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Escolas do Oeste apresentaram projectos de empreendedorismo
A edição deste ano do concurso de empreendedorismo nas escolas do Oeste teve por mote a economia circular. Foram apresentadas 117 ideias (das quais 

68 sobre aquela temática)   envolvendo 468 alunos do 1º ciclo ao ensino secundário. Os vencedores foram conhecidos a 25 de Maio numa cerimónia que 

decorreu na OesteCIM. 

O maior número de projectos foi apresentado pelas escolas do concelho das Caldas da Rainha, cujo município foi premiado como o Mais Empreendedor, 

enquanto que o de Alcobaça foi distinguido como o Mais Criativo. 

Fátima Ferreira

fferreira@gazetacaldas.com

Uma aplicação informática 
(app) que informa os habi-
tantes sobre os ecopontos 
cheios e vazios na sua área 
de residência e envia um si-
nal de alerta para a central 
quando o contentor está 
cheio, foi a ideia vencedora 
dos prémios de empreende-
dorismo ao nível do secundá-
rio. O projecto, denominado 
Ecolocation, foi idealizado por 
Íris Calinas, Joana Oliveira, 
Mariana Coelho e Caterina 
Vinnitcaia, alunas da Escola 
Básica e Secundária de S. 
Martinho do Porto.   
Dos projectos apresentados 
no 3º ciclo, o vencedor foi o 
de Júlia Baptista, Maria Inês 
Esteves, Maria Rita Paulino 
e Rita Ascenção, também da 
Escola Básica e Secundária 
de S. Martinho do Porto, e 
que consiste na reutiliza-
ção das folhas das árvores. 
Denominada Leaf Life, a ideia 
passa pela utilização deste 
material vegetal para produ-
zir um polímero semelhante 
ao plástico.
Ao nível do 2º ciclo, a vitó-
ria coube ao projecto Humus 

(Santiago Santos e Afonso 
Gama, da EB de Santo Onofre), 
que consiste na criação de 
uma empresa dedicada à pro-
dução de adubo a partir de 
lixo orgânico doméstico. As 
pessoas passariam a depositar 
lixo orgânico em contento-
res específicos e, em função 
da quantidade colocada, re-
ceberiam vales de desconto 
em lojas aderentes. Depois 
de recolhido o lixo, este seria 
tratado de forma a obter dois 
tipos de húmus: composta-
gem natural e vermicompos-
tagem, que seriam colocados 
em sacos e postos à venda 
como adubo. 
No que respeita ao 1º ciclo, 
tendo em conta a qualida-
de dos projectos, o juri atri-
buíu três primeiros lugares, 
ex-aequo. Foram distingui-
dos o Barco Anti-Poluição 
(que aspira o lixo da Lagoa 
de Óbidos), da autoria de 
Ijardo Framen, da EB de 
Santo Onofre, e o projecto 
social De Mãos Dadas que 
consiste na formação de um 
banco de roupa e calçado a 
favor dos alunos carencia-
dos, da autoria de Carolina 
Grácio, Mariana Garcia, Sara 
Martins e Simão Jerónimo, 

da EB1 da Murteira (Cadaval). 
Foi também premiado o pro-
jecto Trocaris, da autoria de 
Diogo Domingos, Duarte 
Varela, Laura Gomes e Tomás 
Martins, da EB1 do Painho 
(Cadaval), e que se consubs-
tancia numa plataforma que 
permite aos produtores agrí-
colas registarem-se quando 
têm falta ou excesso de pro-
dutos, facilitando a sua troca.
Entre os estabelecimentos de 
ensino foram premiados como 
Escola Mais Empreendedora 
em Economia Circular os 
agrupamentos do Carregado, 
Cadaval e S. Martinho do Porto 
e o Externato de Penafirme. 
Cada um destes agrupamen-
tos apresentou nove projectos 
a concurso. 
Também as escolas, municí-
pios e docentes foram premia-
dos. A Escola de Hotelaria e 
Turismo do Oeste e a Escola 
Secundária Raul Proença fo-
ram consideradas as mais cria-
tivas, assim como o município 
de Alcobaça.  Já Susana Silva, 
da EB de Santa Catarina, e Aida 
Santos, do Agrupamento de 
Escolas do Cadaval, foram con-
sideradas as professoras mais 
empreendedoras. 
Com 48 ideias apresenta-

das a concurso, de um total 
de 117, o municipio calden-
se foi considerado o mais 
empreendedor. 

Uma aposta 
ganha

Sérgio Félix, secretário da 
AIRO, considera que foi uma 
“aposta ganha” a edição deste 
ano, tendo em conta o número 
de projectos apresentados no 

âmbito da economia circular.
A entrega dos prémios foi 
antecedida pela Semana do 
Empreendedorismo, que 
decorreu entre 20 e 25 de 
Maio, com visitas a empresas, 
workshops e oficinas. Mais 
de uma centena de alunos 
tiveram a oportunidade de 
conhecer o Grupo Linos (agri-
cultura), Atlântis (vidro) e a 
Fábrica de Água da Xarneca 
e do Varatojo. 
As oficinas de cerâmica, ar-
queologia, ambiente, econo-

mia circular, cutelaria, ces-
taria, educação, tecnologia, 
encadernação artesanal e 
redes sociais, que decorre-
ram na OesteCIM abarcaram 
mais de 250 alunos. De acordo 
com Sérgio Félix, esta Semana 
de Empreendedorismo será 
para repetir, numa tentativa 
de maior proximidade dos 
alunos à vida laboral, mas 
provavelmente noutra altu-
ra do ano porque no mês de 
Maio decorrem as provas de 
aferição. 
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Alunos vencedores: Os alunos dos vários níveis de ensino premiados pelos projectos de empreendedorismo

Em 12 anos houve 3600 alunos a pensar em projectos inovadores
O empreendedorismo caldense esteve em destaque a 11 
de Maio, com a 12ª gala, que juntou cerca de 300 pessoas 
no CCC e que também teve como temática a economia 
circular. Nestas 12 edições foi promovido o empreende-
dorismo a mais de 3.600 alunos e estimuladas 904 ideias.
A construção de casas naturais para chapins (pássaros 
que comem os lagartos do pinheiro) para vender às es-
colas e câmara, tendo em conta que existem pinheiros 
nas cidades, foi a proposta vencedora ao nível do 1º ci-
clo. A ideia foi apresentada por Diogo Ribeiro e Diogo 
Coutinho, alunos da EB de Santo Onofre. 
No 2º ciclo venceu o projecto de criação de uma empresa 
dedicada à produção de adubo orgânico, que resulta dos 
restos dos lixos domésticos. Os mentores da ideia foram 
Santiago Barrelas dos Santos e Afonso Gama, também 
da EB de Santo Onofre. 
“Queen’s aromatic herbs” dá título ao projecto de Carolina 
de Vasconcelos, Diogo da Silva, Inês Baltazar Figueiredo 
e Gustavo Ribeiro, alunos do Colégio Rainha D. Leonor, 
que venceram o prémio de empreendedorismo ao ní-
vel do 3º ciclo. A ideia consiste no cultivo e secagem de 
plantas aromáticas para criação de cremes, loções e sa-
bonetes. Pretendem também elaborar marcadores in-
formativos que acompanham as embalagens criadas e 
os vasos, com informação das suas propriedades, origem, 
aplicações e receitas. 
Ao nível do secundário, o primeiro lugar foi conquistado 
por Carolina Loureiro, Mariana Caetano, Daniel Ferreira, 
Filipe Santos e Henrique Vitorino, da Escola de Hotelaria 

e Turismo do Oeste, que propuseram a criação de bom-
bons utilizando produtos regionais do Oeste. Foram dis-
tinguidos o Agrupamento de Escolas Raul Proença como 
a Escola mais Empreendedora e a Escola de Hotelaria e 
Turismo do Oeste como a escola mais criativa e eleitos 
131 alunos como embaixadores do empreendedorismo 

para o ano lectivo 2019/2020. A sessão ficou ainda mar-
cada pela homenagem ao professor Rui Correia, vence-
dor do Global Teacher Prize Portugal.
Esta iniciativa é promovida pela autarquia e pela AIRO, 
envolvendo os alunos desde o 1º ciclo ao ensino secun-
dário.   F.F. 
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Os jovens caldenses que se distinguiram na 12º edição deste concurso
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Susana Silva, distinguida como uma das docentes mais empreendedoras com a vereadora caldense Maria João 
Domingos, do município mais empreendedor (797)

ENSINO GRATUITO

CURSOS COM ESTÁGIOS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)
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Uma aula com o melhor professor 
do país na EBI de Santo Onofre
Rui Correia foi eleito, no início do mês de Maio, o vencedor do Global Teacher Prize Portugal 2019. Gazeta das Caldas assistiu a das suas aulas de História 

na EBI de Santo Onofre. Abrir a mente dos alunos para a aprendizagem e envolvê-los directamente na partilha do conhecimento são as bases do sucesso 

de um sistema que este professor desenvolveu ao longo dos anos.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

Quem estiver à espera de metodo-
logias rebuscadas e tecnologia de 
ponta entre os argumentos de Rui 
Correia para estimular os alunos nas 
aulas, desengane-se. Há alguns ob-
jectos que fazem parte do inventá-
rio do professor de História, mas eles 
são bem simples. Dados, espátulas 
de médico que são personalizadas, 
um para cada aluno, copos de pa-
pel coloridos e quadros brancos in-
dividuais, são alguns desses objectos. 
Mas estes são apenas acessórios. O 
sistema propriamente dito surge da 
personalidade do professor e da sua 
experiência acumulada.
A aula a que fomos assistir foi a de 
uma turma de 9º ano da EBI de Santo 
Onofre – onde lecciona -, marcada 
para as 12h35 e com a duração de 45 
minutos. Chegámos juntamente com 
o professor e toda a turma estava já 
sentada à espera. Não há perdas de 
tempo. Rui Correia distribui o mate-
rial pelos alunos, faz um resumo da 
aula anterior e explica o que se pre-
tende com esta, que é sobre a parte 
final da II Guerra Mundial.

Copos semáforo
A aula será dividida em três blocos. No 
primeiro, de 15 minutos, é dada toda 
a matéria prevista para aquela aula. 
Todos os alunos têm um conjunto de 
três copos (um verde, um amarelo e 
um vermelho). São os copos “semáfo-
ro”. O verde indica ao professor que o 
aluno está a compreender a matéria. 
Se alguém se distraiu e perdeu o fio 
à meada, mostra o copo amarelo, o 
que levará Rui Correia a voltar atrás 
e a explicar melhor o tema. Quando 
o aluno não está a perceber e preci-
sa de colocar uma questão, exibe o 
copo vermelho, o que faz parar o dis-
curso do professor. Quando há um 
copo vermelho não é o professor que 
responde à dúvida, mas sim um dos 
que tem o copo verde, já que este si-
naliza que os alunos estão a assimi-
lar a informação.
Estes copos, nos quais se inspirou 
em técnicas do professor britânico 
Dylan Wiliam, “entregam ao aluno o 

comando sobre a velocidade da aula”, ex-
plica Rui Correia.
O sistema permite que a matéria seja 
dada com grande ritmo, mas não é 
um simples debitar de matéria. Rui 
Correia tem uma forma simples e 
aprazível de passar a mensagem, como 
que numa conversa informal, o que 
ajuda os alunos a manterem-se in-
teressados, focados e participativos.

Concluído este período de 15 minutos, 
seguem-se dois blocos cujo objectivo 
é consolidar aquela parte da matéria. 
Durante cinco minutos, os alunos 
vão escrever uma síntese daquilo que 
ouviram. O processo de escrita com 
a matéria fresca em mente, durante 
o qual existe uma grande interacti-
vidade quer com o professor, quer 
entre os alunos, permite consolidar 
o conhecimento e também a tirar as 
dúvidas que surgem.
A aula conclui com um terceiro bloco 
em que os alunos vão ler, de forma 
aleatória, as sínteses que escreveram. 
É aqui que entram as espátulas per-
sonalizadas pelos alunos. Um deles 
tira à sorte quem será o próximo a 
ler a sua síntese. Ouvir o que os ou-
tros alunos escreveram é mais uma 
etapa para solidificar o conhecimen-
to adquirido.
“O que uns esqueceram os outros vão lem-

brar. Vai-se repetindo a informação e as ideias 

acabam por ficar perfeitamente estabeleci-

das, porque estamos constantemente a reac-

tivar ciclos de atenção”, explica.
Ao mesmo tempo, este método con-
vida à participação de todos os alu-
nos na aula. “Quero que os alunos mais 

expressivos possam brilhar, isso é impor-

tante, mas esses não podem apagar os ou-

tros, tem que haver oportunidade para que 

todos se expressem em aula”, sustenta.

Contra 
os exames
Estas foram as técnicas utilizadas 
nesta aula a que assistimos, mas o 

docente tem outras formas de con-
vidar os alunos à participação e ao 
interesse pela matéria.
Outro dos processos de consolida-
ção passa por, num dos blocos finais 
da aula, colocar perguntas que são 
respondidas de forma individual, ou 
em pares, em quadros brancos de ta-
manho A4. “É uma bateria de cinco ou 

seis perguntas “assassinas” que permitem 

ver se há alunos a responder mal e, caso 

haja, não há problema nenhum, é só mais 

uma oportunidade para rever a matéria”, 
explica Rui Correia.
Com os quadros cria-se uma dinâ-
mica de segurança porque a van-
tagem do quadro é permitir que se 
apague com facilidade. “Eles podem 

errar tranquilamente, sem consequências 

nenhumas, porque não estamos ali a ava-

liar”, realça.
Rui Correia acha inconcebível que 
um professor pergunte a uma tur-
ma se todos perceberam a matéria 
dada no final de uma aula. “Isso é 

de uma inutilidade total, porque o sim não 

garante nada”, afirma, acrescentando 
que a função do professor não é dar 
a lição, mas sim garantir que os alu-
nos aprendem. E isso é o que estas 
técnicas lhe permitem perceber em 
tempo real.
O docente diz que estas visões do 
que deve ser uma aula conferem 
uma responsabilização dos alunos 
muito maior. “Eles estão constantemente 

envolvidos em qualquer coisa de prático, o 

que torna impossível que se desliguem do 

que está acontecer. E mesmo que queiram 

desligar nunca lhes é dada essa oportuni-

dade”, garante.
Quanto aos resultados dos alunos, 

diz que os que já tinham boas no-
tas, continuam a tê-las, mas os que 
tinham resultados inferiores, por 
norma, melhoram.
Parte disso deve-se ao facto de a ava-
liação ser efectivamente contínua. 
“Todas as aulas são um momento de avalia-

ção documentável e isso aumenta a quan-

tidade de elementos que documentam o 

desempenho do aluno”, observa.
De resto, Rui Correia é contra os exa-
mes. “Não temos o direito de pedir a todos 

os alunos que estejam preparados para res-

ponder ao que quer que seja num determi-

nado dia. Isso tem que acabar”, sustenta.

Mentes 
abertas ao 
conhecimento
“As mentes são como os pára-quedas, de 

nada servem se não forem abertos”. Este 
é um dos princípios que guiam Rui 
Correia na sua relação com os alunos. 
Seria errado pensar que o método 
de ensino do vencedor do Global 
Teacher Prize Portugal 2019 se li-
mita às técnicas descritas atrás.
Uma das dificuldades com as quais 
os professores hoje se deparam é que 
a sociedade fomentou uma cultura 
do imediatismo que é válida para 
tudo, incluindo a aprendizagem, 
considera Rui Correia. “As pessoas 

continuam a ter curiosidade, mas toda a 

sociedade as treina no sentido de que se 

o saber não estiver logo ali à mão não 
vai haver a diligência necessária 
para o perseguir e apanhar. Isso é 

incompatível com a demora, o sacrifício 

e a descoberta autónoma a que o conhe-

cimento obriga”, observa.
O primeiro passo quando inicia o 
trabalho com uma turma é, por isso, 
criar essa abertura da mente dos jo-
vens para a aprendizagem. E isso 
começa por ter com eles uma rela-
ção de confiança que vai além da 
de professor-aluno. “A primeira função 

de um professor é ser aluno dos seus alu-

nos”, defende. Isso significa estudá-
-los, compreendê-los, saber as suas 
potencialidades, objectivos e até ca-
pacidades fora de aulas. “Despendo 

muito tempo nisso, estou muito tempo com 

eles fora das aulas, já fui a muitos jogos 

de futebol, a muitos saraus, a muitas ce-

rimónias pessoais deles, pelo que a relação 

dentro da sala de aula é consequência de 

um relacionamento natural com os meus 

alunos”, conta.
A isso somam-se algumas caracte-
rísticas naturais do próprio profes-
sor, como a utilização do sentido de 
humor em ambiente de aula. “Utilizo 

uma abordagem muito descontraída que 

contribui muito para que haja um bem-es-

tar na sala”, acrescenta.
Rui Correia diz que um professor 
tem que ser interessante e que cada 
aula tem que ter um elemento ines-
perado, “até de perplexidade”, que faça 
com os alunos se interessem pelo 
que está a dizer.
De resto, estes atributos pessoais fo-
ram mais significativos para a atri-
buição do prémio do que as técnicas 
que hoje utiliza em aula, até porque 
os depoimentos que ajudaram na elei-
ção foram recolhidos junto de ex-alu-
nos que não as experimentaram. 
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Na escola de Santo Onofre Rui Correia desenvolve várias metodologias para manter os alunos atentos e interessados
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Há crianças que não vão à escola 
porque podem aprender em casa
As famílias que, por razões de mobilidade profi ssional ou de natureza pessoal, pretendem assumir maior responsabilidade na educação dos seus fi lhos, 

têm à sua disposição o ensino individual e o ensino doméstico. Trata-se de uma resposta da escola, que se quer cada vez mais inclusiva e com condições 

de equidade para todos os alunos. 

Fátima Ferreira

fferreira@gazetacaldas.com

Há crianças que estando ma-
triculadas na escola e inte-
gradas numa turma, não vão 
às aulas. O ensino é feito em 
casa, por um familiar ou por 
outra pessoa que habite com 
o aluno. Trata-se do ensino 
doméstico e no agrupamento 
de escolas de Óbidos exis-
tem actualmente sete casos 
de crianças inscritas nesta 
modalidade, espalhados por 
vários níveis de ensino, des-
de o 1º ao 10º ano. 
No início do ano este número 
era superior, mas dois alu-
nos já regressaram à escola 
“por motivos de socializa-

ção”, explicou o director do 
agrupamento, José Santos, 
à Gazeta das Caldas. O res-
ponsável aponta como razões 
para esta escolha as opções 

de vida dos pais. “São famí-

lias que querem ter uma 

maior participação na edu-

cação dos seus fi lhos”, refere. 
Esta modalidade educativa 
está regulamentada desde 
Fevereiro, através da porta-
ria 69/2019, que defi ne uma 
série de regras e procedi-
mentos, tanto ao nível da 
matrícula, como de acom-
panhamento e certifi cação 
das aprendizagens. O res-
ponsável educativo deve 
ser licenciado e o aluno 
tem que produzir um por-
tefólio com um registo do 
seu percurso curricular e 
pedagógico. A escola assi-
na com os encarregados de 
educação um protocolo, que 
inclui as metas, obrigações 
e as formas de monitoriza-
ção e acompanhamento das 
aprendizagens.
“O processo individual do 

aluno tem que ter todos 

os documentos”, salienta 
o director, realçando que 
o protocolo estabelecido é 
essencial para que ambas as 
partes estejam cientes dos 
seus deveres. 
José Santos considera que é 
importante haver esta mo-
dalidade, assim como o ensi-
no individual, para dar res-
posta a uma minoria, numa 
escola que se quer inclusiva 
e com condições de equi-
dade para todos os alunos.
“É na equidade que entram 

estas duas modalidades, 

para permitir que todos te-

nham direito à educação”, 
diz, acrescentando que se-
rão sempre uma excepção 
e não a regra. 
Neste ano lectivo, a nível 
nacional há 909 alunos a te-
rem aulas em casa, a grande 
maioria (859) na modalida-

de de ensino doméstico.  Os 
restantes 50 estudantes têm 
aulas dadas por um profes-
sor particular. Estes números 

são semelhantes aos regis-
tados no ano lectivo passa-
do, mas substancialmente 
superiores aos do ano lec-

tivo de 2012/2013, quando 
apenas 63 alunos estavam 
inscritos no ensino domés-
tico ou individual. 
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Desde o início do ano que há legislação a defi nir regras para este tipo de ensino no domicílio
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Educação. Que Futuro?
Decorreu no dia 18 de Maio 
a segunda edição do evento 
“Educação. Que Futuro?”
Foram cerca de 300 pessoas 
que passaram pelo grande au-
ditório do Centro Cultural e de 
Congressos (CCC) de Caldas da 
Rainha ao longo do dia 18 de 
maio para participar naquele 
que já é considerado um pon-
to de referência nacional no 
debate do futuro da educação 
nacional. 
A sessão de abertura contou 
com as boas vindas do Diretor 
do Centro de Formação de 
Associação de Escolas (CFAE) 
Centro-Oeste, Prof. Nicolau 
Borges, co-organizador do even-
to, seguindo-se a intervenção do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Caldas da Rainha Dr. Tinta 
Ferreira, que aproveitou a pre-
sença da Secretária de Estado 
Adjunta e da Educação, Dra. 
Alexandra Leitão, para abordar 
o tema da descentralização de 
competências no domínio da 
educação para as autarquias e 
na necessidade de intervenção 
por parte do governo em al-
guns dos edifícios escolares do 
concelho, com especial desta-
que para a Escola Secundária 
Raul Proença. Sobre o assunto 
a Secretária de Estado Adjunta 
e da Educação, Dra. Alexandra 
Leitão, reforçou a importância 
da descentralização de com-
petências na autonomia das 
escolas, dando a entender que 
deverão existir fronteiras bem 
definidas nas responsabilida-
des de cada um, com o projeto 
pedagógico a manter-se exclu-
sivamente desenvolvido pe-
los profissionais de educação 
das escolas.
Iniciaram-se os trabalhos com 
o resumo das práticas iniciadas 
em três workshops desenvol-
vidos durante a semana an-
tecedente. Os Professores 
António Quaresma Coelho, 
Isabel Trindade e Paula Mestre 
falaram sobre a necessidade da 
construção do próprio currícu-
lo, através de uma Apropriação 
Curricular feita a partir das 
grandes linhas orientadoras 
definidas pelo Ministério da 
Educação, que passará a ser 
parte integrante do Projeto 
de Ação Educativa da escola, 
onde os objetivos devem ser 
pensados por ciclos e nunca 
por anos de escolaridade. 

A 
avaliação
Os mesmos professores desen-
volveram ainda o workshop 
sobre a Avaliação Formativa, 
Contínua e Sistemática, afir-

mando que a avaliação é na-
turalmente parte integrante 
do processo de aprendizagem-
-ensino, devendo estar sempre 
ao serviço das aprendizagens, 
mas que nunca deve assen-
tar numa avaliação sumativa, 
por classificação, defendendo 
que a nota não demonstra em 
nada se as competências fo-
ram adquiridas pelos alunos, 
demarcando-se de rankings 
ou qualquer iniciativa de tipo 
meritocrático que em nada be-
neficiam a aprendizagem.
Rafael Betencourt (Brasil) e 
Paulo Santos falaram sobre 
a Aprendizagem Baseada em 
Projetos e das suas experiên-
cias pessoais nos vários proje-
tos em que estão envolvidos. 
Segundo os dois professores o 
trabalho de projeto com origem 
no interesse de cada criança 
proporciona uma aprendiza-
gem significativa e o desen-
volvimento das suas capaci-
dades de uma forma muito 
mais natural e eficaz. O pro-
fessor deixa de ser transmis-
sor de informação e passa a 
ter um papel mais importante 
no desenvolvimento pessoal 
de cada aluno, estabelecendo 
uma relação afetiva determi-
nante para que se possam tra-
balhar todas as competências 
necessárias através de projetos 
diversificados. Respondendo 
às questões do público afirma-
ram que a mudança de práti-
cas requer uma mudança pes-
soal, só quando ela acontece 

é que é possível avançar para 
as restantes.

“Superar 
o fracasso 
e a evasão 
escolar”
Ainda durante a manhã fala-
ram mais três importantes figu-
ras da educação, Maria Vieites 
Casado (Espanha-Inglaterra) 
apresentou o projeto em que 
está envolvida, o INCLUD-ED, 
projeto de pesquisa, coordenado 
pelo Centro de Investigação em 
Teorias e Práticas de Superação 
de Desigualdades (CREA) da 
Universidade de Barcelona, 
para identificar atuações de 
êxito que contribuem para 
superar o fracasso e a eva-
são escolar, bem como supe-
rar o risco associado de ex-
clusão em outras áreas como 
emprego, saúde, habitação e 
participação política. Segundo 
a psicopedagoga o INCLUD-
ED pretende transformar as 
escolas em Comunidades de 
Aprendizagem, levando as fa-
mílias a participar no proces-
so educativo, mostrando vá-
rios exemplos onde já foram 
implementadas várias ações 
nesse sentido. 
Seguiu-se a Prof. Inácia Santana, 
conselheira do Conselho 
Nacional da Educação e asso-

ciada do Movimento da Escola 
Moderna (MEM) para falar so-
bre a formação inicial de pro-
fessores e na importância da 
mesma na necessária mudan-
ça de práticas pedagógicas nas 
escolas. Segundo a professora 
só será possível mudar do pro-
fessor da aula expositiva para 
outras abordagens quando os 
cursos superiores deixarem de 
ser precisamente aquilo que se 
pretende combater, teóricos, 
expositivos, pois o professor 
reproduz aquilo que vê e rece-
be, isomorfismo pedagógico.
A terminar a manhã falou o 
Prof. Rui Trindade, Presidente 
do Conselho Científico e 
Pedagógico da Formação 
Contínua, num discurso que 
vinha confirmar as ideias 
das intervenções anteriores, o 
modelo escolar atual está gas-
to e necessita ser revitalizado 
com outras abordagens peda-
gógicas. De acordo com Rui 
Trindade, e respondendo a 
uma questão sobre se iriam 
deixar de haver turmas e au-
las na escola do futuro, o ca-
minho passará pelo professor 
deixar de ser autossuficien-
te, isolado, passando a haver 
um trabalho conjunto de uma 
equipa pedagógica que se aju-
da mutuamente trabalhando 
em coadjuvação. 
Depois de uma pausa para o 
almoço entrou o último pai-
nel de oradores, brindado pela 
atuação musical de alunos do 
Agrupamento de Escolas Raul 

Proença, da EBI Sto. Onofre e 
EB Bairro dos Arneiros. 

Preparar 
para a vida 
e não para 
o emprego
A professora Ariana Cosme, 
consultora-assessora do Projeto 
de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular, falou das eviden-
tes alterações e sucesso nas es-
colas que aderiram ao Projeto 
Piloto de Inovação Pedagógica 
(PPIPI) com autonomia a 100% 
para reorganizarem turmas, 
horários, matriz curricular, pro-
gramas e calendário escolar. 
Ariana Cosme defendeu que 
o caminho passa pela autono-
mia, e que a escola deve pre-
parar para a vida e não para 
o emprego, numa clara refe-
rência à necessidade de se 
trabalharem mais os valores 
humanos de toda a comuni-
dade educativa. Respondendo 
a uma questão do público so-
bre a incoerência de se pedir 
que as escolas sejam autóno-
mas mas mantendo-se os tes-
tes únicos, provas de aferição 
e exames nacionais, Ariana 
Cosme referiu que os testes 
podem ser suprimidos pelas 
escolas uma vez que não são 
obrigatórios, defendendo ainda 
que os exames nacionais não 

deverão ser usados pelo ensi-
no superior para a admissão 
nos seus cursos, acreditando 
que é uma realidade que so-
frerá alterações num futuro 
próximo.
As professoras Isabel Trindade 
e Paula Mestre voltaram ao 
palco para falar sobre o projeto 
educativo da EB da Várzea de 
Sintra, uma escola de 1º ciclo 
que funciona sem aulas expo-
sitivas, sem turmas, em grupos 
heterogéneos divididos por nú-
cleos de aprendizagem, com 
base num trabalho de apro-
priação curricular, avaliação 
formativa, contínua e sistemá-
tica, e aprendizagem basea-
da em projetos, semelhante 
ao que acontece na também 
pública Escola da Ponte (Vila 
das Aves) desde 1976. 
Terminou o último painel de 
oradores com a intervenção 
do Diretor do Agrupamento 
de Escolas Fernando Casimiro 
Pereira da Silva de Rio Maior, 
uma das escolas pioneiras en-
volvidas no ao Projeto Piloto 
de Inovação Pedagógica (PPIPI) 
e no projeto INCLUD-ED, fa-
lando sobre as grandes mo-
dificações que as diferentes 
escolas do agrupamento fo-
ram alvo, tanto ao nível do 
mobiliário com a criação das 
“salas de aula do futuro” como 
ao nível da abordagem peda-
gógica, passando também pela 
alteração dos três períodos de 
aulas para dois semestres. 
Logo após a segunda atua-
ção musical do dia, desta vez 
por alunos da Academia de 
Música de Óbidos, António 
Quaresma Coelho terminou 
o encontro fazendo o balanço, 
e as declarações da totalida-
de dos convidados oradores 
foi unânime, as escolas que 
mantenham a dinâmica pe-
dagógica atual estão atrasadas, 
ultrapassadas, e não corres-
pondem às necessidades dos 
alunos e da sociedade atual. É 
urgente uma atualização das 
práticas, olhar para o mundo, 
para as fontes de informação, 
produzir conhecimento e dei-
xar de ser meros consumidores 
de currículo, desprestigiando 
assim a profissão de profissio-
nais da educação.
Tempo ainda para a mensagem 
da Vereadora da Educação da 
Câmara Municipal de Caldas 
da Rainha e para João Rosa, 
em representação da socieda-
de civil, afirmar que o gran-
de objetivo do Educação. Que 
Futuro? é mesmo o de provocar 
uma nova construção social 
de aprendizagem, estando a 
edição de 2020 já a ser pre-
parada. 

João Rosa

DR

 O evento, que se realizou no CCC, é considerado uma referência no debate sobre o futuro da educação
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Foi dado destaque à aprendizagem baseada em projectos e em experiências pessoais dos alunos e professores
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O Centro de Educação Especial 
Rainha D. Leonor recebeu um 
prémio de 16.600 euros para 
criar uma cozinha pedagógica 
no fórum sócio-ocupacional. 
O projecto irá potenciar o de-
senvolvimento de competên-
cias de pessoas com doença 
mental e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a sustentabili-
dade fi nanceira da instituição.
A nova cozinha pedagógica vai 
permitir que 20 pessoas com 
doença mental desenvolvam 
novas competências e ganhem 
maior autonomia em activi-
dades diárias. Por outro lado, 
será simultaneamente uma 
fonte de receita para o Centro 

de Educação Especial Rainha 
D. Leonor. É que a instituição 
pretende rentabilizar os pro-
dutos criados nesta cozinha, 
vendendo-os no comércio lo-
cal. “A comercialização destes 

produtos evidencia a capacida-

de produtiva das pessoas com 

defi ciência e doença mental 

promovendo a aceitação so-

cial e contribuindo como fon-

te de receita para a entidade”.
O projecto surgiu porque o 
Fórum Sócio Ocupacional do 
CEERDL se encontrava sem 
vagas e necessitava de renovar 
e ampliar a sua estrutura de 
modo a conseguir apoiar mais 
pessoas com doença mental e 

desenvolver actividades fun-
cionais e terapêuticas.
O CEERDL tem 40 anos e co-
bre os concelhos das Caldas, 
Óbidos, Bombarral e Cadaval, 
dando apoio na área social, edu-
cativa, formativa e profi ssio-
nal. Actualmente ajuda 533 
pessoas com defi ciência e/ou 
doença mental a terem vidas 
mais autónomas.
O prémio Fidelidade Comunidade 
está na sua segunda edição e 
distribui 500 mil euros pelas 
várias instituições de três áreas: 
inclusão social de pessoas com 
defi ciência ou incapacidade, 
envelhecimento, e prevenção 
em saúde. I.V.

DR

O prémio insere-se no programa de responsabilidade social do grupo Fidelidade.

Uma cozinha pedagógica valeu um 
prémio de 16.600 euros ao Centro 
de Educação Especial

(853)
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Um aluno de hotelaria nas cozinhas de Goa 
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Henrique Vitorino, jovem de 19 anos de Peniche, passou um mês em Goa, na Índia, a aprender mais sobre aquela gastronomia. O jovem foi escolhido 

para representar o Oeste num intercâmbio entre o Turismo de Portugal e a V.M. Salgaocar Institute of International Hospitality Education, o hotel-

escola indiano que o recebeu.

Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

Henrique Vitorino tem 19 
anos e estuda Cozinha e 
Pastelaria na EHTO, nas 
Caldas. Um dia estava a fazer 
um exame de cozinha quan-
do o formador lhe pergun-
tou: “Henrique, já sabe para 

onde vai? Para a Índia! Mas 

depois falamos no final da 

aula”. O jovem não sabia que 
tinha sido seleccionado pelo 
seu mérito e aproveitamen-
to escolar para representar a 
escola do Oeste num inter-
câmbio entre o Turismo de 
Portugal e um hotel-escola 
em Goa. Ele e mais 11 estu-
dantes (um de cada escola 
de hotelaria do país) iriam 
passar um mês (entre 1 de 
Fevereiro e 3 de Março) na 
Índia a aprender mais sobre 
aquela gastronomia e sobre 
aquele país.
“Senti que era uma recom-

pensa pelo meu trabalho”, 
disse Henrique Vitorino à 
Gazeta das Caldas.

A partir daí foi tomar vaci-
nas, trocar alguns euros por 
rupias e preparar as malas 

para embarcar na aventura. 
De Portugal, e do seu Oeste, 
levava, por exemplo, aguar-

dente da Lourinhã, ginja de 
Óbidos e cavala de Peniche, 
mas também livros das Caldas 

e renda de bilros de Peniche.
A viagem foi longa, com uma 
escala no Dubai e outra em 

Nova Deli. “Foi muito can-

sativo, com muitas horas de 

espera nos aeroportos. Em 

três dias dormi cerca de três 

horas”, disse.
Mal chegou a Goa, foi directa-
mente para o V.M. Salgaocar 
Institute of International 
Hospitality Education. 
“Fomos recebidos com co-

lares de flores que servem 

para purificar e a tradicional 

pinta vermelha na testa. O 

instituto é uma escola mui-

to grande, privada, onde os 

alunos estudam, dormem e 

trabalham, ao ajudarem nas 

refeições”.
O grupo recebeu um pla-
no de estudos que passava 
por acordar todos os dias às 
6h30, tomar o pequeno-al-
moço às 7h00 e começar as 
aulas às 8h00. Às 10h00 fa-
ziam uma pausa sagrada para 
beber um chá preto, resquí-
cio da colonização britânica. 
Até às 15h00 tinha aulas. A 
essa hora havia nova pau-
sa para o chá e a partir daí 
tinha o tempo por sua con-

ta, aproveitando para visitar 
quintas, mercados, fábricas, 
monumentos e praias.
“O que mais me impressio-

nou pela positiva foi a di-

versidade de produtos nos 

mercados, e pela negativo 

foi o cheiro super incomoda-

tivo e a carne e o peixe mal 

acondicionados, com moscas”.
Da Índia chamou-lhe tam-
bém à atenção a confusão 
e a pobreza nas ruas. Sentia 
um grande contraste sempre 
que saía do hotel. Já dentro 
do hotel, “era como se esti-

vesse na Europa”.
O ponto forte da viagem foi a 

ida à Spicy Farm, uma quinta 
onde é possível perceber de 
onde vem cada especiaria e 
onde viu pela primeira vez a 
árvore da canela. “A canela é 

extraída como num sobrei-

ro e não é enrolada, é quase 

uma folha de papel, verde, 

que se enrola quando seca”.
Outra das coisas que o jovem 
mais gostou, foi da humildade 
e felicidade do povo indiano. 
“São pessoas que vivem com 

muito pouco e que, por isso, 

aproveitam tudo, enquan-

to nós ocidentais, vivemos 

com tudo e passamos a vida 

a queixar-nos”.

Uma das maiores dificulda-
des foi a adaptação ao calor 
seco que encontrou na Índia.
Durante um mês participou 
em várias noites culturais com 
comida e danças tradicionais 
e, numa delas, os portugueses 
cozinharam para os indianos. 
“Fizemos peixinhos da horta, 

pastéis de bacalhau, caldei-

rada do Algarve, pastéis de 

nata e arroz doce, entre ou-

tras receitas”, contou.
Da gastronomia indiana gos-
tou especialmente de traba-
lhar com o forno Tandoor, 
tendo aprendido a fazer os 
pães de Goa, entre os quais 
o famoso pão Nan. “Lá só há 

cebolas roxas e não se usa o 

azeite porque é uma gordura 

cara. Utiliza-se manteiga”.
Henrique Vitorino visi-
tou templos hindus e a 
Figueiredo’s House, uma 
antiga casa senhorial que 
hoje é um museu. “Foi mui-

to engraçado porque nessa 

casa, tão longe da nossa ter-

ra, havia louça da Bordallo 

Pinheiro”.
Da Índia trouxe especiarias e 
livros de cozinha, bem como 
outras recordações.
O grupo de formandos deu-

-se muito bem e criou laços 
fortes entre si. “Regressar a 

Portugal e separarmo-nos 

foi a pior parte, mas já es-

tivemos juntos em Setúbal, 

num jantar que os goeses em 

Portugal fizeram para nós”.

E da Índia 
surgiu 
uma 
empresa
O jovem está a terminar o 
último ano de Cozinha e 
Pastelaria. “Foram três anos 

de grande crescimento pes-

soal e profissional”, resu-
miu o penichense, que de-
pois pretende tirar no Estoril 
a licenciatura em Produção 
Alimentar na Restauração.
Considera que o melhor do 
curso nas Caldas da Rainha 
foram os dois estágios: pri-
meiro no Marriott Praia d’El 
Rei e o segundo no Porto 
Palácio, onde foi possível 
“sair da zona de conforto 

e aplicar os conhecimentos 

que adquirimos na escola, 

mas também trazer conhe-

cimentos desses locais para 

o contexto escolar”.
Da viagem à Índia sur-
giu... um negócio. Henrique 
Vitorino e Bernardo Calvo 
(de Coimbra) conheceram-se 

na viagem à Índia e torna-
ram-se sócios para lançar 
a The Cooking Sensation, 
uma empresa de catering 
personalizado, eventos cor-
porativos, private cheffing 
e showcooking. 

Henrique Vitorino, o segundo a contar da direita, aproveitou a visita para comprar livros sobre a gastronomia indiana

 Os mercados indianos impressionaram o jovem de Peniche pela diversidade, 
mas também pelos cheiros

Junto ao chef Sugatha, coordenador da cozinha do hotel-escola em Goa

(851) (787)
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E se o director da escola fosse para ministro da Educação?
Perguntamos aos responsáveis das escolas das Caldas e de Óbidos o que fariam se fossem ministros da Educação. E também perguntámos o que pensam da indisciplina e violência na escola e como encaram a descentralização da 

educação. As respostas revelam alguma sintonia em questões fulcrais, mas são suficientemente interessantes para merecerem uma leitura atenta.

A direcção da ETEO não respondeu às questões. 

1- Se fosse ministro(a) da Educação, qual seria a sua principal medida?

2- A indisciplina e a violência na escola têm vindo a aumentar? Como  combatê-la?

3- Como encara a municipalizarão e/ou descentralização da Educação?

 “Um corpo docente motivado é uma garantia de sucesso da Escola”

1. As medidas teriam como base um denominador comum: os alunos, 
pois  qualquer iniciativa que ajude as escolas e os professores a poderem 
ser  e dar o seu melhor beneficia os alunos.  Assiste-se a um  desconten-
tamento generalizado associado à profissão de docente e por  isso hoje há 
poucos alunos do ensino secundário a quererem prosseguir  estudos no 
ramo do ensino,  o que será um problema a curto prazo. Assim,  torna-se 
essencial olhar para esta profissão e implementar medidas que a  valori-
zem/dignifiquem mais, não chega “reproduzir” processos de países  bem 
sucedidos na Educação, é preciso também criar contextos semelhantes, 
não só para os educadores (ao nível de formação, contratação, colocação,  
avaliação, etc.), mas também para os alunos (carga letiva, avaliação, etc.).

2. Apesar de não sentirmos isso no CRDL, estamos atentos e vamos  acom-
panhando casos que se replicam a nível nacional. Existem fatores  físicos, 
como turmas grandes e escolas sobrelotadas, que terão,  naturalmente, 
tendência para ver estes problemas acentuados e as  políticas dos últimos 

três anos vieram agravar essa situação. Depois  existem fatores sociais, 
muitos relacionados com o uso indevido das  redes sociais, onde tudo é 
permitido e onde se estão a perder  valores-base. Muitos dos problemas 
vividos hoje começam numa rede social  fora da escola e são arrastados 
para dentro da escola, condicionando  tudo. Está provado que, do ponto de 
vista de maturidade neurológica, os  pré-adolescentes não estão prepara-
dos para as distrações/estímulos e as tentações inerentes às redes sociais.

3. Sendo uma escola particular, o CRDL não está abrangido por esta me-
dida,  contudo, consideramos que poderá ser positiva, uma vez que o mu-
nicípio  terá mais margem de manobra para colaborar com as escolas nos 
diferentes  ciclos de ensino, e as escolas continuarão a ser autónomas do 
ponto de  vista pedagógico. 

Sandra Santos

Directora pedagógica do Colégio Rainha D. Leonor

1. Creio que a maior necessidade em termos de educação no nosso país prende-se 
em devolver maior credibilidade e confiança à organização escolar e ao corpo 
docente e, ao mesmo tempo, conceder maior autonomia aos Agrupamentos 
de Escolas. Nesse sentido, não poderia centrar a minha ação numa única 
medida, mas sim num conjunto de medidas que pudesse garantir à escola o 
seu melhor desempenho, numa ótica de busca da qualidade do ensino e da 
excelência da educação. 
É necessário uma responsabilização de todos os atores educativos, para que a 
escola se apresente como uma entidade credível, de qualidade e com eleva-
do nível de autonomia, que tenha poder de decisão e de implementação de 
medidas sem o trajeto entre a mesma e os organismos centrais, embora sem 
ficar correr o risco de se criar uma diversidade de micro programas de estu-
dos, micro currículos, de pequenos universos educativos.

2. A indisciplina e a violência na escola são assuntos com os quais me tenho 
debatido ao longo da minha carreira e ao crescendo dos quais tenho assistido. 
Esse crescendo não é um problema recente e vem de encontro ao que refiro 
na questão anterior. Prende-se com o descrédito sentido pela comunidade 
relativamente à organização escolar, por um lado, e também por uma ne-
cessidade de remodelação do processo de ensino-aprendizagem, tendo como 
objetivo a sua adequação a uma geração que se revela ativa e construtora do 

seu conhecimento.
Através de medidas que promovam uma maior credibilidade da escola na co-
munidade e uma maior autonomia no âmbito de medidas proativas de pre-
venção da mesma, esses fatores serão inerentemente atenuados e/ou anula-
dos. Uma intervenção precoce no âmbito do respeito pelo outro e dos valores 
sociais permite um combate precoce do problema e não um ataque centrado 
apenas nos sintomas do mesmo.

3. Encaro a mudança como fator preponderante para alterações profundas 
do sistema. Acredito também em qualquer medida implementada com o in-
tuito de conferir maior autonomia à organização escolar.
Se os intervenientes no processo de descentralização tiverem presente o con-
ceito, a consciência dos seus papéis e as capacidades necessárias para o de-
senvolvimento das suas competências, a descentralização poderá revelar-se 
uma estratégia adequada. Mas também poderá funcionar como um inibidor 
da autonomia de escola, caso seja mal utilizada, se alguns dos parceiros tive-
rem a pretensão de perverter o sentido da definição ou ainda se não se cria-
rem condições efectivas para que o processo se desenrole. 

José Santos

Director do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos

1. É uma pergunta muito exigente para a qual não é fácil dar resposta. 
Mas passaria por valorizar a carreira docente, só com professores mo-
tivados e reconhecidos socialmente será possível melhorar a educação.

2. No Agrupamento de Escolas Raul Proença não se tem verificado o au-
mento da violência, pelo contrário, regista-se um decréscimo. Contudo, a 
indisciplina tem vindo a assumir novas formas e a contribuir para desgastar 
os professores. As medidas para a combater passam mais pelo ataque aos 
problemas sociais, não podemos esperar que seja a escola a resolver tudo.

3. Encaro a descentralização da educação de forma positiva desde que se 
mantenha uma clara separação de competências, isto é, a gestão peda-
gógica das escolas deve ser sempre responsabilidade das suas direções. 
Assim como a descentralização deve significar uma efetiva transferência 
de recursos financeiros e não um avolumar de constrangimentos. A ti-
tulo de exemplo, lembro a necessidade de fazer obras de fundo na Escola 
Secundária Raul Proença. 

João Silva

Director do Agrupamento de Escolas Raul Proença

1. De imediato seria bom não mudar nada até estarem reunidas condições 
de efetiva mudança. A Educação não pode andar ao sabor de cada minis-
tro. As mudanças devem passar por um processo de reflexão e análise 
com a opinião de quem está no “terreno”. O que as escolas precisam é de 
promover o sucesso. Isto implica muita monitorização das aprendizagens 
dos alunos desde muito cedo, agir o mais depressa possível, e tentar per-
ceber quais as estratégias que funcionam com alunos de perfil diferente. 
Isto faz-se criando condições nas escolas e começando o mais cedo pos-
sível junto dos alunos. O ensino não pode ser igual para todos porque os 
alunos são heterogéneos.
Criar grupos de trabalho para que docentes e especialistas decidam o es-
sencial de cada currículo. Criar um currículo nacional mais curto, mais 
objetivo e motivador.
Dar a possibilidade aos docentes de progredirem na carreira. Este me-
recido reconhecimento seria gratificante para os docentes e motivante 
para fazerem mais e melhor!  
Diminuição do número de alunos por turma. Assembleias de Escola e de 
Ano para serem ouvidos e fazerem parte integrante das decisões que os 
envolvam. Requalificação dos estabelecimentos de ensino, criando boas 
condições para toda a comunidade escolar.

2. Face ao número crescente de casos de indisciplina, afigura-se como 
pertinente a reflexão partilhada em torno de um código de conduta a im-
plementar em todos os estabelecimentos de ensino. A indisciplina pode e 
deve ser combatida, em primeiro lugar, com ações preventivas diagnosti-
cadas pelos Docentes. É imprescindível envolver a família pois esta molda 
e condiciona as disposições e os desempenhos escolares dos filhos através 
da transmissão dos conhecimentos e dos saber-ser e saber-fazer, das ex-
petativas depositadas em termos de trajetórias de sucesso e do acompa-
nhamento da vida escolar. A Escola influi sobre o sucesso escolar dos seus 
alunos através de fatores relacionados com as práticas pedagógicas dos 
seus docentes e de um clima propiciador de um bom ambiente educativo. 

3. A municipalização pode ser uma boa ou uma má medida. Se for um 
processo de Parceria entre Câmara e Escola, será uma medida positiva 
pela maior proximidade existente. As direções, docentes, alunos e famí-
lias, devem continuar a ser as personagens principais do sistema de ensi-
no. As autarquias devem ser encaradas como verdadeiros parceiros, que 
pedem a opinião, a escutam e decidem em articulação. 

Jorge Graça

Director do Agrupamento de Escolas D. João II

“Atrair e reter os melhores para a profissão de Professor”

1. Se fosse ministra da Educação, a minha principal preocupação seria a 
motivação dos professores. Um corpo docente motivado é uma garantia 
de sucesso da Escola. Os professores têm de se sentir gratificados com a  
sua carreira, e utilizar toda a sua energia no processo de ensino, na  re-
lação com os alunos, no envolvimento com os projetos escolares e com 
a  comunidade.

2. Não há aumento de indisciplina no Agrupamento que dirijo. Bem pelo  
contrário. Não deve haver combate à violência, mas antes prevenção. O  

regime legal disciplinar prevê medidas adequadas a garantir a tranquili-
dade nas Escolas, nomeadamente a prestação de serviços a favor  da comu-
nidade escolar. Importante é envolver as famílias no processo  educativo.

3. Com uma expetativa positiva, esperando que as autarquias estejam 
à altura da imensa responsabilidade que lhes caberá nesse processo. 

Maria do Céu Santos

Directora do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro

“A descentralização poderá funcionar como um inibidor da autonomia de escola”

“Os  pré-adolescentes não estão preparados para as  tentações inerentes às redes sociais”

“A descentralização deve significar uma efectiva transferência de recursos financeiros”

1. Estimular a criatividade e a inovação nas práticas pedagógicas é cru-
cial e, por outro lado, reforçar uma organização escolar e uma metodolo-
gia de ensino que privilegie a cooperação entre os alunos, mas também 
a sua especificidade e individualidade, a igualdade, a confiança, a alegria 
e a felicidade!
Gostaria de realçar que é fundamental o investimento na capacitação tec-
nológica das escolas, reforçando e melhorando os recursos e equipamen-
tos existentes, para benefício dos alunos e professores!
No exercício de uma profissão na área do ensino devem estar os melho-
res, os mais talentosos e os mais capacitados e motivados. Por isso, é vital 
a existência de uma política de valorização das profissões do Ensino, que 
consiga atrair e reter os melhores para a profissão de “Professor”, contri-
buindo para a sua respeitabilidade pública, criando condições de autono-
mia, liberdade e responsabilidade.

2. No caso da EHTO não sinto que a violência e a indisciplina tenham vin-
do a aumentar. Mas esses casos exigem da parte da Escola uma resposta 
firme, adequada e multifacetada. A indisciplina é um fenómeno com-
plexo, que se evidencia de diversos modos e graus de intensidade, com 
origem em múltiplos fatores de ordem pessoal, familiar, social e escolar.
A Escola deve, por isso, ter a capacidade de interpretar e descodificar to-

dos os sinais e evidências de violência e indisciplina, atuando de forma 
proactiva e preventiva, reduzindo a probabilidade de ocorrência e mini-
mizando o impacto negativo dos problemas existentes 

3. Concordo que se criem todas as condições financeiras e orçamentais, 
pedagógicas, técnico-administrativas, operacionais e de logística para que 
as Escolas possam ter um reforço de gestão e intervenção local e regional 
ao nível da contratação e gestão do pessoal não docente, manutenção e 
gestão do equipamento escolar, gestão dos refeitórios e refeições escola-
res, transportes, ação social escolar e atividades extracurriculares, num 
processo que será gradual até 2021.
Considero, ainda, que o ministério da educação deve prosseguir a missão 
da gestão e regulação do sistema nacional de educação, conferindo, no 
entanto, cada vez mais competência, autonomia e flexibilidade para que 
os Estabelecimentos Escolares possam gerir com eficácia redobrada os 
seus projetos educativos e as suas ações de intervenção junto da comu-
nidade local e regional, como por exemplo, ao nível da criação e aplicação 
dos currículos escolares e ao nível da contratação e gestão dos recursos 
humanos, inclusive professores. 

Daniel Pinto

Director da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste

“O ensino não pode ser igual para todos porque os alunos são heterogéneos”
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Jardins de infância criaram o jornal 
escolar Andarilhando
Chama-se Andarilhando e é um jornal escolar que foi criado por educadoras, pais e crianças de jardins de infância do Agrupamento de Escolas Rafael 

Bordalo Pinheiro. No início do projecto, foi feito um primeiro jornal caseiro que incluía notícias relativas ao quotidiano das crianças e que actualmente 

anda a viajar pelas casas dos participantes. Desta iniciativa ainda fez parte a realização de visitas de estudo dos petizes a várias entidades da cidade, 

entre as quais a Gazeta das Caldas, a ESAD e a autarquia.

Desde o início 
deste ano que 
as 145 crianças 
dos jardins de 
infância do 
Agru  pa mento 
de Escolas Rafael 
Bordalo Pinheiro 
se transforma-
ram em jorna-
listas. A ideia de 
criar o jornal esco-
lar Andarilhando
teve como objec-
tivo “divulgar as 

boas práticas dos 

vários jardins de 

infância”, explicou 
Luísa Nogueira, a 
coordenadora do pré-esco-
lar daquele agrupamento e 
que também coordenou o 
Andarilhando. O jornal retra-
ta, por exemplo, um projecto 
que surgiu de uma parceria 
em que as crianças dos jar-
dins trabalharam com alu-
nos do curso profi ssional de 
Marketing e Comunicação 
que funciona na sede do mes-
mo agrupamento. 
O jornal escolar ainda inclui 
artigos sobre cidadania, edu-
cação para a saúde, igualdade 
de género e educação para 

os media. Somam-se textos 
sobre as visitas guiadas que 
as crianças do pré-escolar 
efectuaram ao Oceanário, ao 
Centro Cultural de Belém e 
ao Parque D. Carlos I.
“Quisemos neste projecto 

envolver também os pais e 

contámos com as colabora-

ções de uma nutricionista 

e de uma jornalista”, con-
tou a educadora, que mui-
to se orgulha do projecto. O 
Andarilhando ainda guarda 
rubricas como “A opinião dos 
mais pequenos também con-

ta”, assim como “Dicas para 
os pais: algumas maneiras de 
apoiar o seu fi lho”. Também 
inclui Rimas Andarilhas e 
uma imagem para os mais 
novos colorirem. Ao todo, 
foram editados 500 números 
deste jornal que foram ven-
didos a dois euros. Segundo 
a responsável, o jornal esco-
lar “tem tido uma óptima 

receptividade” sobretudo 

junto da comunidade escolar.
Do Andarilhando ainda 
fez parte a criação de um 
jornal caseiro feito pelos 
alunos do Centro Escolar 
de Alvorninha que incluía 
notícias sobre algo de rele-
vante relacionado com a vida 
dos petizes. O nascimento de 
um irmão, a chegada de um 
novo animal de estimação, 
ou a aquisição de um novo 

automóvel são alguns dos 
temas retratados. O jornal, 
constituído por um único 
exemplar, foi  feito nas sa-
las de aula, está agora a via-
jar pela casa das crianças e 
“fica dois dias em cada lar 

dos participantes”, explicou 
Luísa Nogueira.
Neste projecto, que contou 
com o apoio das juntas de 
freguesia onde se locali-

zam as escolas, participa-
ram os jardins de infân-
cia de Alvorninha, A dos 
Francos, S. Gregório, Sta. 
Suzana, Casais da Serra, 
Carvalhal Benfeito e de 
Sta. Catarina. No próximo 
ano lectivo, já há temas ân-
cora para o Andarilhando: 
serão a Educação Ambiental, 
a Educação Intercultural e a 
Educação Rodoviária. N.N.

DRDR
Em Fevereiro os alunos de Alvorninha visitaram a Gazeta das Caldas Os petizes em plena “actividade redactorial”
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Super Pais ou 
Pais Super?

O termo “overparenting”, ou 
em português “pais helicóp-
tero”, diz respeito aos pais que 
são superprotetores, sempre 
prontos a antecipar ou re-
solver problemas dos filhos. 
São pais que supervisionam 
e controlam excessivamente 
as atividades dos filhos, dan-
do-lhes pouco espaço para ex-
plorar e descobrir livremente 
a vida e o mundo. Estes pais 
dão poucas oportunidades às 
crianças de correrem riscos, 
fazerem as suas escolhas e 
poderem aprender com os 
desafios da vida. 
São também extremamente 
exigentes no que toca à edu-
cação, disciplina, desempe-
nho académico, amizades, 
namoros, etc. Os filhos têm 
que se distinguir em tudo e 
serem os melhores, sendo que 
falhar ou desistir não são op-
ções. Estão constantemente 
a intervir no dia-a-dia dos 
filhos, limitando a sua ca-
pacidade de escolha, fazem 
questão de dar orientações, 
que apontam o caminho que 
consideram mais adequado 
limitando a sua capacidade 
de decisão. Perante uma si-
tuação de perigo ou crise, in-
tervêm para os proteger até 
que estes se sintam com ca-
pacidade para seguir o seu 
caminho. 
Por outro lado, Javier Urra 
refere que “existem normas 
ou limites que considera basi-
lares para evitar que a crian-
ça sinta que pode tornar-se 
tirana: não permitir que mal-
trate ou ridicularize outras 
crianças ou adultos e não ce-

der a caprichos impróprios 
para cada idade”.
Deverão perceber claramen-
te e desde cedo que existem 
normas básicas, como não 
estragar coisas ou respeitar 
hábitos.
Este perfil de parentalidade 
surge como consequência das 
mudanças na sociedade, em 
que se passa de uma educação 
muito autoritária, baseada 
no medo, para uma educa-
ção demasiado liberal em que 
as regras e o papel de cada 
um na hierarquia familiar 
está pouco ou mal definido.
Ora este tipo de educação 
não é a mais funcional e 
adequada, e naturalmente 
a forma como a criança/jo-
vem se irá comportar tam-
bém não o será.
Irão desenvolver uma per-
sonalidade frágil, imatu-
ra, muitas vezes infantil, e 
com fracas competências 
sociais.  Como têm medo 
de errar, não arriscam, não 
desenvolvem ferramentas 
para lidar com a adversi-
dade, com a perda ou com 
a frustração. Não conse-
guem ser independentes.   
Assumem por vezes com-
portamentos baseados na 
revolta contra os pais, de-
sencadeiam crises de ansie-
dade ou depressões e têm 
dificuldade em ser aceites 
num grupo de pares pela di-
ficuldade em criar empatia.
As crianças superprotegidas 
desde a infância acabam por 
ter dificuldade em algumas 
competências essenciais para 
a vida, no que diz respeito à 
resiliência, sentido crítico, 
autonomia e independên-
cia, auto conhecimento, auto 
confiança, gestão das emo-
ções, tais como a frustração 
e tristeza.
A sociedade está a ser per-
missiva e a educar os filhos 
nos seus direitos, mas não 
nos seus deveres, produzin-
do filhos tiranos.

Deste modo, consegue-se 
perceber claramente que a 
educação funcional e equi-
librada não se pode basear 
em extremos, nem demais 
nem de menos. Se a ausên-
cia de afeto, proteção, con-
tenção e amor prejudica o 
comportamento da crian-
ça e ou jovem, a super pro-
teção, e a transferência de 
responsabilidade dos filhos 
para os pais, também se tor-
na contraproducente.
Conseguir um equilíbrio no 
que toca à educação, é um 
desafio constante porque o 
mesmo depende de vários 
fatores tais como o contex-
to em que a família está in-
serido, as características dos 
pais, os padrões educacionais 
dos mesmos, a forma como 
gerem as suas emoções e a 
sua vida, as características 
das crianças e da restante 
família, etc. 
Existem algumas regras bási-
cas e essenciais para que esse 
equilibrio possa ser conse-
guido. Por um lado, as regras 
deverão estar bem definidas 
e são para cumprir (salvo as 
exceções), a distribuição de 
tarefas, ato vs consequência 
e assumir responsabilidades.
Por outro é necessário colocar 
as crianças a pensar na pro-
cura de ideias e de soluções, 
quando surgem contrarieda-
des, saber errar para errar 
menos, e enfrentar as difi-
culdades de forma natural 
e não evitá-las.
No fundo temos de educar 
as crianças e os jovens para 
serem adultos assertivos, e 
com uma inteligência emo-
cional desenvolvida. 

*Assistente Social – Comissão 
de Proteção de Crianças e 
Jovens. Mestre em Serviço 
Social com especialização em 
bullying. Especializada em 
Aconselhamento Parental, 
Crianças e Jovens em Risco 
e Play Therapy pelo ISPA.

Por: Patrícia Oliveira*
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Colégio Rainha D. Leonor promoveu 
um Dia Sem Telemóvel
Os alunos do Colégio Rainha D. Leonor foram desafi ados a deixar os telemóveis em casa por um dia, ocupando os seus recreios com jogos tradicionais. A 

iniciativa pretendia mostrar que é possível (e divertido) viver sem telemóveis e sensibilizar para um uso mais consciente e cuidado deste objecto. É que, hoje em 

dia, as habituais gritarias e correrias dos recreios dos mais novos, foram substituídas por um cenário onde impera o silêncio e crianças agarradas a telemóveis. 

Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

Os alunos do 5º ao 12º ano do 
Colégio Rainha D. Leonor fo-
ram desafi ados a passar um 
dia sem telemóvel e a ocupa-
rem os recreios entre as au-
las a fazer jogos tradicionais, 
como corridas de sacos, saltar 
à corda, andas verticais e ho-
rizontais, carrinhos de rola-
mentos, o jogo da macaca, o 
das latas ou a malha.
“O telemóvel na escola está a 

ser uma epidemia, especial-

mente junto das comunida-

des mais novas, que fazem 

uma utilização desregrada 

do mesmo”, explicou Hugo 
Barros, professor que coor-
denou a iniciativa.
Daí que tenham tentado sen-
sibilizar os pais para o facto de 
os alunos não precisarem de 
telemóvel quando vão para a 
escola, estando o telefone da 
escola disponível para qual-

quer contacto.
Simultaneamente, este projec-
to mostrava aos alunos como 
pode ser divertido brincar no 
recreio em vez de fi carem 
cada um “agarrado” ao seu 
telemóvel.
“Com este uso do telemóvel 

perdem-se competências so-

ciais e de resolução de confl itos 

porque os jovens não comuni-

cam entre si e ganham uma 

difi culdade em compreender o 

outro”, salientou Hugo Barros, 
notando que a escola terá um 
papel de mediar nestas con-
fl itos, que até surgem na rede 
e, portanto, fora do contexto 
escolar.
O professor explicou à Gazeta 
das Caldas que os docentes já 
disponibilizavam bolas e cor-
das para os alunos brincarem 
no recreio, mas que muitos não 
se mostravam entusiasmados.
A iniciativa teve um boa ade-
são por parte dos alunos, que 
se divertiram com os jogos tra-

dicionais. “Depois desse dia 

alguns já vieram pedir-nos 

para termos carrinhos de ro-

lamentos e alguns dos jogos 

sempre disponíveis na esco-

la”, revelou o professor.
O Dia Sem Telemóvel destinou-
-se a alunos entre os 10 e os 15 
anos e contou com a parceria 
da Federacção Portuguesa de 
Jogos Tradicionais.
Sandra Santos e Raquel Galeão, 
da direcção pedagógica da es-
cola, explicaram à Gazeta das 
Caldas que esta ideia surgiu 
depois de observarem a forma 
como os alunos de hoje passam 
os seus intervalos: juntos, mas 
distantes, isto é, cada um “pre-
so” ao seu telemóvel.
“Esta tendência preocupa-nos 

e temos procurado promover 

outras formas de estar porque 

o telemóvel pode ser uma ex-

celente ferramenta em sala 

de aula e temos muitos pro-

fessores que potenciam essa 

vertente, mas nos recreios 

não há nada como o conví-

vio real”.
A direcção da escola revelou 
que esta é uma iniciativa a 
repetir e que será organiza-
da mais do que uma vez por 

ano. Além disso, faz parte das 
intenções da direcção “alte-

rar alguns aspectos do regu-

lamento interno e do pró-

prio projeto educativo” que 
imponham restrições ao uso 

desregrado dos telemóveis. 
Em muitas escolas públicas 
francesas e em muitos colé-
gios e institutos espanhóis, o 
telemóvel é proibido entre os 
alunos. 

DR

Em vez de jogarem nos telemóveis, os jovens estudantes puderam jogar na “vida real”
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JOÃO II
Educação pré-escolar

1º ciclo do ensino básico com oferta complementar

- Parlamento de dom João II
- Actividades de enriquecimento curricular (AEC) 1º e 2º 
ano: actividades lúdico-expressivas/ aprender a brincar; 
actividade física desportiva; ensino de inglês
- AEC 3º e 4º ano: atividades lúdico-expressivas; activida-
de física e desportiva; ciências experimentais
2º e 3º ciclo do ensino básico

- Ensino regular
- Ensino articulado de música em parceria com o Conservatório 
das Caldas da Rainha
- Língua estrangeira 2: alemão (em parceria com a escola 
piloto de alemão), espanhol e francês.
- Oferta complementar: robótica, música, dança, educação 
tecnológica e jornalismo vídeo e fotografia
Cursos CEF tipo 2

EFA escolar b2 e b3

Português para falantes de outras línguas

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
RAFAEL BORDALO PINHEIRO
Pré-escolar com oferta complementar

- Iniciação à língua inglesa e atividade física em articulação 
com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha
1º ciclo

- Com 25 horas lectivas com reforço das áreas de expres-
são artística, plástica, dramática e musical
- AEC no 1º e 2º ano: inglês, atividade física e música/ apren-
der a brincar
- No 3º e 4º ano: disciplina de inglês. AEC de inglês, ativi-
dade física e musical, leitura expressiva, ensino experi-
mental das ciências
2º ciclo  e 3º ciclo

- Ensino regular
- Ensino articulado de música
- Língua estrangeira de francês, espanhol e alemão
Ensino secundário

- Artes visuais; ciências e tecnologias; ciências socioeco-
nómicas; línguas e humanidades
Cursos profissionais

- apoio à família; apoio à gestão desportiva; audiovisuais; 
energias renováveis; electrónica, automação e computa-
dores; mecatrónica automóvel; gestão e programação de 
sistemas informáticos
Centro Qualifica

- Para jovens maiores 18 anos e adultos com processo de 
reconhecimento e validação de competências com equi-
valência ao 6º, 9º e 12º anos e certificação profissional nas 
áreas de proteção civil, auxiliar educativa, administrati-
va, mecânica de automóveis, eletricidade, turismo, infor-
mática e comércio 
Ensino noturno EFA

Português para falantes de outras línguas
Unidade de apoio ao alto rendimento na escola
- Destinado a alunos atletas que se integram no estatuto 
de alto rendimento que pertence à seleção nacional ou 
ainda com potencial talento desportivo validado pelas fe-
derações nacionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL PROENÇA
Pré-escolar

1º ciclo

2º e 3º ciclo com ensino articulado de música e dança

Ensino secundário

- Cursos científico-humanísticos de ciências e tecnolo-
gias, artes visuais, ciências socioeconómicas, línguas e 
humanidades

Curso profissional

- Gestão e programação de sistemas informáticos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
JOSEFA DE ÓBIDOS
Pré-escolar com oferta complementar

- Ateliê criativo, pensar colorido, música, inglês, educação 
física/ natação, crescer melhor
1º ciclo com oferta complementar

- Ateliê criativo, Óbidos Anima/ Story Centre/ My Machine
- AEC no 1º e 2º ano: inglês, actividade lúdico expressiva, 
música,  e yoga
- No 3º e 4º ano: disciplina de inglês. AEC de atividade lú-
dico-expressiva, música e yoga
1º ciclo com iniciação à dança

2º ciclo

- Ensino regular
- Ensino articulado de música
- Equipas educativas em espanhol, alemão, teatro e robótica
3º ciclo

- Ensino regular
- Ensino articulado de música
- Equipas educativas em educação para a cidadania e teatro
Ensino secundário

- Artes visuais; ciências e tecnologias; ciências socioeco-
nómicas; línguas e humanidades
Cursos profissionais
- Restauração e pastelaria, gestão e programação de siste-
mas informáticos, apoio à gestão desportiva

COLÉGIO RAINHA DONA LEONOR
Pré-escolar

1º ciclo

2º ciclo e 3º ciclo

- Ensino regular e articulado de dança e de música
- Oferta complementar: ciências experimentais, educação 
para a cidadania, conversação de inglês, iniciação ao espa-

nhol e educação emocional
Cursos Profissionais

- Acção educativa apoio à infância, comunicação, marke-
ting, relações públicas e publicidade, desporto

ESCOLA TÉCNICA E EMPRESARIAL DO OESTE
Cursos profissionais

- Serviços jurídicos,
- Segurança e Higiene do Trabalho
- Turismo
- Informática – Sistemas
- Auxiliar de Saúde

CENFIM CALDAS DA RAINHA
Formação de Jovens

Cursos de Aprendizagem

- Técnico manutenção industrial de metalurgia e 
metalomecânica
Cursos de Especialização Tecnológica

- Tecnologia mecatrónica
Cursos de Educação e Formação de Jovens

- Eletromecânica de manutenção industrial
Formação de adultos (EFA)

- Serralheiro civil, técnico de segurança e higiene no trabalho

CENCAL – CALDAS DA RAINHA
Formação Inicial de jovens e adultos

- Marcenaria (equivalência 9º ano), técnico multimédia 
(equivalência 12º ano), técnico de contabilidade (equiva-
lência 12º ano)

ESCOLA DE TURISMO E HOTELARIA DO OESTE
Cursos de dupla certificação (para alunos com 9º ano)

- Restaurante / bar, cozinha / pastelaria, alojamento hoteleiro
Cursos de especialização tecnológica

- Gestão e produção de pastelaria, gestão e produção de 
cozinha, gestão de turismo  J.R.
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Com o ano lectivo 2018/19 a terminar, alunos e encarregados de educação já começam a pensar nas opções para o próximo. Gazeta das Caldas fez um 

levantamento da oferta formativa dos agrupamentos de escolas das Caldas da Rainha e Óbidos, assim como das escolas profissionais dos dois concelhos.
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Oportunidades de formação

Olá, vamos falar 
de futuro?

É uma questão que acaba por 
se atravessar no percurso de 
vida de cada um de nós. Agora, 
ou mais tarde, a questão do 
percurso formativo e mesmo 
laboral vai acabar por se colo-
car, independentemente de a 
querermos encarar. Em suma, 
que caminho percorrer para 
assegurar, tanto quanto possí-
vel, um futuro que me realize?
Tudo indica que essa é uma 
resposta que temos de pro-
curar, enfrentando um per-
curso relativamente solitário. 
Afinal, se não soubermos o 
que queremos, quem sabe-
rá? Ainda assim, há precio-
sas ajudas, pistas e dicas que 
será sábio levar em conta. Ou 
seja, efetuar uma escolha tão 
informada quanto possível 
nunca fez mal a ninguém.
Todavia, a experiência e os 
percursos de vida parecem 
sugerir que ao se escolher a 
formação (nomeadamente o 
curso superior, se for o caso), 
não se está, necessariamente, 
a sentenciar toda uma vida. 
É comum pensar que a esco-
lha da formação determina, e 
consequentemente limita de 
forma irreversível, o futuro. 
Mas parece não ser bem as-
sim. Há histórias de vida que 
provam que o curso não é uma 
sentença transitada em julga-
do (os testemunhos publica-
dos na página 20 e seguintes 
são prova disso). É claro que 
a formação base é importan-
te, porventura estruturante, 
mas não é o fim da história.

Com este grau de liberdade, 
é ainda assim, uma decisão 
importante. Nathan Gebhard, 
um autor com várias obras es-
critas sobre essa necessidade 
de descobrir um caminho para 
o futuro formativo e laboral, 
tem uma perspetiva descom-
prometida quanto a esta ques-
tão. E revela mesmo que após 
anos e anos a debater o assun-
to com vários responsáveis 
de empresas, descobriu que 
na maioria faltam certezas e 
que mais do que determinado 
pela sua formação, o seu per-
curso é várias vezes sinuoso. 
Este especialista deixa, ainda 
assim, quatro conselhos para 
quem se confronta com este 
dilema tão comum e relevan-
te. Uma das dicas passa por 
começar por não valorizar em 
demasia as sugestões de pais 
e amigos e mesmo as nossas 
próprias dúvidas. Outra das 
sugestões implica não apostar 
tudo na máxima: segue a tua 
paixão. “Mas a paixão é algo 
que se descobre ao longo do 
tempo, explorando e alimen-
tando um interesse”, refere. Ou 
seja, nem sempre é verdade que 
somos confrontados com algo 
que nos arrebata de paixão.
Mas mesmo que já esteja for-
mada a ideia sobre o tópico, 
profissão ou área que funciona 
como combustível para uma 
paixão profissional, Nathan 
Gebhard aconselha – mais 
uma vez baseado na experiên-
cia saída de múltiplas entre-
vistas ao longo dos anos – a 

que se explore e aprofunde o 
conhecimento sobre o mes-
mo, nomeadamente no que se 
refere à importância de pro-
curar confirmar se as expec-
tativas criadas (em torno de 
determinada área) têm cor-
respondência com a realidade 
no mercado de trabalho. Isto 
não significa colocar em causa 
essa apetência pessoal, mas 
antes conhecer, tanto quanto 
possível, os prós e os contras 
antes de avançar.
Por outro lado, é importante 
ser-se bom no que se preten-
de abraçar profissionalmen-
te. Quer isto dizer que, uma 
vez confrontados com as exi-
gências da tarefa que se nos 
apresenta, podemos descobrir 
que o que estudámos pode não 
ser suficiente para o que pre-
tendíamos concretizar. Este 
especialista aconselha a que 
se adote alguma flexibilida-
de. Um tropeção pode impli-
car um reajuste: “se viver a 
vida ligando os vários pontos 
que surgem, abrem-se pos-
sibilidades que nunca ima-
ginou”, garante. Aliás, como 
apontam outros especialis-
tas, quando se chega ao mer-
cado de trabalho, há ainda 
várias décadas de atividade 
profissional pela frente. São 
anos que, tudo indica, servi-
rão para a descoberta, o rea-
juste, para mudar e. sobre-
tudo, para crescer. 

Carlos Almeida (colabora-
ção especial Região de Leiria)

Baixa escolarização é igual a 
desigualdade
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, confirma o que 
se já se suspeita. No seu “Education at a Glance” de 2018, refere que em Portugal, um 
menor grau de educação tende a corresponder a uma maior desigualdade de rendi-
mentos. Daqui resulta que o nosso país está entre os que registam menor educação no 
secundário por parte dos adultos, o que se reflete numa desigualdade de rendimentos 
acima da média da OCDE. 
O relatório aponta ainda que, em 2016, 41% dos alunos do secundário estavam envol-
vidos no ensino vocacional, ainda assim, um valor mais baixo que a média dos paí-
ses daquela organização, e que se cifra em 44%. Entre outras conclusões, este estudo 
revela que o impacto do estatuto socioeconómico na igualdade na educação tende a 
amplificar-se ao longo da vida e que a disparidade de género favorece as raparigas 
no ensino, mas favorece os homens no mercado de trabalho. C.A.

Análise

Quais os cursos 
com mais emprego?
Que cursos têm menos desemprego? E quais 
são aqueles que apresentam níveis de desem-
prego mais elevados? Não sendo as questões 
essenciais no momento de escolher o percurso 
no ensino superior, estes são dados que não 
devem ser esquecidos. Afinal, a oportunida-
de de aplicar os conhecimentos adquiridos no 
mercado nacional é, certamente, um factor 
relevante a ter em conta.
Os dados oficiais, divulgados no portal 
Infocursos (http://infocursos.mec.pt), deixam 
pistas valiosas neste exercício. Comparam o 
número de diplomados por curso que con-
tinuam inscritos, como desempregados, no 
Instituto de Emprego e Formação Profissional. 
Os dados mais recentes reportam-se a junho 
do ano passado. No topo da tabela dos cur-
sos com maior percentagem de desempre-
gados está Arquitetura (mestrado integrado) 
na Universidade de Évora (com uma taxa de 
30,3%). Segue-se a licenciatura de Comunicação 
Multimédia do Instituto Politécnico da Guarda 
(22,1%). O top três dos cursos com maior de-
semprego fica completo com a licenciatura 
de Educação Ambiental (22%) do Politécnico 
de Bragança.
No campo oposto, entre os cursos com menor 
taxa de desemprego registada em junho do ano 
passado, está um curso ministrado em Leiria: 
Tradução e Interpretação: Português/Chinês 

- Chinês/Português, do Instituto Politécnico 
de Leiria. Tal como este curso da cidade do 
Lis, são diversos os que apesar de registarem 
diplomados, não têm qualquer inscrito nos 
centros de emprego. Os cursos de medicina 
e de engenharia constam na lista daqueles 
com mais elevados níveis de empregabilidade.
Para ajudar a ilustrar esta realidade, pode 
conferir a nuvem de palavras com os nomes 
dos 50 cursos com maiores taxas de desem-
prego e, também, uma outra feita com as de-
signações dos 50 cursos com melhores taxas 
de emprego (na esquerda). Mas é importante 
não esquecer, contudo que a área do curso 
não é necessariamente indicador do sucesso 
do mesmo. Por exemplo, se existem vários 
cursos de Arquitetura na listagem dos que 
apresentam mais elevadas taxas de desem-
prego, também é verdade que é possível en-
contrar um curso dessa área entre os que têm 
níveis de empregabilidade mais elevada (é o 
caso do mestrado integrado em Arquitetura e 
Urbanismo da Escola Superior Gallaecia que 
tem zero desempregados). Por outro lado, estes 
dados não significam, necessariamente, que 
os diplomados tenham emprego na sua área, 
pois apenas refletem situações de inscritos nos 
centros de emprego. Da mesma forma, diplo-
mados que emigraram, por exemplo, também 
não são contabilizados. C.A.
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Ensino Superior

Canudos não pararam de crescer e engenharias já lideram
Cada vez mais estudantes 
e, não menos relevante, um 
acentuado crescimento no 
número de alunos estrangei-
ros. Este é o retrato sintéti-
co da evolução recente do 
ensino superior na região.
No último ano letivo, o dis-
trito de Leiria contabilizava 
praticamente onze mil estu-
dantes no ensino superior. 
A esmagadora maioria es-
tava concentrada em Leiria 
(7.899), mas distribuíam-se 
ainda por Caldas da Rainha 
(1.571), Peniche (1.378) e 
Marinha Grande (109).
O crescimento no núme-
ro de alunos tem sido uma 
constante, apesar dos desa-
fi os da demografi a deprimi-
da e do processo de Bolonha 
que, ao reduzir a duração 
média dos cursos do ensino 
superior fez, naturalmente, 
diminuir o tempo de perma-
nência dos estudantes nas 
instituições. Ainda assim, os 
10.957 alunos contabiliza-
dos no distrito no ano letivo 
2017/2018, são superiores 
aos 10.274 que o Instituto 
Nacional de Estatística con-
tabilizou no ano letivo ante-
rior e que, por sua vez, exce-
dem os 9.516 do ano letivo 
de 2015/2016.
E, se fi zemos o exercício de 
recuar apenas uma década, 

torna-se ainda mais evidente 
a dinâmica de crescimento. 
É que o número de alunos 
cresceu mais de 16 por cento 
em dez anos. Os 9.429 alu-
nos do ano letivo 2007/2008 
comparam com os pratica-
mente onze mil do último 
ano letivo. Claro, esta con-
tabilidade não leva sequer 
em conta que no ano letivo 
1990/1991 o distrito contava, 
somente, com 1.358 alunos. 
Naturalmente que, perspe-
tivando a evolução dessas 
quase três décadas, o cres-
cimento é acentuado, na 
ordem dos 700 por cento.
Importa não esquecer que 
essa impressionante taxa de 
crescimento não leva sequer 
em conta o facto de, no ano 
letivo que arrancou no fi nal 
do verão de 1989 (há cerca de 
30 anos), serem pouco mais 
de meio milhar os alunos do 
ensino superior da região. 
Todavia, fi ca evidente que 
entre os alunos da Geração 
X e os atuais estudantes da 
Geração Z, a oferta se mul-
tiplicou por 20.
Basta, contudo, olhar ape-
nas para a última década, 
para se revelar igualmen-
te signifi cativo o crescimen-
to da população estrangeira 
que frequenta o ensino su-
perior da região e que ajudou 

a manter o seu crescimento. 
Os estudantes estrangeiros 
são já 8,5 por cento do total, 
ainda assim abaixo da média 
nacional (13,3%). Não deixa 
de ser signifi cativa, contudo, 
a evolução registada, pois 
uma década antes os estu-
dantes estrangeiros eram 
apenas 2,8%, pouco mais 
que metade da média re-
gistada no país.

Diplomados 
em rápido 
crescimento
Sem surpresas, o crescimento 
no número de diplomados 
no ensino superior apresen-
ta um ritmo de crescimento 
semelhante. Em 1994, por 

exemplo, a região entregou 
o canudo a 428 alunos. Dois 
anos mais tarde, esse núme-
ro era de 665. Cerca de duas 
décadas depois, ou seja, em 
2017, os diplomados no ensi-
no superior da região (Leiria, 
Caldas da Rainha, Peniche e 
Marinha Grande) atingiram 
os 2.292.
O ensino superior, na região 
e no país, é um domínio pre-

dominantemente feminino. 
De forma simplista pode afi r-
mar-se que, por cada três di-
plomados, dois são mulheres. 
Em 1996, 69% dos diplomas 
do superior da região foram 
entregues a alunas. Em 2017 
a supremacia feminina foi 
ligeiramente esbatida, uma 
vez que 43% dos diploma-
dos na região eram do sexo 
masculino.

No par de décadas que nos an-
tecedeu, para além do gran-
de crescimento no número 
de diplomados, registou-se 
também uma mudança no 
perfi l das qualifi cações pro-
duzidas no sistema de ensino.
Há duas décadas a nível na-
cional, e a região não apre-
sentava uma realidade muito 
diferente, os cursos na área 
da educação estavam entre os 
que mais produziam diploma-
dos. Mas esse cenário registou 
uma alteração substantiva.
Olhemos, a título de exemplo, 
para a realidade do distante 
ano de 1998. De acordo com 
as estatísticas ofi ciais, nesse 
ano, na região Centro, a área 
da educação só era suplanta-
da, em termos de diplomados, 
pela área das Ciências Sociais, 
Comércio e Direito. De facto, 
a área da Educação regista-
va 1.439 diplomados e a lide-
rança era assegurada pelas 
Ciências Sociais, comércio e 
direito com 2.469 na região 
centro.
De acordo com os dados da 
Direção Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência, no ano 
letivo 2015/2016, e apesar da 

expansão do ensino superior, 
a região Centro contava com 
868 diplomados do ensino su-
perior na área da educação. 
Este valor representava cer-
ca de cinco por cento do to-
tal de 16.360 diplomados na 
região Centro. E, comparan-
do com 1998, os diplomados 
nesta área caíram quase 40 
por cento, enquanto que o 
número global de diploma-
dos no Centro quase dobrou 
(saltou de 8.394 para 16.360).
A educação está, pois, mui-
to longe das duas grandes 
áreas maioritárias: Saúde 
e Proteção Social (3.545 di-
plomados em 2015/2016) e 
Engenharia, indústrias trans-
formadoras e construção, com 
3.506 diplomados. O top três 
fi ca completo com 2.656 diplo-
mados nas áreas de Ciências 
empresariais, administração 
e direito. Algo de muito si-
milar com o que se regista 
a nível nacional, com a pe-
quena diferença de, no país, 
liderar a área da Engenharia, 
indústrias transformadoras 
e construção (15.545 diplo-
mados), seguindo-se a Saúde 
e Proteção Social (13.305). As 

Ciências empresariais, admi-
nistração e direito asseguram 
o terceiro posto com 13.944 
diplomados.
A esta mudança não será es-
tranho o facto de se ter regis-
tado uma diminuição da atra-
tividade da carreira docente, 
por exemplo. A demografi a 
que tem apontado para um 
envelhecimento da popula-
ção e consequente diminui-
ção na procura de docentes 
poderá ter desempenhado 
um papel signifi cativo.
Por outro lado, o crescimen-
to da atratividade dos cur-
sos na área das engenharias 
e a capacidade de resposta 
do mercado de trabalho a 
esta área de conhecimento 
poderão ter desempenhado 
um papel relevante no cres-
cimento do número de di-
plomados. Afi nal esta é já a 
área que mais contribui com 
diplomados no país. Em me-
nos de duas décadas, passou 
do terceiro para o primeiro 
posto. 

Carlos Almeida 
(colaboração especial 

Região de Leiria)

Diplomados no ensino superior 1998

Área Portugal Centro

Agricultura 1.223 316

Artes e Humanidades 4.680 890

Ciências Sociais, Comércio e Direito 18.127 2.469

Ciências, Matemática e Informática 3.133 674

Educação 6.667 1.439

Engenharia, Indústrias Transformadoras e 
Construção 

6.155 1.332

Saúde e Proteção Social 4.434 1.088

Serviços 2.059 186

 Total 46.478 8.394

Fonte: Direção Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência 

Diplomados no ensino superior 2015/2016

Área Portugal Centro

Educação 3.861 868

Artes e Humanidades 6.875 1.748

Ciências sociais, jornalismo e informação 8.247 1.578

Ciências empresariais, administração e direito 13.944 2.656

Ciências naturais, matemática e estatística 4.810 1.227

Tecnologias da informação e comunicação (TICs) 857 189

Engenharia, indústrias transformadoras e construção 15.545 3.506

Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias 1.416 184

Saúde e Proteção Social 13.305 3.545

Serviços 4.204 859

Área desconhecida 22 -

Total 73.086 16.360
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