uma maior eficácia e eficiência das
reuniões.
Naturalmente que teria sempre de existir uma forma de coordenar, articular e
enquadrar cada umas destas “semiestruturas” bem como dos respetivos processos de
trabalho/decisões na globalidade orgânica da Agregação; contudo, acredita-se que seria
possível encontrar mecanismos para rentabilizar e articular estes processos de decisão
parcial-global.
Subsiste sempre o problema, real, da separação física/geográfica dos vários
estabelecimentos de educação e dos respetivos alunos. Há, de facto, uma frequente
necessidade de transportar os alunos entre os estabelecimentos de ensino e entre estes e a
sede da Agregação sendo que esta não tem forma se assegurar essas deslocações. Este é
efetivamente um problema cuja resolução está fora das possibilidades da Agregação e que
depende, sempre, de outros organismos como, por exemplo, o poder municipal. Porém,
também nesta área se acredita que a partir de um sistema baseado nos anteriores
agrupamentos seria possível envolver mais facilmente cada uma das juntas de freguesia na
medida em que assim os respetivos executivos teriam mais facilmente a perceção de
estarem a prestar um serviço aos “seus” munícipes, com os “seus” equipamentos
educativos, no âmbito do “seu” território.
Na relação com o município e em especial com a autarquia, a Agregação deve
continuar a apostar, à semelhança do que tem acontecido, na estratégia de participação nos
eventos camarários como forma de se projetar e de se dar a conhecer ao exterior.

Em suma, acredita-se que para se construir um projeto educativo e um serviço
verdadeiramente alternativo, diferenciado e inovador, capaz de se apresentar como
competitivo face às ofertas existentes é necessário proceder a uma reformulação do
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paradigma educativo instituído, tanto a nível pedagógico como organizacional. Assim,
justifica-se implementar um plano de redução da burocracia existente e canalizar as
energias e os recursos para um serviço dirigido ao exterior, para os alunos e famílias.
Paralelamente, é importante procurar aproveitar a experiência dos anteriores agrupamentos
e reativar as potencialidades oferecidas por uma estratégia de maior proximidade entre os
jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo com as respetivas EB 2, 3 da área de influência.
Ao mesmo tempo deve-se estender esta estratégia, com as devidas adaptações, à
cooperação e articulação entre o 3.º ciclo e o ensino secundário. Transversalmente deve-se
investir numa estratégia de ensino inovadora com base num apoio tendencialmente
personalizado junto do aluno, por exemplo através do recurso ao ensino mediatizado e ao
uso de plataformas informáticas, de forma a apresentar ao exterior e às famílias uma
abordagem pedagógica criativa, contemporânea e eficaz.
Transversalmente é de se explorar e incrementar a colaboração com as instituições
de ensino superior existentes na cidade não só para se obter um apoio mais técnico e
especializado em diversas áreas – área da comunicação, área pedagógica, etc. – mas
simultaneamente para fomentar, ainda que de forma elementar, uma certa continuidade e
sequencialidade entre o final do ensino secundário e a entrada no ensino superior.
Com esta mudança de paradigma educativo, nomeadamente em termos de
estruturação organizacional e da abordagem pedagógica, será possível construir uma oferta
específica, devidamente articulada ao longo da escolaridade obrigatória com uma adequada
racionalização dos recursos e ao mesmo tempo minimizar os impactos negativos
decorrentes do processo de agregação.
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Legislação consultada

AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Decreto-lei n.º 221/74, de 27 de maio – determina que a direção dos estabelecimentos de ensino
possa ser confiada pelo ministro da educação e cultura a comissões democraticamente eleitas ou
a eleger depois de 25 de Abril de 1974.
Decreto-lei n.º 735-A/74, de 21 de dezembro – regula os órgãos de gestão dos estabelecimentos
oficiais dos ensinos preparatório e secundário.
Decreto-lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro – define os órgãos de gestão das escolas e respetivas
competências bem como seu processo de eleição.
Portaria n.º 677/77, de 4 de novembro – define o regulamento de funcionamento dos conselhos
diretivos.
Decreto-lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro – estabelece o regime jurídico da autonomia da escola.
Decreto-lei n.º 172/91 de 10 de maio – define o regime de direção, administração e gestão dos
estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
Despacho normativo n.º 27/97, de 2 de junho – regulamenta a participação dos órgãos de
administração e gestão dos jardins-de-infância e dos estabelecimentos dos ensinos básico e
secundário no novo regime e gestão das escolas (consagra o ano letivo 1997/98 como ano de
preparação para aplicação do novo regime de autonomia e gestão das escolas).
Decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio – aprova o regime de autonomia, administração e gestão
dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem
como dos respetivos agrupamentos.
Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril – aprova o regime de autonomia, administração e gestão
dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
Decreto-lei n.º 224/2009, de 11 de setembro – altera (primeira alteração) o Decreto-Lei n.º
75/2008, de 22 de Abril, que aprovou o regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário
Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho – altera (segunda alteração) o Decreto-Lei 75/2008, de 22
de abril, que aprova o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos
públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, e procede à sua republicação.
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Lei nº 46/2007, de 24 de Agosto de 2007 – regula o acesso aos documentos administrativos e a
sua reutilização.
Despacho normativo n.º 10-A/2015, de 19 de junho – procede à organização do ano letivo
2015/2016.

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA E CURRÍCULO
Decreto-lei n.º 286/89, de 29 de agosto – estabelece os princípios gerais que ordenam a
reestruturação curricular (institui a área escola).
Decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro – estabelece os princípios orientadores da organização e
da gestão curricular do ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens e do
desenvolvimento do currículo.
Decreto-lei n.º 7/2001, de 18 de janeiro – estabelece os princípios orientadores da organização e
da gestão curricular dos cursos gerais e dos cursos tecnológicos do ensino secundário regular, bem
como da avaliação das aprendizagens do processo de desenvolvimento do currículo nacional.
Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto – estabelece o regime de escolaridade obrigatória de 12 anos.
Decreto-lei n.º 18/2011, de 2 de fevereiro – altera o decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, que
estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do ensino básico, bem
como da avaliação das aprendizagens e do desenvolvimento do currículo.
Decreto-lei n.º 94/2011, de 3 de agosto – procede à alteração do decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de
janeiro.
Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho – estabelece os princípios orientadores da organização e
da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver
pelos alunos dos ensinos básico e secundário.
Despacho normativo n.º 6/2014, de 26 de maio – define a organização do ano letivo.
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AGRUPAMENTOS E AGREGAÇÕES
Despacho conjunto n.º 19/SERE/SEAM/90, de 15 de maio – cria as escolas básicas de nove anos
(EBI).
Decreto regulamentar n.º 12/2000 – fixa os requisitos necessários para a constituição de
agrupamentos de estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico, bem como os
procedimentos relativos à sua criação e funcionamento.
Despacho n.º 13313/2003, de 8 de julho – determina a concretização e constituição dos
agrupamentos de escola definidos no decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio.
Portaria n.º 1181/2010, de 16 de novembro – define os procedimentos de criação, alteração e
extinção de agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino
básico e do ensino secundário
Resolução do conselho de ministro n.º 44/2010, de 14 de junho – estabelece orientações para o
reordenamento da rede escolar.
Resolução da Assembleia da República n.º 92 a 94/2010, de 11 de agosto – recomenda ao
governo que proceda a uma reavaliação do reordenamento da rede escolar, que proceda à
definição de critérios para o reordenamento do parque escolar, que crie uma carta educativa
nacional e suspenda a resolução n.º 44/2010, de 14 de junho, respetivamente.
Despacho n.º 12955/2010, de 11 de agosto – determina que compete às direções regionais de
educação territorialmente competentes proceder à nomeação de uma comissão administrativa
provisória (CAP), em cada agrupamento constituído por processo de agregação e define as
competências da comissão administrativa provisória.
Portaria n.º 1181/2010, de 16 de novembro – define os procedimentos de criação, alteração e
extinção de agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino
básico e do ensino secundário da rede pública do Ministério da Educação.
Recomendação da CNE n.º 4/2011, de 26 de abril – recomendação acerca do reordenamento da
rede escolar, dimensão das escolas e constituição de agrupamentos.
Recomendação da CNE n.º 7/2012, de 23 de novembro – recomendação sobre autonomia das
escolas.
Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril – estabelece os princípios e critérios de orientação para
a constituição de agrupamentos de escolas e agregações.

215

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro – estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação de
desempenho da administração pública.
Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro – aprova os modelos de fichas de autoavaliação e
avaliação do desempenho no âmbito do SIADAP.
Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro – regulamenta o sistema de avaliação de
desempenho do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
Decreto Regulamentar n.º 11/2008, de 23 de maio – define o regime transitório de avaliação de
desempenho do pessoal docente até ao ano escolar de 2008-2009.
Decreto regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de Janeiro – define o regime transitório de avaliação
de desempenho do pessoal docente de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
Decreto regulamentar n.º 14/2009, de 21 de agosto – prorroga a vigência do decreto
regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro.
Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho – regulamenta o sistema de avaliação do
desempenho do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário
Despacho n.º 16034/2010, de 22 de outubro – determina as dimensões fundamentais para
orientar as práticas docentes no âmbito da avaliação de desempenho docente.

ECD
Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro – altera (sétima alteração) o estatuto da carreira dos
educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário.
Decreto-lei n.º 270/2009, de 30 de setembro – altera o estatuto da carreira dos educadores de
infância e dos professores dos ensino básico e secundário.
Decreto-lei n.º 75/2010, de 23 de junho – altera o estatuto da carreira docente aprovado pelo
decreto-lei n.º 139-A/90, de 28 de abril
Decreto-lei n.º 132/2012, de 27 de junho – estabelece o novo regime de recrutamento e
mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de formadores e técnicos
especializados.
Decreto-lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio – procede à alteração do decreto-Lei n.º 132/2012, de
27 de junho.
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LEI DE BASES
Lei n.º 46/86, de 14 de outubro – aprova a lei de bases do sistema educativo.
Lei n.º 115/97, de 19 de setembro – procede à alteração à lei de bases do sistema educativo.
Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto – procede à segunda alteração à lei de bases do sistema
educativo.
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Guião de Entrevista
1 – Que opinião tem acerca da política de agregações – vulgarmente conhecida como constituição de “Mega
Agrupamentos” – que ocorreu nos últimos anos no nosso país?
a) Como percecionou inicialmente a proposta para a constituição deste Agrupamento em concreto?
b) E hoje? Qual a sua opinião acerca desta agregação?
i) Pensa que havia alternativas mais adequadas? Quais?
ii) Para as escolas envolvidas, acha que esta opção trouxe – ou traz – potencialidades e
vantagens a cada um delas ou, pelo contrário, criou ou cria constrangimentos?
iii) Na sua opinião esta nova tipologia de organização é de alguma forma vantajosa para as
famílias?
iv) Como vê o facto de esta agregação unir estabelecimentos com identidades e culturas
distintas?
2 – Os diversos estabelecimentos que constituem este Agrupamento estão geograficamente dispersos. Parecelhe que essa dispersão geográfica acarreta algum tipo de constrangimentos?
a) (Se respondeu afirmativamente…) Qual ou quais?
3 – Como caracteriza o contexto envolvente ao Agrupamento em termos de necessidades e expectativas de
educação e formação do seu público-alvo?
a) Na sua opinião quais as principais necessidades e expectativas das famílias e dos alunos inseridos
na área de abrangência do Agrupamento?
i) Neste âmbito, como vê o papel do Agrupamento face às principais necessidades e
expectativas das famílias e dos alunos?
4 – Como é que caracteriza o atual Agrupamento?
a) Na sua opinião o que é que o Agrupamento oferece que o distinga das restantes Escolas?
b) Para além da Unidade Administrativa o que torna o Agrupamento uma Unidade Educativa e
Pedagógica?
5 – Do seu ponto de vista o facto de existir agora um único projeto educativo – onde antes havia três – diminui
a oferta educativa e as opções de escolha por parte da família ou, pelo contrário, parece-lhe que isso não é
significativo?
a) Dado que o Agrupamento tem estabelecimentos/escolas em contextos sociais diferentes como é
que este consegue responder às diferentes expectativas dos alunos e das famílias?
i) Diria que é possível que, por exemplo, dois alunos com interesses e expectativas
diferentes possam, cada um deles, realizar neste agrupamento um percurso escolar
articulado, coerente, integrado e de qualidade?
c) Que vantagem ou vantagens destaca desta organização em Agregação de Agrupamento?
6 – Que opinião tem sobre o envolvimento da comunidade – em particular as famílias – na vida do
Agrupamento?
a) Por exemplo, acha que as famílias e os alunos têm conhecimento acerca da oferta educativa e da
qualidade do serviço prestado pela escola? Que aspetos lhe parece que a família domina melhor?
b) Até que ponto a comunidade conhece e se identifica com este projeto?
c) O agrupamento tem, de alguma forma, a preocupação de se dar a conhecer e de se projetar no
contexto envolvente?
i) Que ações tem o agrupamento para se dar a conhecer e para se projetar?
7 – Considera que os alunos e as famílias fazem a escolha desta Escola a partir do que conhecem do Projeto
Educativo? Em que medida o projeto educativo condiciona a escolha deste agrupamento por parte da família?
8 – Na sua opinião os professores, quando integrados e quando agem no âmbito das estruturas intermédias,
têm como referência e pautam a sua atuação de acordo com o projeto educativo e os objetivos globais do
Agrupamento?
9 – Considerando a dimensão desta Instituição, como é que acha que é agora o ato de gerir – quer na
globalidade quer ao nível das estruturas intermédias – o Agrupamento?
a) Na sua opinião a atual dimensão é um fator potenciador ou limitador do serviço prestado?
b) Na sua opinião que vantagens e/ou desvantagens há na gestão de uma estrutura com esta dimensão?
10 – Na perspetiva do funcionamento interno, como vê a questão da eficácia – ao nível dos serviços, e da
atuação e ação dos órgãos – numa organização com esta dimensão?
b) Comparando com a situação imediatamente anterior à agregação, acha que a articulação e
funcionamento dos órgãos ganhou eficácia?
11 – Face à atual dimensão acha que o Agrupamento ganhou mais autonomia, ou pelo menos mais poder,
junto dos órgãos do MEC?
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a) O grau de autonomia atualmente existente parece-lhe suficiente ou acha que podia ser
aprofundado?
i) O que acha que, por exemplo, se poderia fazer de diferente caso o Agrupamento tivesse
mais autonomia?
12 – Na sua opinião este novo modelo de organização – com a constituição de agregações – trouxe mais
eficácia aos serviços prestados pelas Escolas do Agrupamento?
a) Neste agrupamento considera que houve ganhos de eficácia quanto ao serviço globalmente
prestado?
b) Relativamente aos vários serviços e setores individualmente considerados, parece-lhe que há
agora mais eficácia? Considera que há mais eficácia por exemplo relativamente aos SPO? Educação
Especial? Bibliotecas? Serviços administrativos? Apoio ao equipamento informático/plataformas?
13 – Comparando com a situação imediatamente anterior à agregação, qual a sua opinião acerca da
disponibilidade dos professores para, agora, dinamizarem projetos transversais (interdisciplinares)?
14 – Com a agregação, parece-lhe que houve alteração das condições para o professor realizar o trabalho que
é feito diretamente com os alunos (o trabalho de sala de aula e as aulas de apoio)?
15 – Qual a sua opinião relativamente à eficácia e eficiência do trabalho do professor na parte da componente
não letiva, depois da agregação?
a) Na sua opinião a componente burocrática aumentou, diminuiu ou simplesmente não se alterou?
16 – Ao nível do trabalho colaborativo, da partilha e circulação da informação, da operacionalização das
reuniões, parece-lhe que atualmente os procedimentos são mais ou menos eficazes?
17 – A legislação subjacente à Constituição das agregações refere que estas são um meio para alcançar, entre
outros objetivos, o reforço da articulação curricular entre ciclos. Tendo como referência a experiência neste
Agrupamento considera que as agregações de agrupamentos facilitam a articulação curricular e a
sequencialidade entre ciclos ou, pelo contrário, dada a dimensão dos órgãos acabam por surgir
constrangimentos?
a) De que modo o Agrupamento fomenta e concretiza esta articulação curricular entre níveis e ciclos
de ensino?
i) Os professores de níveis e ciclos diferentes costumam trocar e partilhar informações,
materiais ou experiências?
ii) No processo de transição de nível/ciclo de ensino, há procedimentos instituídos e
generalizados de integração dos alunos no nível/ciclo seguinte?
iii) Para além das medidas já instituídas tem conhecimento ou sabe se há previsão de outras
a adotar? Em caso afirmativo, quais e para quando a sua implementação?
b ) Considera que a circulação e mobilização de informação referente a diferentes ciclos se processa
de forma eficaz?
c) Tendo como referência a situação anterior ao processo de agregação considera que atualmente há
maior, menor ou igual articulação curricular?
d) Na sua opinião é ainda possível e desejável aumentar os níveis de articulação curricular ou, pelo
contrário, a prática instituída é já suficiente e adequada?
18 – Qual é a sua opinião relativamente ao grau de realização e de satisfação profissional – globalmente
entendido – dos trabalhadores da Instituição por comparação com o período à anterior à agregação?
a) Caso percecione alguma alteração, quais são, na sua opinião, os fatores que direta ou indiretamente
estão na origem desta mudança?
b) Em que medida é que acha que essa alteração nos níveis de satisfação dos trabalhadores teve ou
tem reflexos no trabalho realizado?
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Matriz de Redução dos Dados
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria

A.1 – Conhecimento
do contexto
envolvente no âmbito
da
educação/formação
no que se refere às
respetivas
necessidades e
expectativas
específicas.

Subcategoria

A.1.1 – Existente

Unidades de Registo
CP – “Eu acho que os alunos da margem esquerda, vamos-lhe chamar assim, não se sentem da cidade, na sua maioria. E ir para o outro lado é
uma ambição (…). Eu acho que para eles irem para uma escola para o outro lado, é uma promoção social.”
CP – “O [ES.1] não está, permita-me a expressão, não está in.”
CM – “Julgo até que há algum estigma relativamente à escola [ES.1].”
CM –“É uma questão cultural. E aqui os nossos alunos acho que gostam de ir para a outra margem.”
CM – “E em termos socioeconómicos, nós sabemos que a cidade tem outro tipo de ofertas que normalmente são mais procuradas.”
D – “A não escolha [do agrupamento por parte dos alunos/famílias] tem ver com o facto de que o outro lado é que é... é que há vida. No
contexto de vida social.”
D – “E infelizmente nós sentimos que na margem esquerda todos acham que a margem direita é que é importante. E portanto o outro lado é
que é bom, o outro lado é que tem valor. E não continuando em grande quantidade nomeadamente do 9.º para o 10.º, com os alunos no
agrupamento.”
CM – “É uma questão cultural. E aqui os nossos alunos acho que gostam de ir para a outra margem.”
D – [Na sequência de reuniões com pais de alunos do 2.º e 3.º ciclo acerca do percurso educativo e futuro dos filhos concluiu que] “enquanto
que o centro, o foco, numa determinada zona eram os filhos e o seu futuro, no outro, foi as guerrinhas... entre freguesias.”
D – “Há. Há uma assimetria.”
CP – “(…) porque efetivamente é uma zona em que os alunos têm-nos [só] a nós. E o meu orgulho enquanto identidade de escola é fazer a
diferença.”
CM – “(…) é um meio já rural. (…), claro que não será um meio rural com características puramente rurais porque está muito próximo de uma
cidade, (…) e recebemos alunos dos dois meios mas estou convencido que predomina o meio rural.”
CP – “Nós temos isto presente [as necessidades e expectativas das famílias]. A caracterização do meio está feita e nós enquanto escola, como
lhe digo, respondemos a isso.”
PCG – “Não posso afirmar isto com grande certeza nem com grande rigor mas a perceção que tenho é que existirá uma percentagem
significativa de famílias e de alunos que almejam uma orientação mais virada para o mercado de trabalho e portanto para saídas profissionais
e não tanto…”
CE – “Neste contexto há muitos alunos com dificuldades. Dificuldades a nível social que depois se refletem em dificuldades a nível do
aproveitamento escolar. E para além disso também há muitos alunos com problemas mesmo de aprendizagem sejam eles fruto do
envolvimento e do seu contexto familiar, sejam eles próprios pelas dificuldades que já vêm.”
CE – “…muitos encarregados de educação têm perspetivas elevadas em relação aos seus educandos. Outra parte – que há vinte anos era uma
parte significativa e agora penso que é mais reduzida – provavelmente não. Quer que os filhos concluam apenas a escolaridade obrigatória.”
CM – “Começamos a ter uma elevada percentagem de alunos que me parece que o que querem é obter um diploma profissional e poder
ingressar no mercado de trabalho.”
CM – “[os alunos] quando pensam num curso profissional é algo que lhes dê bagagem para exercer a profissão.”
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria
A.1 – Conhecimento
do contexto
envolvente no
âmbito da
educação/formação
no que se refere às
respetivas
necessidades e
expectativas
específicas.
Categoria

A.2 – Instrumentos e
linhas de intervenção
subjacentes à
construção de uma
oferta educativa
específica e coerente.

Subcategoria

A.1.2 – Inexistente

Unidades de Registo
C1C – “Penso que o nosso agrupamento (…) apanha todo o tipo de pessoas. Não há aqui assim uma… não estamos numa zona que apanhe uma
determinada… predominantemente só uma franja da população.”
C1C – “…não consigo arranjar aqui uma característica específica da área que nós estamos inseridos.”
CE – “Eu acho que os contextos sociais não são assim tão diferentes. Ou seja, se os contextos sociais são diferentes, o tipo de alunos que fica
no nosso agrupamento são semelhantes. Porque, por exemplo, no secundário nos cursos cientifico-humanísticos, o número de alunos é cada
vez menor comparativamente com o ensino profissional.”
PCG – “…as expectativas das famílias aqui da área não são diferentes das expectativas de outras escolas, excetuando uma ou outra.”
PCG – “…as expectativas das famílias são as mesmas que aqui no nosso agrupamento, e que é: que a escola tenha melhores condições, que a
escola tenha os currículos iguais…”

Subcategoria

A.2.1 – Projeto
Educativo

Unidades de Registo
PCG – “...não creio que [a existência de um único projeto educativo em territórios com características diferentes] seja uma questão
constrangedora. Creio sim que ao uniformizar um território mais alargado acaba por mitigar, ou digamos, esbater identidades e respostas mais
territorializadas, mais específicas de territórios que não são exatamente os mesmos.”
CP – “…do ponto de vista da filosofia e dos princípios inerentes [ao projeto educativo], eu acho que eles não eram assim tão diferentes [os
vários projetos educativos anteriores à agregação]. Acho que o nosso projeto educativo não trai nenhum dos princípios que já estavam
enunciados nos diferentes… sendo que, como digo, é comum. (…). Alguns vê-se bem que são dirigidos a um determinado ciclo mas na sua
maioria são absolutamente, penso eu, transversais.”
C1C – “O projeto educativo foi elaborado com base no trabalho que vinha de trás, tentando sempre ir buscar tudo o que era os pontos fortes
dos outros documentos e portanto, não se ignoraram nesse aspeto e em muitos outros, o trabalho já feito pelas anteriores escolas.”
D – [O projeto educativo] “Consegue integralmente responder” [às necessidades e expectativas da comunidade envolvente].
D – “...o projeto educativo tem de ser feito com base na matéria-prima que tem. E sobretudo os alunos. E de facto foi sobre os alunos que se
incidiu no sentido de ele corresponder.”
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Subcategoria

Unidades de Registo

Categoria

A.2 – Instrumentos e
linhas de intervenção
subjacentes à
construção de uma
oferta educativa
específica e coerente.

A.2.2 – Dinâmica
Educativa

CP – “Estar aqui para aqueles que as famílias não têm possibilidade de lhes dar algumas coisas que nós lhes damos. Se não forem connosco ao
teatro, nunca vão. Se não forem connosco ao museu, nunca vão. Se não forem connosco conhecer o convento de Mafra, nunca vão conhecer.
Já levei alunos a Lisboa que nunca tinham ido a Lisboa. Nós fazemos a diferença aí também.”
CP – “Eu acho que estamos cá para todos. Nós, enquanto agrupamento, como lhe digo é a minha identidade de escola, e falo muito pela minha
experiência aqui no [ES.1] acho que tivemos sempre abertura para estarmos para todos: para os que têm dificuldades, para os que não têm.
Para os bons também, para os fazermos melhores. E acho que isto nos distingue dos outros.”
CP - “(…) darmos, enquanto escola, aquilo que o meio ainda não lhes deu, aquilo que as famílias não lhes podem dar. E permitir que seja
efetivamente a escola a ajudar estes alunos a dar o salto. Mas também estar cá para aqueles que já são bons, (…) e que efetivamente eles
tenham uma aprendizagem da vida real também. Que não vivam uma bolha, de um lado ou de outro. Que interajam que se conheçam, que
conheçam o mundo e criar efetivamente competências para a enfrentar essa sociedade e esse mundo. Eu acho que nós temos isso. Estar cá
para todos. Estarmos abertos a todos: os difíceis, os fáceis.”
D – “Depois tem também em termos de parcerias com entidades próximas, tem por exemplo no desporto escolar o golfe e a canoagem que
mais nenhum outro agrupamento tem...”
CP – “O que nós ainda não conseguimos foi impormo-nos ao meio.”
D – “Depois tem essa oferta formativa que é diversa e, portanto, responde às necessidades.”
CP – “Volto àquilo que disse, que é efetivamente dar a resposta a todos. E o diagnóstico inicial é essencial. Percebermos o que é que eles
querem e construirmos essa resposta. E a resposta só pode ser construída a partir desse conhecimento. Se nós tivermos o cuidado de
construirmos esse conhecimento acho que também somos capazes de construir essa resposta.”
C1C – “(...) tentamos ser a resposta para as necessidades dos alunos e das famílias, tentamos ser competentes e apostar sempre nessa
vertente.”
C1C – “(...) a política do agrupamento e da direção do agrupamento tem sido precisamente o responder às necessidades e ao tipo de desafios
que vão surgindo todos os dias. Portanto, no que respeita à educação especial, por exemplo, no que respeita aos cursos profissionais que vão
sendo criados, nos apoios educativos que se criam, as parcerias que se fazem com outras instituições, procuram sempre estar atentos a essa
realidade.”
C1C – “Isso é o nosso desafio diário (...) tentando realmente tratar cada aluno de acordo com aquilo que é, com as suas necessidades e com
aquilo que ele é capaz de fazer. Obviamente que nunca somos perfeitos nessas coisas, mas os desafios da educação é um bocado também esse:
é percebermos que somos todos diferentes, que andamos em ritmos diferentes, aceitarmos essa heterogeneidade com alguma naturalidade.”
PCG – “Nesse aspeto [de dar uma resposta eficaz, coerente e integrada a famílias com necessidades e expectativas diferentes] creio que sim
(…)”
PCG – “Existem nas diversas escolas – quer de 2.º e 3.º ciclo quer secundária – respostas específicas para as expectativas e percursos e ambições
também diferentes.”
CE – “…este agrupamento tem tudo aquilo que é possível em termos de ofertas porque para além de ter o ensino regular do 2.º e 3.º ciclo do
ensino secundário, tem depois o ensino profissional com vários cursos e depois, para além disso, no 3.º ciclo tem Percursos Curriculares
Alternativos tem Cursos de Educação Formação e agora ainda vai abrir um vocacional. Portanto parece-me que em termos de aqui, da cidade
de [Cidade], deve ser um dos agrupamentos que tem maior número de ofertas.”
CE – “Eu acho que o agrupamento faz um esforço [para responder às diferentes expectativas das diferentes famílias/alunos]”.
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria

A.2 – Instrumentos
e linhas de
intervenção
subjacentes à
construção de uma
oferta educativa
específica e
coerente.

Subcategoria

A.2.2 – Dinâmica
educativa

Unidades de Registo
CE – “Eu acho que sim, que é possível. Na minha opinião é possível [que duas famílias/alunos com expectativas e necessidades de
educação/formação diferentes façam no agrupamento um percurso articulado, coerente, integrado e de qualidade]”.
D – “Tenta responder a essas necessidades nomeadamente em termos de oferta formativa e educativa diversa no sentido de, de facto, de
acordo com o interesse e a capacidade dos alunos, os levar até ao prosseguimento de estudos ou os levar até uma certificação num curso
profissional.”
D – “O agrupamento responde [às necessidades e expectativas das famílias]. Nós temos a nível de 3º ciclo, quer cursos de educação e formação
quer cursos vocacionais e a nível do secundário temos, quer os científico-humanísticos que é para prosseguimento de estudos, quer os cursos
profissionais. Portanto este agrupamento em termos de resposta formativa e educativa consegue abranger toda a gama de interesses dos
alunos e de expectativas.”
PCG – “uma oferta predominantemente orientada para cursos de profissionais. Estou a falar do secundário, como é óbvio. Embora como
sabemos irão arrancar este ano os chamados percursos vocacionais que também vêm um bocadinho nesta linha. Eu diria que a marca distintiva
(…) [é] sobretudo uma oferta profissional.”
CM – “Não tenho dúvidas [que o agrupamento responde com eficácia no âmbito dos cursos científico-humanísticos]. E uma análise com algum
cuidado dos percursos escolares de alunos que temos tido mostra isso perfeitamente.”
C1C – “Para já tenho que confessar que não tenho um conhecimento muito…” [acerca de uma oferta educativa específica].
PCG – “…são suficientes [as respostas específicas]? Eu creio que não. Aí temos de ser sempre insatisfeitos.”
CP – “E percebermos que esta escola lhes pode dar [aos alunos] aquilo que as outras lhes dão também.”
CM – [os alunos] “quando pensam num curso profissional é algo que lhes dê bagagem para exercer a profissão. E nós estamos naquela situação
em que, tenta-se dar-lhes essa bagagem mas para além disso tenta-se que ele possa ter um acesso a uma universidade. E depois acho que se
perde um bocado uma coisa e a outra: porque nem ficam habilitados para ir para a universidade, (...) e por outro lado se calhar as habilitações
profissionais e a dificuldade que tiveram para as obter não condizem com aquilo que eles estavam à espera.
CM – [O agrupamento consegue dar resposta às diferentes expectativas de diferentes famílias] “Dentro dos limites impostos por lei, sim. Dentro
dos limites impostos por lei. Ainda há pouco referi a história da via profissionalizante que não é o que eu entendo que deveria ser. Ou além
desta deveria haver ainda uma outra se calhar ainda mais profissional. Portanto dentro desses limites, julgo que não é o projeto educativo que
inibe essa possibilidade [mas os constrangimentos legais].”
CM – “…há uma via profissional que já existiu em tempos e que (…) poderia responder às características de determinados alunos e que não
existe. Mesmo os nossos cursos profissionais têm uma componente teórica que muitos deles têm dificuldade em acompanhar. E a que não se
pode fugir porque é dos programas, é como está estruturado o curso.”
PCG – “Aliás eu penso que a única forma de as escolas se diferenciarem e de diferenciarem os seus projetos educativos e se diferenciarem nos
territórios onde estão, era justamente por uma verdadeira autonomia.”
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria

A.2 – Instrumentos
e linhas de
intervenção
subjacentes à
construção de uma
oferta educativa
específica e
coerente.

Subcategoria

A.2.2 – Dinâmica
educativa

Unidades de Registo
CE – “Nesse aspeto acho uma vantagem que é os alunos poderem fazer o seu percurso escolar todo no mesmo agrupamento, com aquele
projeto educativo, com aquelas linhas orientadoras, com aquela coerência. Agora, estamos no início, há muitas coisas a limar, há muitos aspetos
a melhorar. Muitíssimos.”
CE – Eu acho que tem havido um esforço nesse sentido. Acho que as pessoas preocupam-se em que os alunos façam o prosseguimento de
estudos: passem das escolas do 1.º ciclo para as dos 2.º e 3.º ciclo depois para a escola secundária que é a sede. Para além disso parece-me
que este agrupamento tem uma oferta de diversos percursos formativos – seja o ensino regular seja o ensino profissional ou vocacional até
que vai funcionar – acho que há uma preocupação em variar as ofertas que o agrupamento…”
C1C – “A vantagem, logo uma pequena vantagem é (...), termos respostas para um maior número... um maior leque de respostas para as
necessidades dos nossos alunos. (...) Temos desde o pré-escolar até ao nível profissional, até ao fim do secundário… temos todas as respostas
previstas.”
D – “…uma das razões que os leva a fazer a criação de mega agrupamentos é, que os alunos estejam englobados num projeto educativo durante
doze anos de escolaridade. Ok, acho excelente. Aí é o que eu vejo de positivo. Só que depois é contrariado com outra legislação que diz: os
encarregados de educação, e estão no seu direito, têm o direito de escolher a escola que pretendem.”
D – “Mas isto é um trabalho que tem de ser feito, desde que eles entram nas EB 2,3, desde o 5.º ano. E isso demora tempo.”
D – “Se impusermos determinadas hipóteses, nomeadamente na continuidade do agrupamento, o que pode acontecer é a fuga mesmo, do
agrupamento.”
CM – “…os alunos não passaram a ter acesso a nada que não tivessem antes, portanto não há vantagem. Não vejo. Não vejo vantagens.”
PCG – “[A oferta] Não é potenciada pela agregação… não é a agregação que veio melhorar ou piorar essa resposta. Nós estamos a falar de quê?
Do pré-escolar do 1º Ciclo e 2 e 3.º ciclo e secundária. Existiam independentemente da agregação ou não agregação. Com as mesmas respostas
que existem hoje.”
PCG – [Quanto à necessidade de melhorar] “Aí há um espaço de melhoria e de resposta mais adequada mas esse não é um problema que
resulte nem da agregação nem da não agregação. Resulta da dinâmica das escolas e portanto da capacidade que as escolas têm de responder
às necessidades das populações.”

229

Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria
A.2 – Instrumentos
e linhas de
intervenção
subjacentes à
construção de uma
oferta educativa
específica e
coerente.

Categoria

A.3 – Os stakeholders
e a “filosofia” do
Agrupamento.

Subcategoria

A.2.3 –
Disponibilidade
relacional

Unidades de Registo
D – “Em primeiro lugar, não querendo menorizar o trabalho que se faz noutras escolas, mas de facto este agrupamento tem
uma grande maioria de pessoal docente e não docente que se dedica a 100% e até muito mais do que a 100% aos alunos e à
escola. E eu, que conheço muitas escolas, é notório aqui esse pulsar. Ao contrário de outras escolas.”
D – “…e tem sobretudo um espírito humanista que me parece que dificilmente se encontra no país.”
C1C – “…pondo sempre em primeiro lugar o aluno.”
CP – “Estar aqui para aqueles que as famílias não têm possibilidade de lhes dar algumas coisas que nós lhes damos.”
CM – “o que os alunos usufruem é de uma proximidade muito grande dos professores. Uma disponibilidade, que eu que
conheço outras escolas, não vejo existir. Pelo menos com o mesmo grau que existe neste.”
CM – “a matéria-prima – é que nós trabalhamos com uma matéria-prima muito sui generis que é o aluno, que é o indivíduo –
e temos anos excelentes e anos que não são tão bons.”
CM – “…reforço aquilo que já disse há pouco: tentamos estar muito próximos dos alunos.”

Subcategoria

A.3.1 – Iniciativas
de Divulgação

Unidades de Registo
CM – “…tem havido essa preocupação [de o agrupamento se dar a conhecer] por motivos óbvios: o decréscimo da natalidade, a dificuldade de
termos alunos… portanto tem feito com que se façam campanhas e dar a conhecer a oferta que temos e isso tudo. Julgo que isso aí se tem
tentado fazer.”
CE – “...como este é um agrupamento que está um pouco a ser esvaziado, há a preocupação por parte da gestão e depois das lideranças
intermédias e os diretores de turma de fornecer toda a informação possível para manter…”
CE – “Eu acho que sim [que o agrupamento tem a preocupação de se dar a conhecer] (…). Primeiro, as reuniões que há entre direção e
encarregados de educação; diretores de turma e encarregados de educação. Depois, o facto de os alunos de ciclos diferente deslocarem-se às
escolas dos ciclos subsequente: nomeadamente 1.º ciclos escolas de 2.º e 3.º ciclo… alunos do 3.º ciclo, escola secundária.”
PCG – “Esta escola tem, por exemplo, um programa interessante – esta escola não, este agrupamento – as chamadas academias: (...) ocupação
dos tempos livres dos alunos e planos de férias. Ainda agora vamos iniciar uma, é uma forma também de captar alunos para as nossas escolas
mas também dar a conhecer (…)”
C1C – “O agrupamento tem apostado muito nessa área [de se projetar e se dar a conhecer].
C1C – “Tentamos que eles [os alunos] conheçam todos os estabelecimentos, que eles visitem as escolas que frequentam e as escolas que
poderão vir a frequentar mais tarde, tentando criar um certo espírito de família e que eles gostem da escola e dos professores que trabalham
com eles.”

230

Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria

Subcategoria

Unidades de Registo

A.3.1 – Iniciativas
de Divulgação

C1C – “(...) a partir do momento em que somos um agrupamento maior, mais forte, penso que também nos conseguimos impor de uma forma
diferente junto do meio. Até inclusivamente junto da autarquia que tem que ser nossa parceira e tem que prestar alguns serviços.”
CP – “[O agrupamento] Tem [a preocupação de se dar a conhecer].”
D – “O agrupamento faz tudo, faz muitas atividades quer para a Câmara Municipal, quer para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares,
quer a nível do Desporto Escolar para a comunidade o que também projeta o nome do agrupamento.”
CP – “Eu acho que é feito um trabalho enorme pelos serviços de psicologia e orientação para divulgar, mas acho que está muito centrado, na
minha opinião, está muito centrado dentro da escola.”
CP – “(…) mas acho que alguma coisa tem que ser feito para dar a conhecer… sair.”
PCG – “Nesse terreno eu penso que ainda há muito a fazer. Uma das críticas que eu tenho feito e propostas também que eu tenho feito, é de
que as escolas têm de trabalhar mais as questões do marketing. Porque estamos a falar mesmo de marketing. No fundo é assim. Por muito que
as escolas façam, e se não tiverem marketing e se não se souberem projetar para fora, isso não passa.”
CE – “Apesar de que isso [atividades de divulgação] ainda pode acontecer com mais frequência. Por isso penso que sim.”
D – “Mas aí pode-se fazer muito mais e em termos sobretudo de marketing.

A.3.2 – Conhecimento do
Agrupamento por
parte da
comunidade

PCG – “(…)se falarmos do pré-escolar, 1.º ciclo onde há uma relação de maior proximidade das educadoras com os pais logo no pré-escolar há
uma relação diária com os pais (…) e aí, digamos aí, a proximidade, o conhecimento quer do trabalho, quer das atividades quer o envolvimento
é muito grande. Normalmente é relativamente bom. No primeiro ciclo, começa a diminuir mas ainda há uma grande proximidade. No 2.º e 3.º
ciclo e secundário a coisa começa a deteriorar-se (…).”
PCG – “(...) uma parte de projeto educativo tem a ver com a sua oferta educativa. E nessa medida as famílias escolhem. Escolhem em função
da oferta educativa; escolha em função dos malfadados rankings e da performatividade das escolas.”
D – “O meio envolvente conhece.”
D – “Não, na parte dos cursos profissionais, os pais escolhem esta escola pela oferta de cursos profissionais que tem.”
D – " A escolha é feita através do projeto educativo, sim.”
CP – [Quanto ao facto de a comunidade envolvente conhecer e se identificar com o projeto educativo] “Eu acho que pouco. Mais os pais que
estão diretamente envolvidos. Há efetivamente um grupo que trabalha e que conhece mas, como lhe digo, eu mesmo na minha experiencia
de diretora turma os pais não vinham.”
CP – “E que efetivamente, o que é que as pessoas conhecem? Os resultados da avaliação externa. Não são assim tão bons.”
CM – “[as famílias escolhem esta escola por causa…] Da oferta educativa, sim.”

A.3 – Os stakeholders
e a “filosofia” do
Agrupamento.
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria

A A.3 – Os
stakeholders e a
“filosofia” do
Agrupamento.

Subcategoria

A.3.2 – Conhecimento do
Agrupamento por
parte da
comunidade

Unidades de Registo
CM – “...E parece-me também que a perceção do que existe, da oferta, também não será essa… não será um óbice. Julgo que as famílias saberão
mais ou menos o que é que existe. Na nossa escola como nas outras, mesmo sendo na nossa área geográfica… principalmente na nossa área
geográfica, acredito perfeitamente que saibam da nossa oferta.”
CM – “…Agora a oferta, sim. A oferta, a fama, os rankings. Tudo isso vai influir nas escolhas das famílias.”
CE – “Eu acho que sim, eu acho que as famílias têm [conhecimento acerca da oferta formativa e da qualidade do serviço prestado pelo
agrupamento].”
C1C – “Penso que sim [que as famílias conhecem o agrupamento]. Tem sido… isso é gradual, essas coisas não surgem de um dia para o outro,
vão acontecendo.”
C1C – “[Os pais] Conhecem o agrupamento, conhecem… acompanham. Agora continuo a dizer que isto não é generalizado. Mas há muitos pais
que estão interessados em participar. Mas também temos um bocado o reverso da medalha. Também há pais que são muito críticos daquilo
que nós fazemos. No bom e às vezes no mau sentido. Criaram níveis de exigência que poderão não ser…”
CP – “…mas eu acho que [a informação acerca da filosofia do agrupamento] ainda não chegou. Não chega [a informação à comunidade].”
CP – “Mas não, eu falo com as pessoas e não conhecem. Acho que alguma coisa tem que ser feita.”
CP – “Não me parece que [a escolha deste agrupamento] seja por aí [pelo que conhecem do projeto educativo]. Eles não têm muito
conhecimento. Não têm.”
CM – “Relativamente à perceção sobre o que é que as famílias pensam, sobre a qualidade do serviço prestado, parece-me que não têm essa
perceção muito apurada. Julgo até que há algum estigma relativamente à escola [ES.1] – neste momento o agrupamento …“
CM – [Relativamente à escolha da escola por causa] “Do projeto educativo, tenho dúvidas. Mas seja aqui ou noutra qualquer.”
CM – “…qualquer projeto educativo tem uma série de itens que serão gerais a todos e a qualquer estabelecimento de ensino. Os objetivos
aqui, numa escola que tem uma realidade totalmente diferente do [ES.7], nós temos objetivos, em parte, comuns aos do [ES.7] que é uma
escola que serve uma faixa socioeconómica totalmente diferente da nossa. E há pelo menos essa parte geral que é do conhecimento de todos.
(…) e depois com algumas, poucas, especificidades de cada uma das escolas. (…) nós queremos que os alunos tenham sucesso, queremos evitar
o abandono, queremos tudo isso. Seja aqui ou noutro sítio qualquer, nós queremos. As pessoas não vão à procura do projeto educativo porque
é aquilo que elas também por norma querem.”
CE – “Não, eu acho que não é por aí. Acho que a maioria dos alunos e dos encarregados de educação não conhece o projeto educativo. Não se
preocupa. E tenho a convicção que alguns docentes também não.”
PCG – “(…) eu apostaria que 90% dos pais, não leram o projeto educativo em nenhuma das escolas que havia antes também não o vão ler.”
PCG – “Se encararmos o projeto educativo como algo mais, e que deve ser, que é algo mais, que é aquilo que define em termos de princípios
valores metas de estratégias, etc. eu creio que a esmagadora maioria das famílias não leu, e que não quer saber… Não quer saber… –
implicitamente quer saber ou subjetivamente quer saber – mas não vai ler o projeto educativo.”
C1C – “Não [as famílias não escolhem o agrupamento pelo que conhecem do projeto educativo], neste momento não acredito. Não acredito
que o projeto educativo tenha esse impacto. Poderá vir a acontecer.”
C1C – “Até porque o nosso projeto educativo é muito recente. Portanto daí ainda não está divulgado a esse nível.”
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria

A.3 – Os stakeholders
e a “filosofia” do
Agrupamento.

Subcategoria

A.3.3 –
Participação da
comunidade.

Unidades de Registo
PCG – “Eu tenho a perceção que à medida que avançamos digamos assim cronologicamente e sequencialmente no ensino o distanciamento
dos pais é maior. É maior, isto não é uma regra geral. É maior dependendo das expectativas das famílias. (...) Provavelmente (...) numa escola
de classe média/média alta, muito provavelmente – quase de certeza – o envolvimento é maior. Porquê? Porque também há um maior
empowerment educativo e cultural e de conhecimento e de exigência em relação à escola.”
PCG – “(…) há experiências diferenciadas, e no básico e secundário a minha perceção é de que há muito pouco envolvimento dos pais.”
D – “A nível das EB 1 e dos jardins-de-infância [o envolvimento] é notório. Vivem ali tudo.”
D – “A nível das EB 2, 3... noto maior envolvimento dos pais sobretudo quando há festa. Mas os pais também se envolvem sobretudo as
associações de pais.”
CP – “Com o projeto educativo temos muito, às vezes, pais que já foram aqui alunos, por exemplo, que conhecem, que se identificam, que
estão… não sei se sabe mas há aí uma associação dos ex-[ES.1], que é interessante, e realmente têm colaborado connosco nalgumas coisas.”
C1C – “(...) aquilo que realmente vai acontecendo é os pais participarem e quererem participar nas atividades da escola. Claro que temos
consciência que isto não está generalizado. Quando nós vemos os pais a integrarem atividades da própria escola vemos que não são todos. É
um número restrito. Mas também sentimos que há cada vez uma maior responsabilização dos pais e os pais vão respondendo a este desafio.”
CP – “Penso que ela [envolvimento da comunidade na vida do agrupamento] é escassa. Acho que as famílias vêm pouco.”
D – “A nível do secundário é mais difícil. Lá está, se eles aos 14 anos já são eles que, entre aspas, mandam e querem a escola para onde vão só
porque fica mais perto do [centro comercial de referência na margem direita] ou porque a margem direita é melhor, também é natural que
então os pais se autoexcluam, entre aspas, não digo todos, não. Há, de facto, uma grande parte que continua interessada pelos filhos em
interligação com a escola, não tanto…”
CM – “Não me parece que haja grande envolvimento. E isso aí fica bem patente quando nós temos as reuniões no início do ano e temos
presentes, meia dúzia – aliás, meia dúzia é muito – quando temos meia dúzia de encarregados de educação numa turma isso é muito…”
CM – “…claro que vêm quando há alguns problemas, quando são solicitados… isso aí acredito que sim. E das experiências que eu tive como
diretor de turma, há aqueles que vêm regularmente e há muitos que nunca cá põem os pés. Independentemente de serem alunos com altas
expectativas ou alunos com baixas expectativas. O que em qualquer das situações ocorrem também estas duas situações.”
CP – “E repare que nós temos muitos alunos de [localidade a cerca de 30 Km da ES.1] aqui no agrupamento, o que é difícil de vir. Portanto, isso
são alunos com carências, há muitos alunos carenciados, e ainda dificulta mais. Portanto isto também não é… os pais interessam-se ou não se
interessam. Há pais que podem ser interessados e outros não podem. E nós vivemos essa realidade.”
CM – “ …mas também há aqui assim uma questão sobre a qual não podemos passar. Nós temos alunos que vêm de alguns quilómetros. E eu,
se calhar, se fosse pai deles, também me ponho no papel deles e às vezes… “
CP – “As pessoas também têm pouco tempo.”
PCG – “Hoje, os pais, quando têm a sorte de trabalhar os dois – em que estamos numa situação em que cresce galopantemente o desemprego
– quando têm a sorte de trabalhar os dois, saem de casa às oito da manhã e normalmente veem os filhos à noite outra vez em casa, porque há
uma grande pressão. Eu estou a dizer isto por uma razão muito simples. Às vezes os professores fazem o discurso de que os pais não vão à
escola, e que há pouca interligação, pouco envolvimento… mas não podemos esquecer esta situação. Nem todos, de facto, têm essas
condições.”
CP – “Os ex-professores do [ES.1], ninguém quis vir. Isto é estranho mas isto tem a ver também se calhar com isto do agrupamento que me
dizem: «não, isto agora já não é a escola onde eu estive».”
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Dimensão A: Construção de um percurso escolar específico, coerente e integrado.
Categoria

A.4 – Ação
estratégica dos
intervenientes em
função do Projeto
Educativo.

Subcategoria

Unidades de Registo

A.4.1 – Existente

CP – “Cada vez mais. Acho que este ano, cada vez mais.”
CP – “… ir à plataforma [GARE], (…) leva a isso, a uma reflexão: o que é que eu estou aqui a fazer? Para quê? E isso faz-se. Cada vez mais. E esta
obrigatoriedade cria reflexão.”
CM – “Acho que sim.”
PCG – “...há professores que conhecem bem o projeto educativo e que procuram tê-lo presente e trabalhar para ele. Penso que há professores
que não o conhecerão tão bem. (...). E daí resulta também que o plasmar da sua participação, da forma como o percecionam, como o
interiorizam, terá graduações diferentes nos vários sítios onde os professores trabalham, sejam nos grupos disciplinares, seja nos
departamentos seja onde for, ou nas turmas.”
C1C – “Mas obviamente que os professores já tomaram contacto com ele até porque o nosso Plano Anual de Atividades é feito com base nos
objetivos do projeto educativo e ainda por cima tendo o sistema de inserção de atividades [na plataforma GARE] obriga a que sejam indexadas
as atividades aos objetivos do projeto educativo. Sempre que o professor coloca uma atividade tem de entrar em contacto com os objetivos.”

A.4.2 - Inexistente

CE – “E tenho a convicção que alguns docentes também não [conhecem o projeto educativo].”
CE – “Não. [Os professores] Conhecem o projeto educativo; concordam com o projeto educativo mas depois na sua atuação provavelmente
há coisas que esquecem. Portanto, não é por aí.”
PCG – “... e há professores que provavelmente não ligarão muito e não perderão muito tempo com ele.”

A.4.3 Constrangimentos

PCG – “Tem a ver a montante com uma outra questão que é: se eles participaram, se foram ouvidos para a construção do projeto educativo.
Porque a questão começa aí. É que se na construção do projeto educativo os professores – não só os professores mas toda a comunidade
educativa – mas sobretudo, neste caso concreto os professores, porque estamos a falar dos professores. Porque se são ouvidos na sua
construção e na sua elaboração, logicamente conhecem-no melhor E portanto vivenciam-no melhor, interiorizam-no e são capazes de o
projetar. Mas muitas vezes não é assim.”
C1C – “Penso que também os próprios professores ainda estão um bocadinho condicionados pelo facto do nosso projeto educativo ser muito
recente.”
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Dimensão B: Articulação entre os níveis e ciclos educativos.
Categoria

B.1 –
Reconhecimento da
importância da
agregação como fator
potenciador de
articulação

Subcategoria

B.1.1 – Existente

B.1.2 – Inexistente

Unidades de Registo
PCG – “Portanto eu diria que, sim, as agregações potenciam de facto essa articulação vertical – é uma das vantagens que podem ter – “se”: se
forem criadas num território educativo, a uma escala adequada, com uma dimensão adequada e uma população adequada. Três coisas
essenciais. E depois, se essa unidade agregadora tem, ou não, condições para criar as tais dinâmicas próprias de apropriação do espírito de
agrupamento e de criação. Se conseguir eu acho que a articulação vertical é um dos aspetos, dos poucos aspetos positivos que a agregação
tem.”
PCG – “Por exemplo, desde logo o 1.º ciclo – quer o pré-escolar quer o 1.º ciclo – viviam muito isolados. Historicamente viveram sempre muito
isolados. E a tendência é que ainda muito isolados. O facto de estarem num agrupamento – já anteriormente tinham conselhos, creio que
tinham conselhos de docentes, mas agora – mas antes não sei muito bem como é que funcionavam – mas agora têm. E isso potencia essa
articulação pedagógica, projetos, etc.”
D – “Porque é muito importante estar num agrupamento onde estão professores que os conhecem desde o jardim-escola, desde o 1.º ano de
escolaridade até ao 12.º e que podem acompanhá-los dar indicações a outros professores. Uma articulação entre os vários ciclos que não
acontece se entretanto mudarem de escola.”
D – “Agora, a vantagem grande seria na continuidade do projeto educativo dos alunos. É a grande vantagem que eu vejo nesta agregação...”
D – “[Em termos de articulação curricular a agregação tem…] Facilitado.”
CM – “Relativamente à articulação curricular entre ciclos – aliás acho que já tinha falado nisso – acho que há vantagens. Acho que sim. É uma
das poucas coisas em que eu acho que há vantagens. Nós, no fundo, eu estava no secundário e sem contacto com o terceiro ciclo há um elevado
número de anos. Automaticamente tem que haver uma maior articulação e há uma maior perceção.”
CM – “Qualquer aumento da articulação curricular só pode ser benéfica. Possível, julgo que é. E desejável, sim. O modo como isso pode ser
feito pode não ser fácil. Fácil e mesmo a exequibilidade pode não ser… pode não ser exequível.”
CM – “Nós reunimos regularmente. Se eu sei que o meu colega X foi professor daquele aluno, se eu estou com alguma dificuldade é fácil falar
sobre o aluno, falar sobre as potencialidades ou as dificuldades que ele manifesta. E até ver o que é que já foi feito e de que forma é que pode
tentar resolver qualquer situação que surja. Aí há maior facilidade...”
CM – “Neste momento é possível [dinamizar projetos a envolver vários ciclos] e não era. Porque nós só tínhamos secundário e eles só tinham
3º ciclo. Quer-se dizer, eles já tinham agrupado nalguns casos não era bem mega agrupamento ainda mas já tinham, trabalhavam já com o 1.º
ciclo e pré-escolar. Nesse aspeto pode haver, podem fazer-se outras coisas que não se faziam.”
CE – [As agregações]“Facilitam [a articulação curricular]. Tem uma lógica, não é?”
CE – “Agora, pelo que está por trás, o facto de, por estarem ali os vários ciclos, acho que faz sentido fazer a articulação.”
CE – “Vantagem há porque, se houver uma linha coerente, acho que os Encarregados de Educação têm vantagem em colocar os filhos no préescolar e levá-los até ao secundário. Acho que isso é uma vantagem. Se as coisas forem coerentes.”
CE – “...mais informação… os alunos iniciam os percursos no 1.º ciclo, passam para o 2.º e 3º ciclo e depois tem uma escola secundária. Mais
coerente.”
C1C – “…não é por causa disto [da agregação], aliás é mais difícil fazer [a articulação curricular] agora do que seria se tivesse sido feito
anteriormente.”
PCG – “Mas isso, diga-se de passagem, que já era feito por algumas escolas antes de haver da agregação. A necessidade de articular o préescolar com o 1.º ciclo e do 1.º ciclo com o 2.º e 3.º ciclo.”
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Dimensão B: Articulação entre os níveis e ciclos educativos.
Categoria

Subcategoria

Unidades de Registo

B.2.1 - Existente

PCG – Sim, creio que [a mobilização e circulação de informação] se vai fazer e que se vai fazendo cada vez melhor.”
PCG – “... há essa preocupação, do acompanhamento dos processos individuais dos alunos que decorre da própria lei e não só da lei do sentido
pedagógico das coisas, da perceção de um percurso verticalizado e portanto a preocupação de reunir e de transmitir a informação quer geral
quer específica individual dos alunos.”
CM – “Sim, a informação que existe circula e chega a todos.”
CM – “Continua a haver a [partilha da informação] que havia.”
CM – “Do 6.º para o 7.º até acredito que sim. Dentro do mesmo estabelecimento de ensino as pessoas contactam, muitas vezes são os mesmos
professores apesar de eventualmente, nós sabemos que neste momento há professores do grupo 500 a lecionar no segundo ciclo, portanto
muitas vezes até já são eles que os levam e portanto aí essa articulação, estão mais próximos e aí, a proximidade, eu acho que é relevante.”
C1C – “[Os professores dos diferentes níveis e ciclos] Partilham… [informações, materiais ou experiências]”
C1C – “Sim, quer dizer, há sempre… há um esforço para que isso [circulação e mobilização da informação] aconteça.”
D – “Sim, circula. [a informação referente e entre os vários ciclos].”

B.2.2 – A melhorar

CM – “Agora, por exemplo, entre o 9.º e o 10.º ainda não… [há circulação e mobilização de informação entre professores].”
CP – “Não, não é eficaz. Nós temos até muita dificuldade. (...) Temos casos em que não se sabe nada. Os alunos chegam e nós não sabemos a
que nível de proficiência é que pertencem. E é preciso, às vezes, mover céus e terra e às vezes chegamos a meio do ano e ainda não conseguimos,
porque os processos ou não acompanham os alunos, ou não foram feitos, ou ficam nas escolas onde já não se sabe quem fez mas não fui eu foi
o outro.”
CP – “Eu acho que estamos a trabalhar nesse sentido [da mobilização e circulação da informação] mas ainda não é eficaz.”
CP – “Eu acho que ainda não [é eficaz a mobilização e circulação de informação entre diferentes ciclos]. Acho que estamos a trabalhar.”
CE – “Não, não acho que [a circulação e mobilização da informação] se processe de forma eficaz. Porque é como eu digo: as pessoas estão
fisicamente distantes, as coisas funcionam muito por mail, as reuniões não funcionam tanto assim como isso, por variadíssimos motivos: porque
as pessoas têm vários trabalhos, vários serviços, as suas aulas, estão muitas delas nas suas escolas …”
PCG – “...neste campo [da circulação e mobilização da informação] ainda há muito a fazer...”

B.2 – Circulação e
mobilização de
informação entre
níveis e ciclos de
ensino
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Dimensão B: Articulação entre os níveis e ciclos educativos.
Categoria

B.3 – Procedimentos
efetivos

Subcategoria

B.3.1 – Existente

Unidades de Registo
CE – “Acho [que há mais articulação curricular decorrente da agregação]. Porque senão, isto então isto é só mesmo economicista. Mas acho
que isso também depende um pouco de nós. Fazermos com que isso aconteça.”
PCG – “Sim, creio que sim. Este agrupamento tem essa preocupação [em fazer articulação vertical].”
PCG – “E eu creio que isso [a articulação curricular] é feito em qualquer dos níveis de ensino.”
CP – “... em cada período eu tenho feito as reuniões de nível em que os professores, para além de fazerem a sua programação tem que fazer
um balanço do trabalho realizado. E esse balanço centra-se exatamente naquilo que estava programado, o que é que se fez, como se fez, o que
falhou e o que não falhou.”
CP – “Alteraram. Sei lá, olhe o facto de estarmos, por exemplo, todos no Pedagógico. A minha primeira reação foi: eu não percebo nada disto
mas que é isto? Pré-escolar. Eu não tenho formação. Eu vou ler este documento para quê? Eles é que sabem. Mas de outra forma eu também
tenho aprendido. Tenho-me questionado sobre coisas que nunca tinham pensado. Nunca tinha pensado em determinadas coisas que me
aparecem ali e também nos ajuda. O conhecimento ajuda-nos sempre. Nessa perspetiva acho que sim.”
CM – “Agora, a partir do momento em que se arranca um ano letivo com planificações que são discutidas, e aí são discutidas muitas vezes –
claro que são elaboradas primeiramente por um núcleo reduzido mas depois são discutidas em grupo – os próprios critérios de classificação
que são abordados entre todos atendendo à especificidade de cada ciclo. Acho que aí começa a haver.”
C1C – “Penso que isso poderá ser uma mais-valia do nosso agrupamento é precisamente essa. É a aposta que se está a fazer na articulação
entre ciclos.”
C1C – “Sim, tem sido feito um esforço muito grande nesse sentido” [procedimentos de integração dos alunos no ciclo seguinte].
C1C – “Há mais [articulação curricular]. Mas não é deste modelo. Continuo a dizer que esses aspetos têm muito a ver com o empenho da
direção da Diretora porque isto que se faz – e faz-se bem e corretamente – também se poderia fazer…”
D – “Por exemplo, já houve uma reunião entre os professores dos jardins-de-infância com os das EB para onde [os alunos] foram. Também já
houve indicações dos alunos do 1.º ciclo para os do 5.º ano. Mas para isso eu quero fazer uma reunião no inicio do ano letivo quer para os
alunos que vão do 4.º para o 5.º para o agrupamento, quer dos alunos que vão do 9.º para o 10.º . Reuniões nomeadamente entre o diretor de
turma e o Conselho de Turma.”
D – Há [procedimentos de integração do aluno no nível e ciclo de ensino subsequente]. Nomeadamente do 4.º para o 5.º agora em [sede do
agrupamento Agrup.15] até vai haver as olimpíadas do conhecimento que ajuda à integração. Por outro lado esses alunos já estiveram nas
academias quer da [sede do agrupamento Agrup.12] quer de [sede do agrupamento Agrup.15]. E mesmo do 9.º para o 10.º que são feitas
atividades com os diretores de turma e com a psicóloga e também da academia do [ES.1] onde os alunos vêm. E também para além disso
durante os dias de atividades formativas, vêm os alunos do 9.º ano, as turmas inteiras vieram aqui e fizeram algumas atividades na escola.”
D – “Há maior [articulação curricular entre os ciclos].”
CP – “Houve algumas, houve algumas [vantagens a nível do trabalho colaborativo]. (...) É evidente que houve partilha, ou que funcionou [por
exemplo, o clube europeu]. Agora não creio que a balança seja…”
C1C – “Os professores estão disponíveis e têm apresentado disponibilidade para trabalharem, projetos transversais. E todas as orientações têm
sido feitas nesse sentido. Inclusivamente a elaboração do PAA teve muito em conta e valorizou muito todas as iniciativas transversais.”
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Dimensão B: Articulação curricular entre os níveis e ciclos educativos.
Categoria

B.3 – Procedimentos
efetivos

Subcategoria

Unidades de Registo

B.3.2 – A melhorar

PCG – “... a interpretação que faço é que há essa preocupação mas decorre, de tudo o que eu disse antes, justamente é que é um caminho a
fazer e onde há muito a fazer. É talvez uma das coisas onde há mais caminho a fazer.”
CM – “Mas, voltamos ao ponto de partida, neste momento há muita pouca experiência aqui neste agrupamento. Há um ano foi um ponto de
partida. Acho que podemos melhorar.”
CP – “Neste momento não está instituído” [a articulação curricular].
CP – “Isso parece-me que, a mim como coordenadora, me cabe promover esse tipo de reuniões [entre professores de diferentes ciclos de
ensino]. Agora, nunca fizemos ainda. Mas eu gostaria de as fazer. Como é que vão funcionar? Pois não sei.”
CE – “Nós estamos no primeiro ano, no fundo isto é o ano zero. E este primeiro ano, eu acho que foi preciso pôr as coisas a andar.”
CE – “E apesar de se terem feito planificações comuns, houve coisas que não foram devidamente aprofundadas, nomeadamente a articulação
entre ciclos.”
CE – “Tem tudo para haver mais [articulação] mas ainda não há aquela que provavelmente se pretendia como ideal.”
CP – “Ai, sem dúvida. Sim [é ainda possível e desejável aumentar os níveis de articulação].”
CE – “Neste momento, [relativamente à vertente da articulação curricular faz-se] pouco.”
CE – “...há coisas que podem de ser limadas do 3.º [ciclo] para o secundário, ver em que ponto ficaram os alunos, por onde é que se pode pegar,
porque falo por mim penso que isso ainda não foi feito.”
CE – “...eu acho que só vai haver uma verdadeira articulação quando as pessoas forem lecionar nas várias escolas; o mesmo professor ir à escola
A e à escola B. Porque senão, as pessoas continuam a estar na sua escola um pouco distante do que se passa nas outras. Os docentes que já
vão a duas e a três escolas têm uma perspetiva muito melhor da agregação do que os outros.”
PCG – “...uma das coisas que as escolas precisavam é precisamente de muito trabalho cooperativo. As nossas escolas têm um grande défice de
trabalho cooperativo. Nós, os professores, temos um grande défice de trabalho cooperativo. Mas também não há tempo.”
CE – “Acho que há uma tentativa de as pessoas colaborarem entre si porque estão representados nas reuniões os vários ciclos. Agora, estamos
a dar os primeiros passos. Eu acho que isso pode ser muito mais aprofundado e acho que não há resistência a isso. Acho que é difícil porque as
pessoas estão nas suas escolas, agora parece-me que há um esforço.”
CM – “A partilha de materiais e mesmo de experiências entre ciclos não ocorre muito exceto para mim próprio na qualidade de coordenador
em que recebo alguns materiais mas que até determinada altura desvalorizei. Confesso que não valorizei muito.”
CM – “Não me parece [que haja alteração em relação ao trabalho colaborativo]… pode ter alterado de alguma maneira porque se há um
professor que passa a exercer funções em duas escolas, se calhar…. mas tem muito a ver com aquilo que já era. A pessoa tem tendência para
partilhar ou não. Não foi o facto da agregação ou não agregação. Tem mais é com quem partilhar.”
CM – “Não acho que tenha havido grandes variações na eficácia que se tinha. Relativamente ao trabalho... [colaborativo].
D – “É . É possível aumentar, melhorar [a articulação entre ciclos]. É!”
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Dimensão B: Articulação entre os níveis e ciclos educativos.
Categoria

B.3 – Procedimentos
efetivos

Subcategoria

B.3.3 Constrangimentos

Unidades de Registo
PCG – “[Para potenciar a articulação e o trabalho colaborativo bastaria...] que houvesse nos horários dos professores duas horas semanais (...)
e semanalmente reúnem. E se semanalmente reunissem (...) [isso] potencia o tal trabalho colaborativo, de produção, de articulação de
conversa de troca de informação de diversas coisas.”
PCG – “...temos Departamentos com vinte, trinta professores das mais diversas áreas, escolas e que nem sequer se cruzam. Só se cruzam na
reunião de departamento porque têm três escolas diferentes neste caso concreto, às vezes podem até ser mais. Portanto, quer dizer, é uma
espécie de piquenique pedagógico. Juntamo-nos para, mensalmente ou bimensalmente, fazer o ponto da situação em relação ao problema
mas não há partilha nenhuma porque não pode haver.”
PCG – Mas a partilha faz-se no local da escola, todos os dias. Não é pontualmente ou ocasionalmente uma vez por mês, ou às vezes mais. E
isso veio dificultar.”
PCG – “Porque esse acréscimo de trabalho para o docente é que dificulta a articulação.”
CP – “Conhecer melhor os alunos que recebo. Tentar aprender com as minhas colegas, foi uma promessa que também eu fiz a mim própria
mas que não cumpri porque não tenho tempo. Isto de se ser coordenador é uma coisa terrível.”
C1C – “...há ainda um caminho a percorrer. Por causa das tais barreiras físicas que existem e criam alguma dificuldade.”
CP – “Aquilo que nós esperaríamos que eventualmente melhorasse – seria a articulação entre os vários ciclos – torna-se extremamente difícil
por variadíssimas razões. Se calhar vai-me perguntar à frente ou posso dizer já agora. Por um lado é a dispersão geográfica que nós conhecemos
que dificulta bastante. Por outro lado é a identidade de escola. Identidade de escola: a minha e a do outro e a do outro.”
CM – “É possível [fazer o acompanhamento pedagógico de uma turma desde o 7.º ano ao 12.º ano]. Lá está a dispersão geográfica limita esse
desejo, mas acho que pode ser muito benéfico para os alunos.”
D – “...alguns alunos não aproveitam. Do 4.º para o 5.º por existir uma escola privada, um colégio com contrato de associação que nos tira, é
mesmo assim, por proximidade das EB1. (...) E por outro lado do 9.º para o 10.º porque muitas vezes também aqui acontece uma coisa: os pais
querem que eles se mantenham no agrupamento e a maior parte dos alunos não quer.”
CP – “...eu tinha esperança que isso acontecesse [maior articulação decorrente da agregação]. Mas enquanto não conseguirmos fixar os alunos
no agrupamento, que eles façam o seu percurso escolar no agrupamento, do primeiro ao secundário, essa articulação é inexistente. Ficamos
a conhecer efetivamente – eu agora conheço os programas, que eu conhecia minimamente – agora sei o que se faz, sou capaz neste momento
de, a determinada altura, pedia às minhas colegas do 3.º ciclo, e dizermos “olha nós no 10.º ano os alunos vêm com estas deficiências”, mas
não são os alunos delas.”
CP – “Agora eu tenho de saber quantos alunos é que vêm [do 9.º ano das escolas do agrupamento] para esta escola. Senão, terá sentido? É
uma questão que eu tenho de pôr às minhas colegas. Se fará sentido, haver poucos alunos e mesmo assim fazer... [reuniões de articulação
vertical].”
CP – “Isso que eu lhe disse da articulação entre ciclos de sabermos exatamente e conhecermos esses alunos, também não vai acontecer porque,
pelos vistos eles não acompanham nos vários ciclos, não seguem o agrupamento.”
CM – “Principalmente a grande dispersão [como obstáculo à articulação curricular]. Claro que se eu, num 10.º ano, se eu notar alguma situação
que tenha… por outro lado é muito mais fácil falar, se for um aluno que vem do meu agrupamento falar do que se for um aluno que vem de
[localidade a cerca de 30 Km da ES.1]. Seguramente.”
CM – “...mas há uma maior dispersão. Os alunos optam por diversas áreas.”
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Dimensão B: Articulação entre os níveis e ciclos educativos.
Categoria

B.3 – Procedimentos
efetivos

Subcategoria

B.3.3 Constrangimentos

Unidades de Registo
CP – “Eu acho que entre o 3.º ciclo e o 10.º ano é capaz de ser mais fácil [dinamizar reuniões de articulação]. Vou-lhe dizer porquê: são
professores com a mesma formação. Depois temos um problema do 2.º para o 3.º ciclo. Nós no 2.º ciclo quase não temos professores de
Português com formação de Português. Ora o que é que nós temos? Eu tenho alguns professores de Português de 2.º ciclo que não pertencem
ao meu departamento sequer.”
CP – “Portanto são formações académicas diferentes. Uma formação profissional a nível de estágio também completamente diferente. E mais,
professores que pertencem a outros departamento. Não vai ser fácil. E eu acho que é onde se precisa mais.”

Dimensão C: Dimensão equilibrada e racional da organização.
Categoria

C.1 – Gestão da
Organização

Subcategoria

C.1.1 – Vantagens

Unidades de Registo
CP – “…pelos visto parece que do ponto de vista financeiro há alguma vantagem… [decorrente da agregação].”
CP – “Eu, para já, ainda não conheço. Pelos vistos as vantagens são mais a nível económico. Mas do ponto de vista pedagógico, do ponto de
vista do serviço educativo, pode ser que eu ainda venha a descobrir.”
CE – “O objetivo disto é puramente economicista. Não sou favorável porque acho que pedagogicamente não traz benefícios. Provoca a redução
do número de professores, de funcionários e desse ponto de vista parece-me que o objetivo foi conseguido.”
CM – “Para as escolas ainda não consegui perceber bem as vantagens. Porque nós sabemos que houve até extinção de algumas escolas por
terem pouca gente. Não sei, é o que eu digo: a única vantagem que me parece poder existir continua a residir no fator económico.”
C1C – “Aquilo que eu considero é que a única, ou a grande razão para a constituição de mega agrupamentos tem a ver com a economia, com o
poupar dinheiro. Quer dizer, não houve uma preocupação pedagógica – embora a gente possa encontrar sempre coisas boas e coisas más em
tudo o que se faz – mas foi essencialmente por uma questão económica que se fez a constituição de mega agrupamentos, deixando nas mãos
de quem cá está um conjunto de problemas e com respostas por vezes complicadas de dar.”
PCG – “…a única vantagem que eu vejo [da agregação] foi uma poupança miserável de uns miseráveis euros que se pouparam portanto
diminuindo três direções para uma única direção. Assim A priori, sem ser hipócrita nem procurar ser demagogo eu não consigo escrutinar
nenhuma vantagem positiva, por mais que me esforce.”
C1C – “As vantagens são do foro administrativo, até porque hoje em dia com as plataformas informáticas uma pessoa consegue fazer algumas
coisas que antigamente davam um bocado mais trabalho...”
C1C – “Eu penso, quer dizer… serei uma pessoa suspeita mas, eu penso que as pessoas gostam da direção, sentem que a direção pretende
trabalhar em prol do bem comum e dos alunos, aderem às iniciativas. Depois há aqui uma misturada muito grande de situações que tem a ver
com alterações legislativas, em termos laboral, etc…”
CP – “Já ouvi de outras escolas a colegas do meu departamento que me disseram “ainda bem”. Também devo dizer que a razão que me
apresentaram foi a nível da direção. “Ainda bem que temos esta pessoa… ainda bem é perante esta pessoa que eu tenho de responder…”
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Dimensão C: Dimensão equilibrada e racional da organização.
Categoria

C.1 – Gestão da
Organização

Subcategoria

C.1.2 –
Inconvenientes

Unidades de Registo
D – “A grande realidade que aconteceu foi juntar esses dois agrupamentos de escolas com a escola secundária, criando-se aqui determinadas
colisões e penso que as colisões maiores foram entre as duas EB 2, 3. (...) ainda se nota porque isso demora tempo a mudar em que eu faziam
assim, eu fazia assado. Mas não notei tanto isso com a escola secundária. Notei mais entre as duas EB 2, 3, com o 2.º e 3.º ciclo.”
D – “Este ano foi o verdadeiro ano em que agregaram, em que se fizeram Departamentos Curriculares únicos e que, no princípio se notavam
algumas colisões de forma de trabalhar diferente.”
CP – “É complicado. É mesmo muito, muito complicado. Eu acho que quando conhecemos, as pessoas com quem trabalhamos é muito mais
fácil. Eu, com a tal estrutura intermédia, parti com total desconhecimento. Parti com trinta e tal professores, conhecia muito bem onze e os
outros não os conhecia de todo. Tenho tido muitas dificuldades, que tenho de gerir como posso. São entendimentos diferentes, são culturas,
são formas de trabalhar, são maneiras de estar, umas não são melhores que outras. Mas, eu acho que muitas vezes os professores pensam
nisso dessa maneira; será que ele me está a impor a sua forma de trabalhar?”
CP – “Umas simples reuniões de nível. Era uma coisa que para nós… vamos lá fazer reuniões de nível E era assim: então é preciso fazer. Marcase, para a frente e está tudo feito. Deparei-me… bom é preciso fazer reuniões de nível. “Então e a convocatória oficial? Mas quem convoca?
Mas onde está a assinatura do diretor? Mas como?” Foi quase um levantamento. Isto é real.”
CP – “Mas foi muito difícil. E nunca pesei tanto, em toda a minha vida, nem como estagiária, nunca pesei tanto aquilo que digo e aquilo que
escrevo. Entende? Isto, passei de uma situação em que trabalhávamos muito mas espontaneamente com os nossos erros, pronto, com aquilo
que sabíamos fazer, aprendemos uns o com os outros, mas sem problemas em errar, ter falhas... e o outro diz, “olhem lá então como é, olha a
parvoíce” e avançávamos. E tive que me impor a mim própria regras – de conduta, de escrita, discursiva, de todo o nível – que eu acho que me
sugam energia e o tempo que eu deveria ter para investir numa coordenação a sério, e professora, e que me sugam essas energias em
formalidade e em coisas em que isso é que fica. Isso é que fica.”
CP – “No meu caso já lhe disse que sim. Roubou muito tempo. Eu acho que a nível das estruturas intermédias nós estamos muito mal. Que é
um trabalho muito exigente. São muitos professores. (...) São muitos níveis, são disciplinas, várias...”
C1C – “E depois temos todas as estruturas intermédias mas sempre com os créditos horários muito baixos para aquilo que têm que fazer. É um
trabalho muito exigente e com uma dimensão relativamente grande e ainda por cima há sempre uma tendência de se… quando há muitas
coisas para fazer, de se deixar para o segundo plano aquilo que às vezes deveria ser mais importante que são os aspetos pedagógicos.”
C1C – “Eu penso que a grande desvantagem é de âmbito pedagógico.”
C1C – “...mas em termos pedagógicos as coisas não são assim [facilitadas pelas plataformas informáticas]. É preciso continuar a trabalhar com
muita atenção, os alunos têm que ser vistos um a um e não é fácil com esta dimensão.”
PCG – “...esta lógica agregadora de mega agregação veio tornar a coisa – quando falo da coisa falo da coisa pública, da coisa educativa e da
escola ou das escolas – um pouco mais difícil de governar ou gerenciável”.
PCG – “Uma coisa é gerir mais ou menos do ponto de vista administrativo, isso faz-se, melhor ou pior, com mais ou menos dificuldade, mas
daquilo que é próprio de uma escola ou das escolas que e sobretudo a dimensão pedagógica, a forma como se estrutura, se organiza, se debate,
se reflete, se partilha nas escolas, veio ficar muito mais dificultada.”
CP – “Para mim penso que tem sido limitador. Era aquilo que eu acabei de lhe dizer. Isto absorve energias. Tempo. E nesse aspeto torna-se
muito limitador. Porque eu, em determinada altura, tive que dizer os meus alunos estão em primeiro lugar. Porque o tempo que eu tenho de
dedicar aos meus alunos – porque antes de mais eu sou professora – vai muito para outras coisas.”
CP – “É muito difícil. Eu passo todas as manhãs, mais de meia hora, uma hora antes de vir para a escola, às seis da manhã levanto-me a responder
a mails. E isto era uma coisa que eu nem imaginava.”
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Dimensão C: Dimensão equilibrada e racional da organização.
Categoria

Subcategoria

Unidades de Registo

C.1.2 –
Inconvenientes

CE – “Muito difícil [o ato de gerir]. Muito difícil. Acho que é muito difícil. As solicitações são imensas e diversas. Só com… só quase com o
papel de missão e muitas horas de trabalho, muito para além do horário, é que se consegue manter… ter alguma qualidade, porque com esta
dimensão, com esta variedade de oferta é muito difícil.”
CE – “Eu acho que [a atual dimensão é um fator que] é limitador.”
CM – [O ato de gerir] “É muito mais difícil do que o que era. Até porque como eu disse – eu julgo que já disse isto – nós, e eu por vezes estou
nessas estruturas intermédias, perdemos a noção do que é que se passa no agrupamento. Não é por mal. Não é…”
CM – “Eu deixei uma situação em que era… exercia as funções só de professor para a situação em que estou: além das de professor, (...) exerço
as de coordenador de um departamento que é relativamente grande, (...) Mas esta mudança de função, esta alteração da minha função, levou
a que houvesse muito mais burocracia. Agora também não posso dizer que foi só por causa da agregação. (...) os grupos são maiores, são mais
difíceis de gerir com toda a certeza. As solicitações são cada vez mais.”
C1C – “Eu penso que gerir uma casa destas é muito complexo. Extremamente pesado e as estruturas que fazem a gestão da casa não têm os
créditos horários suficientes para o fazerem de uma maneira em que não tivessem, entre aspas, de se sacrificarem tanto.”
C1C – “Há uma pessoa que está… que tem toda a grande tarefa que é a Diretora, que tem um trabalho pesadíssimo.”

C.1.3 –
Constrangimentos

D – “Eu tenho dito o seguinte: mesmo que fosse uma escola só, que não tivéssemos agregados e fosse só a escola secundária com cursos
profissionais e cientifico-humanísticos, eu costumo dizer que dá mais trabalho o que a tutela me pede, dia após dia, semana após semana, o
que nos obriga a fazer, do que a agregação.”
D – “A agregação não me mete medo em termos, pessoais, de dimensão e de relação com os outros. Não tenho é o tempo disponível, que
deveria ter, que queria ter, por causa de todas as solicitações que são feitas [pelo Poder Central]. É plataforma para aqui, plataforma para ali,
plataforma para acolá.”
D – “...com esta agravante: enquanto antigamente para uma determinada escola havia um login e uma passe e o que abria lá em cima era
“escola tal”, a partir do momento em que se criou o cargo de diretor é o login e a passe da pessoa que é diretor. (...) E o que é que isso
condiciona? Condiciona que eu, para me proteger – até porque com alguns colegas já aconteceram algumas coisas graves por terem
naturalmente dado o seu login e a sua password para outras pessoas fazerem como é natural – eu, para me proteger, sou eu que faço tudo na
plataforma da escola que obrigatoriamente tem o meu login e password enquanto pessoa individual. E isto é inconcebível.”

C.1 – Gestão da
Organização
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Dimensão C: Dimensão equilibrada e racional da organização.
Categoria

C.2 - Eficácia e
eficiência das
estruturas e
recursos

Subcategoria

C.2.1 –
Incremento da
qualidade do
serviço prestado

Unidades de Registo
D – “Eu quero acreditar – porque se não acreditasse não estaria aqui – quero acreditar que [a atual dimensão da Instituição] não possa ser um
fator limitador.”
D – “Ganhou [mais eficácia]. Ganhou. Ganhou porque até aquilo para onde determinada escola trabalhava, agora há várias escolas a
trabalharem, a projetar-se dando mais amplitude ao agrupamento e visibilidade.”
D - “Potencia [a atual dimensão da organização]. Para fora do agrupamento potencia [a qualidade do serviço prestado]. Eu estava a falar em
termos de prestação de serviço educativo...”
D – “Em termos de prestação de serviço educativo pode melhorar bastante com a agregação. Porquê? Precisamente pela troca de experiências
e sinergias entre os vários professores. A partir do momento em que entendam aquilo que há bocado disse, que temos que ir buscar aquilo que
há de melhor, que se faz de melhor independentemente de ser no local que se faz pode melhorar a prestação do serviço educativo.”
D – “Mas por outro lado [o facto de um professor lecionar em várias escolas] também é melhor porque estando em dois locais diferentes tem
uma visibilidade mais ampla do agrupamento e percebe o que melhor se pode fazer.”
CM – “Se eu comparar com aquilo que tínhamos no ensino secundário talvez, a prazo – e aí admito que não seja a muito longo prazo – pela
rotatividade que vai ser possível, que ainda não começou a ocorrer mas que eu admito que possa vir a ocorrer e não só, até pelo próprio
contacto, eu acredito que possamos prestar um serviço um bocadinho melhor – não será significativamente, mas um bocadinho melhor –
porque o que acontecia é que um professor ia para uma escola secundária – e é contra mim que estou a falar – e acabava por perder um bocado
a perceção do que se passava no ciclo imediatamente anterior. Ou ao longo do tempo havia alterações no ciclo anterior com as quais já não
lidámos e perdíamos um bocado essa perceção. Portanto admito que aí possamos lucrar alguma coisa, voltando a ter essa perceção, sabendo
exatamente em que ponto é que os alunos nos devem chegar – depois também sabemos que eles nem sempre chegam nesse ponto – e julgo
que a inversa também poderá ser importante. Isto é quando passam, os professores que estavam até aqui só no 3.º ciclo, passarem a ter uma
perceção mais exata daquilo que é importante depois em termos de ensino secundário. Aí julgo que pode haver alguma vantagem neste
contacto. Maior articulação.”
CM – “As pessoas foram… como são várias escolas, foram aprendendo umas com as outras. As pessoas foram procurando ir buscar as melhores
coisas de uns e de outros para fazerem um trabalho melhor. Se isso é considerado eficácia, não sei. Acho que há outro esforço.”
CE – “Agora que há, pontualmente, benefício de umas escolas… as escolas são diferentes, uma secundária é diferente de uma básica e há essa
valência: os alunos poderem ir a uma secundária fazer atividades, e os do 1º ciclo poderem ir ao 2.º e 3.º ciclo fazer atividades… acho que isso
é uma vantagem. E por esse aspeto acho que é positivo porque houve um incremento. Acho que poderá haver, esse incremento, com mais
força mas acho que se estão a dar os primeiros passos e isso é positivo.”
C1C – “...a nossa base de conhecimento é maior. Quando falamos, por exemplo, dos serviços de psicologia, dos serviços de apoio educativo,
temos uma base de conhecimento maior porque temos profissionais de um leque maior de alunos e podemos recorrer, qualquer professor
pode recorrer, a qualquer um dos profissionais para uma situação concreta que lhe surja. Nesse aspeto é um corpo mais competente. Agora,
o rácio, o número de técnicos e o número de alunos, não melhorou.”
C1C – “Aqui há uma situação que tem a ver com a ação da direção e da nossa Diretora que está muito empenhada em que as condições de
todas as escolas estejam operacionais, estejam a funcionar bem. E realmente ela tem-se empenhado muito nisso (...)”
C1C – “Tem muito a ver com a eficácia da Diretora em que põe muito empenho para que essas coisas [trabalho colaborativo, circulação da
informação, operacionalização das reuniões] aconteçam. Penso que está a haver uma grande aposta no trabalho colaborativo, no monitorizar
aquilo que se faz, no refletir sobre os resultados obtidos e portanto também trabalhar de forma a que as coisas melhorem na vez seguinte.
(...) Está a haver essa preocupação. Mas não penso que tenha a ver com o mérito da agregação. Tem a ver com o esforço da direção. Esta
Diretora, se estivesse no outro modelo de agrupamento faria exatamente a mesma coisa. E se calhar fá-lo-ia muito mais facilmente.”
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Dimensão C: Dimensão equilibrada e racional da organização.
Categoria

Subcategoria

C.2 - Eficácia e
eficiência das
estruturas e
recursos

C.2.1 –
Incremento da
qualidade do
serviço prestado

Categoria

Subcategoria

C.2 - Eficácia e
eficiência das
estruturas e
recursos

C.2.2 – Sem
alteração

Unidades de Registo
D – “Penso que diminuiu [a componente burocrática]. Pelo menos é o que alguns professores dizem.”
D – “(...) Diminuído o trabalho burocrático numa [escola do agrupamento] e aumentado noutra.”
D – “Não [a alteração da componente burocrática não decorreu diretamente do processo de agregação].”
C1C – “A carga burocrática neste momento aumentou.”
C1C – “E [a carga burocrática] aumentou, porquê? Pelas razões que eu já disse. Repare, quando começam… quando queremos entrar dentro
de um esquema de maior rigor de trabalho, em que queremos medir as coisas para sabermos também planificar de maneira adequada as
nossas atividades, apesar de tudo estamos a dar trabalho às pessoas: têm de responder aos inquéritos de auto avaliação; têm de preencher de
uma maneira mais correta entre aspas o PAA o Plano Anual de Atividades. Quando são exigidos a todos os professores que apresentem os
resultados de uma maneira precisa, estamos também a dizer aos professores que façam mais mapas e que os façam com mais cuidado… isso
aconteceu”. (...) Isso é decorrente, isso tem a ver com a forma… com a direção, com a política da direção. A agregação em si, penso que também
já terei dito atrás, tem a ver com o haver mais distâncias.”
D – “Nesta altura, sim [há mais eficácia ao nível do trabalho colaborativo, da partilha e circulação da informação, da operacionalização das
reuniões]. Nesta altura sim. Já são mais eficazes. Foi um processo também de ajustamento. No princípio poderá ter sido mais difícil mas agora
faz-se...”
C1C – “E há professores que são extremamente dedicados e empenhados.”
C1C – “...penso que há mais empenho agora [por parte dos professores], do que havia, falando do agrupamento em que eu estava inserido.
Porque é a tal situação, não posso estar a transmitir um sentimento que devia haver nos outros sítios. Mas há realmente por parte da direção,
as orientações que existem é precisamente que haja um ambiente e que os alunos conheçam e sintam o agrupamento como uma entidade.”

Unidades de Registo
PCG – “Primeiro, não vejo que as famílias tenham tido grandes benefícios – admito que pontualmente, caso a caso, não posso ser niilista de
negação total porque isso implicava um conhecimento de todo o universo – mas do universo que eu conheço aqui em [Cidade] não vejo que as
famílias tenham tido vantagens. Mas mais importante que as famílias: os alunos.”
PCG – “Que eu percecione não. Não vejo mudança nenhuma [no que se refere ao trabalho realizado diretamente com alunos]. A única coisa
que poderia, digamos, maximizar ou que poderia melhorar era, por exemplo, se tivéssemos, pelo facto de sermos agregação, se tivéssemos um
maior crédito, por exemplo, de apoio aos alunos. Não é o caso.”
PCG –“(...) Nesse capítulo eu creio que não houve nem vantagem para os pais, nem para as crianças, sobretudo para as crianças.”
CM – “Não vejo [que as famílias tenham obtido qualquer vantagem com a organização em agrupamento]. Não me parece. Nem a ganhar nem
a perder. Porque elas podiam optar por qualquer das escolas do agrupamento de qualquer maneira.”
CE – “Agora não sei, se eu estiver na pele de um encarregado de educação, não sei. (...) Não, eu acho que não há perda de eficácia significativa,
nesse aspeto [do serviço prestado].”

244

Dimensão C: Dimensão equilibrada e racional da organização.
Categoria

C.2 - Eficácia e
eficiência das
estruturas e
recursos

Subcategoria

C.2.2 – Sem
alteração
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CE – “Eu acho que, se as coisas são eficazes é porque as pessoas trabalham muito mais. Porque só o facto de ter de se passar a informação
numa organização com esta dimensão, estando as pessoas fisicamente distantes, é preciso haver muita organização, muitas horas extras que
é para a informação chegar a todos os lados. Agora, acho que há um esforço de toda a gente para haver uma unidade.”
CM – “Não me parece que tenha havido alteração de eficácia. A única coisa que é pior é que passamos a ter que gerir um departamento com
mais níveis de ensino, com mais anos de escolaridade e com mais pessoas. Só nessa perspetiva.”
C1C – “Os serviços, a biblioteca, a psicologia, não melhoraram. Porque, por exemplo, tínhamos três professores bibliotecários, neste momento
temos dois professores bibliotecários. Não sinto que… está a haver um esforço para que as coisas não piorem mas está a ser um esforço muito
grande.”
CE – “Agora, isto aqui é um pau de dois bicos. Como as pessoas estão em Departamentos com várias valências, por aí poderia haver possibilidade
de haver mais projetos transversais; por um lado. Por outro lado, como as pessoas estão fisicamente afastadas, às vezes isso é contrariado por
esse motivo. Não senti, até este momento, que houvesse diferença.”
D – “Quanto aos outros serviços têm funcionado.”
CM – “Acho que não houve alteração [no que se refere à disponibilidade dos professores].”
CM – “Não, não me parece [que tenha havido alteração na disponibilidade dos professores]. Eu acho que há outros fatores que influenciam
mais a disponibilidade do que propriamente esse [da agregação]. (...) Quando nós passamos um ano em que sistematicamente, nos aumentam
a carga de trabalho ou o horário de trabalho, (...) quando recebemos sucessivos cortes de vencimento. É natural que a vontade… (...) nem que
seja no subconsciente seja afetada.”
CE – “Eu acho que a disponibilidade não tem a ver com o facto de sermos mega agrupamento ou não. A disponibilidade está com cada um. As
pessoas que eram disponíveis antes de haver mega agrupamento agora continuam disponíveis e os que não estavam disponíveis continuam
indisponíveis.”
D – “Eu antes não conhecia a realidade dos outros agrupamentos de escolas.”
D – Quero crer que... em duas das escolas essa disponibilidade já existia e continua a existir e a haver alguma interação. Numa outra temos de
trabalhar melhor para que isso aconteça.”
PCG – “E por exemplo aqui (...) precisávamos de um centro educativo, é precisamente um dos sítios onde era preciso um centro educativo novo
que tivesse recursos capazes de responder de uma forma moderna e eficaz às necessidades dos alunos: uma sala de biblioteca, um ginásio,
uma sala de prática de educação física. Recursos que podem ser potenciados para um universo de uma escala de alunos maior.”
PCG – “E aqui também, uma coisa que eu sou contra, muito crítico, no primeiro ciclo – e uma situação que se verifica muito e que decorre de
haver poucos alunos nas escolas – que é, o mesmo professor dar dois e três níveis, que eu acho que é uma coisa absolutamente condenável.
Portanto, eu sou defensor de um nível, um professor. Isso potencia a agregação. Essa agregação faz sentido.”
PCG – “E portanto na relação… quer equipamentos recursos, quer em termos pedagógicos quer em termos de organização e trabalho de sala
de aula, não perceciono qualquer alteração.”
PCG – “Quer dizer na circulação de informação ela circula. Circula como circulava antes. E hoje até reforçadamente porque há meios eletrónicos
que facilitam essa circulação Mas isso não é sinónimo de que tenha havido… nem decorre da agregação e funcionaria quer com quinhentos
quer com cinquenta.”
CM – [Relativamente à dimensão da Instituição enquanto fator potenciador do serviço prestado] “Nem uma coisa nem outra. Também não
consigo dizer que é limitador. Claro que é constrangedor para o professor que vai aos diversos estabelecimentos de ensino. Agora também não
acredito que preste um pior serviço por esse facto.”
CE – “Não sei, acho que não há perda de eficácia. Basicamente acho que as coisas mantêm-se basicamente na mesma. Agora eu estou a falar
como docente, no meu posto de trabalho.”
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Unidades de Registo
CM – [Os reflexos da insatisfação...] “Com alunos, não. E sem alunos também não. O trabalho… faz-se o trabalho que há que ser feito. Não me
parece que aí haja grande influência. Poder-se-á é fazer de forma menos feliz, digamos.”
D – “Quero acreditar que não há [reflexos de insatisfação no trabalho realizado]. Quero acreditar que eles são profissionais.”
D – “Quanto à perceção que eu tenho, acho que a alguns agradou, a outros nem tanto. Como tudo na vida.”
D – “Não [há um padrão]. Eu penso que há... É mais pontual.”
PCG – “Pois, aí não consigo pronunciar-me. Não consigo pronunciar-me porque não tenho meios. Porque tudo o que eu pudesse dizer era
especulativo. Tenho perceções muito diferenciadas: de gente muito insatisfeita, gente razoavelmente satisfeita e gente satisfeita. Qual é a
mediana? Pois não sei. Não sei. E também a questão que me coloca é em relação ao universo dos trabalhadores em geral e para não falsear
ainda que em termos opinativos e subjetivos, não tenho opinião sobre isso.”
CP – “Para nós de alguma maneira as coisas continuaram na mesma na escola sede.”
CP – “Não. Para mim não [houve perda de eficácia]. Os serviços administrativos estão aqui, não…”
CM – “Não tenho bem a perceção [relativamente à eficácia] porque eu estou na escola sede e portanto para mim não notei grande alteração.”
CM – “Não creio. Se bem que não conhecia bem a realidade das outras escolas, mas não creio [que tenham ocorrido ganhos de eficácia]. Mas
também acho que não houve perda.”
CM – “Relativamente ao sítio onde eu estava não me apercebi que houvesse grandes alterações [das condições de trabalho dos professores no
trabalho diretamente feito com alunos]. Nas outras escolas não posso… mas acredito que não.”

PCG – “Alterou [a eficácia dos serviços]. Alterou para pior e desde logo com um dado muito concreto. Os pais que até há algum tempo, por
exemplo, iam a [sede do agrupamento Agrup.15] para tratar de algum assunto à secretaria. Agora têm de se deslocar ao [ES.1].”
PCG – “A concentração dos serviços administrativos aqui, em lugar de ser um fator de aproximação, gerou distanciamento. Não me parece que
tenha vindo daí grande vantagem.”
CP – “O que é que eu sinto das outras escolas? Que complicou. Às vezes as outras colegas das outras escolas contactam-me no sentido de lhes
facilitar ou isto ou aquilo, porque não têm...”
CM – “Mas admito que fora da escola sede, eles tinham os serviços junto de si e agora há questões que, para as resolverem, tem de se deslocar.
Portanto aí há alguma perda de eficácia. Ou se quisermos há uma maior dificuldade em obter alguma informação.”
CP – “Depois, há o caso dos professores que vão a várias escolas e isso é terrível. Eu tenho no meu departamento também alguns casos, que
dificulta muito o trabalho do professor. Porque aumenta o horário.”
CP – “E isto [o professor lecionar em várias escolas] dificulta. Basta tirar tempo de trabalho. Esses quarenta e cinco minutos o professor podiaos dedicar aos seus alunos. Tirar dúvidas. Estar com ele. Onde é que o professor os vai passar? Na viagem.”
PCG – [Relativamente à dispersão geográfica] “Dir-me-á: [os professores] podem planificar no departamento. Não é a mesma coisa. Podem,
podem fazer, podem. Mas não é a mesma coisa. Não se criam as dimensões, não se criam as dinâmicas diárias, os contactos diários, conversas
sobre projetos x e y no próprio recreio e intervalo...”
D – “Houve. Houve [alteração das condições para o professor realizar o trabalho que é feito diretamente com os alunos] porque alguns
professores têm que dar aulas em escolas diferentes, e isso gera cansaço e gera... enfim, alguns constrangimentos.”
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PCG – “...a perceção que eu tenho é que um dos fatores que mais desgasta os professores neste momento é justamente essa componente,
digamos, a dimensão da componente não letiva e sobretudo o seu conteúdo. Isto é, não creio que as escolas, as famílias, as crianças e os nossos
alunos ganhem o que quer que seja com três professores, quatro professores, cinco professores e às vezes mais, de sentinela na sala de
professores à espera de serem chamados para fazerem uma substituição. (...) a produtividade, digamos assim, os reflexos educativos disso são
abaixo de nulos. E quando digo abaixo de nulos é porque eles são mesmo negativos.”
PCG – “Houve, houve alterações porque até ao nível por exemplo dos materiais. Vou-lhe dar um exemplo que não é da minha área mas já ouvi
alguns professores queixarem-se. Nas áreas das artes e das expressões muitas vezes querem e precisam de material e requisitam para a escola
sede… depois não vem, depois não há, depois não há dinheiro, depois há dinheiro mas é preciso requisitar. E isso acaba por entravar, por pôr
pauzinhos na engrenagem. Ou seja, em vez de olear a engrenagem, vai pôr areias na engrenagem, dificulta mais.”
CP – “Agora as condições de trabalho do professor ficaram mais complicadas. Logo, dificulta quer se queira, quer não. Por mais que façamos
da nossa profissão uma missão – porque fazemos – e nos dediquemos, não fazemos milagres.”
CE – “Para quem está nas chefias intermédias o trabalho aumentou muito e (...) quem está nestes cargos, (...) tem menos tempo para preparar
as suas coisas, porque tem um conjunto de preocupações e isso pode-se refletir um bocadinho na qualidade do seu ensino.”
CE – “Não acho que diretamente tenha havido [alteração nas condições de trabalho realizado com alunos]. Acho que os professores trabalham
muito e que, muitas vezes, em tarefas burocráticas e noutro tipo de tarefas e poderá haver menos disponibilidade para o trabalho direto com
os alunos: na preparação de aulas… há um maior cansaço.”
CP – “Para mim penso que [a atual dimensão] tem sido limitador [do serviço prestado]. Era aquilo que eu acabei de lhe dizer. Isto absorve
energias. Tempo. E nesse aspeto torna-se muito limitador. Porque eu, em determinada altura, tive que dizer os meus alunos estão em primeiro
lugar. Porque o tempo que eu tenho de dedicar aos meus alunos – porque antes de mais eu sou professora – vai muito para outras coisas.”
C1C – “E aquilo que… quando uma pessoa tem aquele trabalho administrativo que tem que fazer, os mapas que têm que preencher e por aí
fora, faz isso tudo e depois às tantas já não têm quase tempo nenhum para pensar na parte pedagógica da sua atividade, dos seus alunos, nos
métodos que quer usar, nos materiais que precisava de desenvolver.”
PCG – [relativamente à maior eficácia do trabalho colaborativo, da partilha e circulação da informação, da operacionalização das reuniões]“na
minha opinião é não. Não, por duas razões fundamentais: uma, (e não me vou repetir muito mais) porque Departamentos com mais de vinte
professores e alguns com trinta professores não potenciam essa circulação de informação. Não potenciam nem trabalho cooperativo, nem
partilha. Não potenciam. Não é possível. Portanto acho que nesse aspeto também não houve ganho, não houve melhoria.”
PCG – “Eu acho que a agregação, estes grandes agrupamentos, potenciam esse trabalho transversal (...). Mas uma coisa é potenciar outra coisa
é a realidade. Na realidade a perceção que tenho é que há menos disponibilidade dos professores para isso. Por duas razões diferentes. (...)
porque não há espírito de agrupamento.”
PCG – [Relativamente à dimensão de uma agregação considera-se que devia ter] “... limitação do universo de alunos abrangidos por uma
agregação. Nunca mais de 900 a 1000 alunos no agrupamento. E porquê? Por uma razão muito simples: porque eu acho que as escolas são
sobretudo espaços de sociabilidade e de socialização. (...) Tudo aquilo que é trabalho com crianças e com jovens implica de facto uma
dimensão de humanização, de relações humanas, que têm de ser relações humanas de proximidade.”
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CP – “São menos eficazes. Acho que são menos eficazes. O grande grupo, trabalhar com 36 professores, é muito mais difícil do que trabalharmos
em pequenos grupos e fazermos a articulação dos vários níveis em pequenos grupos.”
CE – “Agora, realmente as reuniões têm muita gente e não é aí que se trabalha. As reuniões basicamente são para transmitir a informação e
depois o trabalho é feito à parte. Porque não é em reuniões com trinta pessoas que a pessoa consegue decidir determinadas coisas, articular
determinadas coisas. Por esse aspeto, pela dimensão, as coisas são difíceis.”
CP – [Os níveis de insatisfação] “Tem reflexo [no trabalho realizado]. Já falámos muito sobre isto. As pessoas não andam contentes. Como eu
lhe disse os testemunhos que nos chegam de contentamento é relativamente ao facto de responderem perante uma Diretora que respeitam,
e que consideram que está a fazer um bom trabalho. A nível do nosso trabalho do dia-a-dia, acho que nos complicou muito a vida o que eu
ouço é que “estávamos tão bem”. Esta é a frase que eu ouço todos os dias.”
CE – [Relativamente aos reflexos da insatisfação no trabalho realizado] Diretamente. 100% reflexos. Se uma pessoa andar contente e satisfeita,
as coisas correm muito melhor do que se a pessoa andar insatisfeita. Isso é lógico, não é?”

C1C – “Eu, a esse nível [eficácia na componente não letiva], não tenho assim grande opinião, porque é mais uma questão de Direção e aos
outros ciclos. Ao nível do 1.º ciclo a componente não letiva é uma coisa residual. (...) As alterações foram legislativas. A legislação alterou o
número de alunos por turma, alterou os horários dos docentes, mas isso decorre da legislação e não da agregação.”
PCG – “Um terceiro aspeto que também, digamos, potencia uma menor disponibilidade é que os professores hoje estão assoberbados com
uma carga burocrática e administrativa tremenda e que é profundamente desmotivadora.”
PCG – “Eu vou-lhe dar um exemplo (...): Uma visita de estudo transformou-se num inferno. Primeiro, promover uma visita de estudo que era
uma coisa que até há algum tempo era extremamente fácil de fazer: eu sou professor no meu departamento propunha uma visita de estudo
com um ou dois professores, fazia os contactos com uma empresa ou duas ou três, qual é que é o melhor orçamento, contacto os alunos e os
pais, quem vai, quem não vai, faço o projeto, vai a pedagógico é aprovado, etc. Agora não. Agora com dois meses de antecedência tenho de
fazer um projeto – o projeto já tinha de o fazer na mesma – tenho de calcular quantos quilómetros é que vai, vai à secretaria, com quantos
meninos e tal, tenho de recolher o dinheiro com um mês de antecedência para entregar na secretaria porque é para pagar.”
PCG – “...uma série de formalidades e trâmites que foram profundamente burocratizadas que são verdadeiramente desmotivadores. (…) é o
tal espirito de empresa, a tal performatividade que está a impregnar as escolas e que é “tudo tem de ser avaliado”. E portanto é uma caterva
imensa de coisas em que os professores até sobretudo percecionam na sua maioria como sendo inúteis ou relativamente inúteis mas que
consomem muito tempo e despois desesperam e exasperam.”
PCG – “Mas eu penso que os professores ganhariam outra disposição para se envolverem, para trabalharem e desenvolverem outros projetos
se não houvesse essa carga tão burocrática, tão castradora, tão impositiva e que é percecionada como… de facto fazer hoje um projeto é uma
carga de trabalhos.”
CE – “Agora no professor em geral, o facto de termos agrupado, não me parece que seja por aí que [o trabalho da componente não letiva]
tenha aumentado. Parece-me é que em termos da componente não letiva e da legislação que tem saído, os professores agora trabalham muito
mais.”
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CP – “Exatamente [a componente burocrática aumentou bastante].”
CP – “Eu acho que a disponibilidade diminuiu. (...) o nosso horário de trabalho como sabe aumentou, temos cada vez mais trabalho e o facto
de os projetos serem transversais aumenta o trabalho. Mais dificuldade em reunir e tudo isso. E é, também, por defesa. Eu acho que a
disponibilidade aqui diminuiu.”
D – “A nível dos serviços administrativos tem sido muito complicado mas por uma situação que nos caiu desta forma: nós quando agregámos
eram... juntaram-se três serviços administrativos, eram 25 [pessoas]. Número incomportável. Neste momento já saíram 12 pessoas.”
D – “Só agora é que estabilizámos. O que é que aconteceu? Havia pessoas que tinham determinado pelouro ou determinada área. Depois
tiveram de sair e entraram outras. Tem havido reajustamentos sucessivos à medida que as pessoas estão a sair nos serviços administrativos.
Agora estabilizámos. Espero que partir do próximo ano as coisas...”
D – “Não, não, [a menor eficácia não tem a ver com a agregação mas...] tem a ver com este novo reequilíbrio...”
D – “... quando acontece a agregação pedagógica, abana um bocadinho mas depois vamos... é só uma questão de interiorização... desta nova
dinâmica.”
CE – “Acho que as pessoas estão mais insatisfeitas porque a vida delas complicou-se. Houve muitas pessoas que passaram de dar aulas numa
escola para dar aulas em duas ou em três; as pessoas têm de se deslocar à sede para fazerem as reuniões; o poder de decisão está um pouco
longe; as pessoas não se conhecem – Apesar pertencerem todas ao mesmo agrupamento, trabalham em sítios diferentes, as pessoas não se
conhecem – e a carga de trabalho, não será só do mega agrupamento mas, a carga de trabalho tem aumentado muito. Aí portanto penso que
as pessoas nesse aspeto estão insatisfeitas.”
CP – [As pessoas...] “Andam menos satisfeitas.”
CM – “A minha perceção é que o grau de satisfação diminuiu. Agora, mais uma vez tenho alguma dificuldade em estabelecer uma relação causa
efeito. Não sei se foi só a agregação. A agregação poderá ter sido mais um contributo. Agora se se deterioraram as condições de trabalho, se
se deterioraram as remunerações, as pessoas não encaram isso… é uma fator que também é importante.”
CM – “Pois, [a insatisfação] pode não ser decorrente da agregação e parece-me que na generalidade há a preocupação de essa insatisfação não
se transmitir a alunos.”
C1C – “Há, há insatisfação [decorrente de fatores externos] porque sente-se um nível da sobrecarga muito grande. Os docentes terminaram o
ano muito cansados.”
C1C – “Sim, isso [insatisfação profissional] tem a ver com a legislação e com as condições de trabalho [fatores externos] . Eu, como estrutura
intermédia, posso-lhe dizer que cheguei a um ponto que não estava a conseguir feedback – aquele feedback que os professores têm de nos dar
do seu trabalho do dia-a-dia – não estava a conseguir. Depois cheguei à conclusão que as pessoas não conseguiam responder porque estava a
haver um cansaço muito… Assim que terminaram as aulas os professores puseram as coisas todas em dia. Não era falta de trabalho, não era
desleixo era mesmo já incapacidade para corresponderem àquilo que lhes era solicitado.”
CP – “É assim, nós aqui na escola eu ainda não ouvi dizer a ninguém «estamos melhor».”
CP - Não ouvi ainda ninguém “que bom”. Não ouvi. Como lhe digo, tenho muita proximidade com as pessoas. Conheço-as bem. E conversamos,
estamos à vontade. Nunca ouvi.”
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CP – “Uma das alternativas, eu na altura estava no Conselho Geral e pronunciamo-nos efetivamente contra esta constituição, e uma das
alternativas que demos era realmente a [sede do agrupamento do Agrup.2], pela proximidade geográfica. Os próprios alunos que moram
aqui perto, casos esquisitíssimos como: havia aqui uma escola do primeiro ciclo aqui nesta rua que até vinham almoçar aqui à nossa escola
e que de repente passaram a pertencer ao outro lado. Portanto acho que não foi minimamente pensado. E a nossa opinião enquanto
Conselho Geral na altura foi desfavorável mas não fomos ouvidos.”
CP – “Já que tínhamos de agregar que fosse mais próximo. A [sede do agrupamento do Agrup.2] é efetivamente esse exemplo e já que nós
tínhamos efetivamente de fazer um mega agrupamento, seríamos obrigados a fazê-lo, então achámos que fazia sentido a proximidade.”
CM – “Em concreto deste [agrupamento], estranhei o modo como ele foi feito, até em termos geográficos: quando nós temos uma escola
que devia drenar alunos para aqui pela proximidade geográfica e essa escola vai agregar com outro agrupamento da cidade e nós acabámos
por ir buscar escolas mais distantes, não deixou de me causar uma certa estranheza.”
CM – [E hoje] “Mantenho. Não consigo perceber como é que a [sede do agrupamento do Agrup.2] não agregou connosco. Uma escola em
que estamos aqui a duzentos ou trezentos metros.”
CM – “Obviamente que sim [havia outras alternativas]. Não sei exatamente, agora eu julgo que a [sede do agrupamento do Agrup.2] não
poderia deixar de pertencer ao agrupamento cuja escola sede é o [ES.1].”
C1C – “Em relação a alternativas, pensando numa estrutura que tenha todos os níveis de ensino, talvez não [existissem alternativas mais
favoráveis]. Embora haja…embora pudessem ser, haver uma ou outra opção, nomeadamente, estou a pensar por exemplo: há escolas aqui
perto, a [sede do agrupamento do Agrup.2] que está mais perto desta escola, está mais perto do que as outras e algumas escolas, neste
momento não conheço a rede do 1.º CEB completa mas penso que havia aqui uma escola aqui perto desta zona do [ES.1], (...) que também
não fará parte deste agrupamento, em termos geográficos.”
D – “... faria então mais sentido fazer um agrupamento na margem esquerda. E dai – repare isto parece uma contradição – e daí aumentava
o numero de estabelecimentos, mas poder-se-ia criar um território educativo que efetivamente tivesse... poder e força perante outras
instituições.”

C.3.2 – Aspetos
positivos

D – “...é curioso que todas as reuniões que eu tive com as associações de pais nomeadamente as EB 2, 3, tive uma reação muito positiva à
agregação.”
D – “Em termos de pais a resposta foi positiva.”
D – [A dispersão geográfica]“É mais acentuada a nível das EB1. Agora, de resto, é curioso que eu até tenho notado, por exemplo, no 1.º
ciclo, essencialmente que – as escolas em si já estavam muito dispersas – podiam reunir numa escola ou outra ou na EB 2, 3 e preferem vir
reunir à escola sede.”
D – “Se se conseguir [concentrar todas as EB 1 nas EB 2, 3], se se conseguisse implementar era uma vantagem. O que colmataria a
desvantagem que é a dispersão.”
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Subcategoria

C.3.3 – Sem
alteração

C.3 –
Proximidade/Localização
Geográfica dos
estabelecimentos
enquanto fator
potenciador do serviço
prestado.
C.3.4 – Aspetos
negativos

Unidades de Registo
PCG – “A agregação como eu a perceciono devia ter limitações de área geográfica que agrupa, potenciando mais os recursos e melhores
equipamento e portanto mudar a qualidade de ensino, o que não se está a verificar.”
CM – “Esse [as diferentes identidades e culturas dos estabelecimentos] é um dos problemas das agregações. Se bem que neste caso até
acho que não será das agregações onde as diferenças são mais gritantes. Parece-me que estamos numa mesma zona geográfica. O [ES.1] já
aceitava, já tinha alunos do meio não tão urbano, portanto aí não me parece que haja grande diferença.”
CM – “Eu como não conhecia bem as outras duas escolas, tenho alguma dificuldade em responder. A vantagem, por exemplo, para o [ES.1]
onde eu já estava, ainda não a vi.”
CM – “Para as famílias, que têm alunos na sede parece-me que as coisas ficaram completamente na mesma.”
C1C – “Agora, digamos, as distâncias, não são distâncias impossíveis, não são assim grandes distâncias.”
D – “Agora às famílias em geral sei que lhes criou alguns problemas apesar de termos mantido um polo dos serviços administrativos quer
na [sede do agrupamento Agrup.12] quer em [sede do agrupamento Agrup.15] mas criou alguns constrangimentos, sobretudo no primeiro
ano por algumas vezes terem de se deslocar à escola sede mas isso já foi ultrapassado.”
D – “A dispersão, naturalmente que com bons coordenadores de estabelecimento, eu posso descansar.”

CP – “Relativamente aos pais é a mesma coisa. Outro dia encontrei um ex-aluno meu que me disse que vinha matricular a filha e disse: “veja
lá agora tenho de vir aqui. Moro lá em [localidade a cerca de 4 km da ES.1] ou não sei onde e tenho de vir aqui.”
CE – “Agora para as famílias que não têm alunos na sede parece-me que se tornou um pouco mais complicado nomeadamente nos assuntos
que se tratam nas secretarias…”
CE – “Por outro lado no que se refere às reuniões, reuniões de avaliação ou outras em que os encarregados de educação estão presentes
ou os alunos, isso foi complicado. Porque as reuniões decorreram todas na escola sede. Os alunos do 3.º ciclo que são esse que podem ir às
reuniões e os encarregados de educação muitas vezes não podiam ir porque as reuniões eram longe. E portanto penso que em muitas
reuniões não estiveram presentes nem os alunos nem os encarregados de educação porque as reuniões eram distantes.”
D – “Sim, mas também são situações que podem ser resolvidas pontualmente. Se há coisas que podem ser levadas daqui até às EB 2,3, se
as escolas estão mais perto delas, os pais podem lá ir buscar, vão.”
D – “Tem-se minimizado isso [constrangimentos decorrentes da dispersão geográfica].”
PCG – “Claro [que há constrangimentos] olhe por exemplo hoje sou professor em duas escolas diferentes: vou dar aulas à [sede do
agrupamento Agrup.12] e venho ao [ES.1].”
PCG – “...há professores que estão em situações de fazer vinte e trinta quilómetros de distância entre estabelecimentos. E portanto isso
não favorece nem a articulação nem…”
PCG – “(...) Por outro lado, a própria dispersão geográfica, e o facto de os professores também não se encontrarem” [não potencia o trabalho
transversal].”
CM – [Relativamente a constrangimentos decorrentes da dispersão geográfica] “Sim, desde logo em termos profissionais. E eu sou docente,
não me aconteceu a mim mas aconteceu a colegas meus. O facto de lecionarem em vários estabelecimentos de ensino é um
constrangimento que eu considero grave. Mais: obriga uma pessoa a ter automóvel. Não me consta que haja qualquer espécie de ajuda de
custo por a pessoa se deslocar de um local para o outro...”

251

Dimensão C: Dimensão equilibrada e racional da organização.
Categoria

C.3 –
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Geográfica dos
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Subcategoria

C.3.4 – Aspetos
negativos

Unidades de Registo
C1C – “A distância e a dispersão causam sempre problemas. E não há hipótese de ser de outra maneira. E há um desgaste que existe por
conta dessa distância sobretudo ao nível do pessoal docente, que muitas vezes tem que… alguns têm que prestar trabalho em várias escolas
o que implica sempre despesas, deslocações, tempo que se perde.”
CP – “...porque a nível dos serviços administrativos [os professores do departamento] tem de vir aqui.”
CE – “Em termos da coordenação de um departamento e de todas essas questões… há [constrangimentos decorrentes da dispersão
geográfica]. Eu posso dizer que estou semanas sem ver os meus colegas de departamento. E mesmo a iretora e os elementos que fazem
parte do órgão de gestão, passam-se dias sem haver contacto pessoal. É tudo tratado por e-mail ou por telefone. Caso que isso é muito
redutor. Há determinados assuntos, determinadas questões que teriam mais facilidade em ser resolvidas se as pessoas estivessem
presenciais, na presença umas das outras, e há coisas que se podem perder porque fisicamente as pessoas estão afastadas. Acho que é uma
limitação. Muito grande.”
PCG – “Claro [que há constrangimentos pelo facto de os estabelecimentos estarem dispersos], claro desde logo a própria construção da
identidade de agrupamento é tremendamente difícil. Primeiro e até por razões históricas e de construção histórica, mais comezinhas mais
pertinho de nós, as escolas criavam as suas próprias identidades. E portanto quando são forçadas à agregação, mantêm histórias e mantêm
virtudes e defeitos e resistem. E resistem. Resistem portanto a identificar-se.”
PCG – “...tende a haver nessa lógica de agregação uma lógica de gerencialismo isto é, de gestão empresarial de diminuição de custos. E isso
obviamente que não é compatível com a preservação da identidade, antes pelo contrário, porque a identidade é territorializada. Implica
políticas de territorialização educativa que não podem ser, como existe aqui em [nome da Cidade], a [ES sede da Agregação B], [Agrup.16]
e [Agrup.2] agregados. Isto não tem a menor identidade.”
PCG - Não há proximidade nenhuma quando temos escolas como o meu agrupamento que tem três escolas: duas básicas e uma secundária;
dezenas de escolas do primeiro ciclo… é uma artificialização.”
PCG – “Já para não falar no nosso agrupamento que mesmo sendo mais perto também não tem identidade.”
CE – “Nós aqui neste mega agrupamento por acaso não há muitos alunos, há poucos alunos. Por aí ainda se consegue ter uma relação um
pouco próxima. Mas a tendência é que as pessoas sejam quase como, sejam um número. Perdem as próprias escolas, perdem identidade e
os alunos também.”
CE – “Acho inconveniente. Não tiveram benefício porque acho que as próprias escolas perdem identidade com estes mega agrupamentos.”
CE – “Quando este mega foi proposto, a primeira questão é que as escolas estão distantes e a sede do agrupamento está distantes das
outras escolas. Nessa altura uma pessoa ficou assim um pouco apreensiva…”
C1C – “Está a haver um esforço muito grande para que tudo isso funcione bem. Mas está a ser muito complicado porque esses serviços,
quando estão muito centralizados, também estão muito longe das pessoas.”
C1C – “A desvantagem é sempre a dispersão das pessoas que já abordei.”
CM – “Há dispersão geográfica que não me parece que seja uma vantagem.”
CP – “Sim, sim, sem dúvida [que há constrangimentos]. E quando se propõe este tipo de atividades em que realmente pretendemos que os
alunos se juntem, um dos constrangimentos é exatamente como vêm? Como é que cá chegam? E os pais autorizam (?), e não autorizam(?)”
D – “A desvantagem [da agregação] é... a grande desvantagem é a própria dispersão.”
C1C – “...por exemplo, em termos dos transportes públicos, as ligações, não eram, não estavam adequadas para a intercomunicação entre
as escolas.”
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C.3 –
Proximidade/Localização
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estabelecimentos
enquanto fator
potenciador do serviço
prestado.

Subcategoria

Unidades de Registo

C.3.4 –
Constrangimentos

C1C – “A questão dos transportes… [é um constrangimento para ultrapassar a dispersão geográfica]”
C1C – “Há professores que andam de uma escola para a outra e não podem usar os transportes públicos. Não têm hipóteses nenhumas.
Porque não há nenhum transporte público a ligar… que ligue as escolas do agrupamento.”
D – “Podia haver uma maior proximidade da minha parte na deslocação às várias escolas mas aquilo que a tutela nos solicita para fazer
de um dia para o outro, dias atrás de dias, semanas atrás de semanas, faz com que um diretor de um agrupamento deste tamanho deixe
de ter tempo para fazer aquilo que deve fazer – que é pensar no agrupamento, é estar próximo de todas as escolas e de todas as pessoas
do agrupamento – para se centrar no campo limiar da gestão. Quer da administrativa quer financeira.”
D – “O que eu acho que falta ainda é... o facto é que nós estamos no primeiro ano da agregação efetiva.”
D – “Portanto é um processo que está a ocorrer gradualmente. É o primeiro ano de agregação pedagógica.”
D – “Eu acho que se nós criássemos ou conseguíssemos – mas isso implica um trabalho muito grande que eu vou tentar iniciar este ano
– que se nós conseguíssemos trazer grande parte do 1.º ciclo para as duas EB 2, 3 seria uma grande mais-valia para todos. Combatíamos
essa dispersão, os alunos tinham melhores condições – quer a nível físico, quer a nível de recursos humanos – a logística seria muito mais
fácil, tinham pavilhão gimnodesportivo, tinham a biblioteca, tinham laboratórios de ciências. Portanto seria uma mais-valia e essa seria
uma vantagem.”
CM – “Eu consideraria que havia uma vantagem se o espírito de agrupamento existisse, ou melhor, se o agrupamento… se existisse no
agrupamento um sentimento, como existia numa escola, em que por norma um aluno quando entrava numa escola, o sair era a exceção.
Eu acho que os alunos continuam a não ter essa visão do agrupamento. Eles não são do agrupamento. Eles são da escola A, B ou C. Claro
que estamos a lutar contra isso e também me parece que essa luta poderá ser ganha a prazo. A curto prazo parece-me impossível. Porque
isto não se faz por decreto.”
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Subcategoria

Unidades de Registo

C.4.1 – Incremento

C1C – “Penso que talvez [tenha obtido mais autonomia]. Quando o diretor fala com um órgão do Ministério da Educação está a representar,
não quinhentos alunos mas está a representar dois mil. E ganha peso. Penso que sim. É uma perspetiva lógica das coisas. Quando a Diretora
vai tentar abordar uma questão junto das entidades externas à escola ela representa uma massa muito maior do que seria antigamente.

C.4.2 – Sem
alteração

PCG – “...a relação do Ministério com o território educativo que em vez de ter uma escola tem três ou tem quatro, é exatamente a mesma.
Não há alteração nenhuma.”
CM – “Não [o agrupamento não ganhou mais autonomia com a agregação].”
CM – “A autonomia é sempre aquela que é ditada… aliás, os próprios diplomas legais quando falam de autonomia a maior parte dos artigos é
sempre «dentro dos limites impostos por lei». A autonomia vai variando não é pela agregação ou não agregação. Penso que é principalmente
com a lei que também se vai alterando.”

C.4.3 –
Constrangimentos.

D – “Mas que autonomia? Ninguém tem autonomia. Nenhuma. Cada vez menos autonomia. Aquele exemplo, que eu dei de, obrigatoriamente
inscrevermos... [na plataforma] é o exemplo disso.”
D – “Não é suficiente. A falta de autonomia é sufocante devia ser completamente alterado.”
D – “Mesmo que uma pessoa se candidatasse a contrato de autonomia, por aquilo que eu tenho observado, neste momento, as escolas ou
agrupamentos em contrato de autonomia também sufocam muito.”
PCG – “Em relação à autonomia, a autonomia, falar em autonomia neste momento no contexto que nós temos, falar em autonomia é anedótico.
É anedota. Não há autonomia coisa nenhuma. Não há autonomia para absolutamente nada. Mesmos as escolas que têm contratos, os
chamados contratos de autonomia, o espaço de autonomia das escolas é pouco mais do que, enfim uma miríade. É quase nada.”
PCG – “E a autonomia era precisa. Um grau de autonomia mais acentuado.”
CE – “Devia [haver mais autonomia], mas a decisão é superior.”
CE – “Não [o agrupamento não ganhou mais autonomia], acho que não mas não é por ser agrupamento. Eu acho que está ainda pior, porque
a quantidade de plataformas, a quantidade de dados que é necessários estar constantemente a introduzir nas plataformas, acho que o
agrupamento se calhar até tem menos autonomia.”
C1C – “...mas ao nível do pré-escolar e do 1.º Ciclo, há muitos edifícios e muitas escolas que não têm praticamente autonomia nenhuma. E não
é muito vantajoso estarem dependentes de alguém que nunca está junto deles para tomarem resoluções. Embora hoje em dia com a
informática há muita comunicação, há muitas coisas que podem ser facilitadas, mas a esse nível penso que não é vantajoso.”
CP – “Porque sinto que em determinados momentos se houvesse autonomia poderíamos avançar mais, mas por outro lado tenho muito medo
porque vai depender de quem está à frente na escola. E a autonomia pode ser bem utilizada ou pode ser um desastre. E tenho muito medo
quando as coisas dependem de uma pessoa.”
C1C – “Isso é uma questão muito complicada e se calhar não sou a pessoa que melhor sabe responder a esse tipo de questões. Porque todos
nós sabemos que a autonomia também acarreta perigos para a gestão do bem comum e por vezes… mas por causa desses perigos os recursos
financeiros ficaram muito dificultados.”

C.4 - Autonomia
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C.4 – Autonomia

Subcategoria

C.4.3 –
Constrangimentos.

Unidades de Registo
CM – “E há autonomia? Não sei. A autonomia é tudo muito lindo… é uma autonomia muito limitada. E atenção, nalguns aspetos eu até acho
que deve ser. Quando se fala de gestão de recursos humanos acho que poderá haver alguma autonomia mas não pode ser absoluta. Acho que
aí o Poder Central não se pode demitir e se nós pensarmos em termos de docentes… se já há atropelos, há compadrios, cada vez haverá mais
e estou a falar em termos genéricos é evidente, não estou a falar de A, B, ou C. Mas acredito perfeitamente que, se depender das escolas ou
das autarquias a colocação dos professores, ah, pois o genro do presidente da junta passa a ter colocação ainda que seja muito mais
incompetente do que outro professor qualquer.”
D – “Posso citar, por exemplo, gestão de recursos humanos [como uma área onde deveria existir mais autonomia].”
D – “...eu continuo a não perceber como é que eu tenho... posso ter num determinado grupo de recrutamento professores com maior
graduação profissional que têm uma avaliação de desempenho inferior àqueles que têm uma menor graduação profissional e se eu tiver que
colocar insuficiência ou ausência da componente letiva é aos de menor graduação profissional e não àqueles que têm uma menor avaliação
de desempenho ou uma avaliação de desempenho não tão boa.”
D – “Pode [a falta de autonomia pode condicionar a concretização do projeto educativo].”
D – “O outro [aspeto limitador] é a gestão financeira. Aquela plataforma de compras públicas deixa-nos completamente de rastos.”
D – “Nós queremos as coisas, algumas, elas não vêm a tempo; nós queremos determinadas coisas, não existem na plataforma, aquelas que
nós queremos especificamente, mas como existem similares são essas que temos que ter. Não podemos, por exemplo ter um transporte. Se
alguém nos der um autocarro que nós gostaríamos de ter as mesmas armas que têm os privados, não está previsto o lugar de motorista.
Portanto, podem até dar-nos uma frota de autocarros que nós não os podemos utilizar... portanto há muito mais coisas onde a autonomia era
essencial.”
PCG – “Também não há tempo e isso tem a ver com outra dimensão que é a questão da autonomia das escolas e da gestão dos horários.”
PCG – “Uma verdadeira autonomia que permita gerirem aquilo que se passa na gestão que é ter horários, professores, currículos, organização
curricular. Não estou a falar de organização curricular… deve haver um currículo de âmbito nacional. Eu não sou defensor de que cada um tem
o seu currículo. Mas entre um currículo normativo e prescritivo de nível nacional e a sua territorialização, há um espaço de autonomia muito
grande.”
CP – “Olhe, eu acho que na gestão, por exemplo, dos projetos, das horas que são atribuídas, a escola teria que ter mais autonomia.”
CE – “Número de alunos por turma, horário do docente, crédito horário, tudo isso devia ser muito mais… o agrupamento devia ter muito mais
autonomia.”
CM – [Relativamente a aspetos onde a autonomia poderia ser aprofundada...] “Não me ocorre nada. Sei que há. Também não estou muito
por dentro da gestão financeira nem nada disso mas acredito que haja aspetos, porque nós – e eu estou no pedagógico – e nós ouvimos dizer
que há dinheiro, sai dinheiro. Há ali uma série, mesmo a central de compras, poderá ter algumas vantagens, seguramente também tem
desvantagens…”
C1C – Aquisições simples são muito complicadas e nós neste momento, um dos grandes problemas é esse. Quando, um exemplo que eu já dei
no início os professores veem-se atrapalhados e por vezes desistem de fazer aquisições de alguns materiais tal a complexidade e a morosidade.
E neste momento há impressoras que não funcionam porque não se conseguiu arranjar tinta para elas, há momentos em que há dificuldade
em se fazerem as limpezas nas escolas do 1.º ciclo porque o detergente está já a escassear e anda ali a poupá-lo. Já houve situações de falta
de papel higiénico, porque é tudo mega feito. E coisas que eram feitas de uma maneira mais ou menos simples, e as escolas até tinham contrato
com uma empresa que lhes ia entregar material e não está a conseguir. E isso está a funcionar… basicamente a funcionar pior por essa razão.
Pretende-se que haja… que não haja gastos ilícitos mas devia haver autonomia não sou nada contra o controlo dos gastos públicos, pelo
contrário, sou a favor. O dinheiro que é de todos tem de ser gasto de uma maneira correta e adequada, mas não está a funcionar bem. Devia
haver uma solução mais eficaz.”
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