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OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use is Schools 
entrevista em painel entre delegados OCDE e APEE das escolas do agrupamento 

 

SÍNTESE 

O convite para esta reunião foi enviado pela diretora do agrupamento para as associações de 
pais e encarregados de educação. Participaram os delegados da OCDE responsáveis pelo 
estudo, tradutora e os representantes das associações da ES Rainha Dona Leonor, Samuel 
Freire, vice-presidente da direção da AEE; da EB23 Eugénio dos Santos, Sara Carvalho 
Fernandes, presidente da direção da APEPES; da EB1 Bairro de São Miguel, Dina Gaspar, 
presidente da direção da APEEL; da EB1 Santo António, Sandra Santos, vice-presidente da 
direção da APEJ. 

Não foi antecipada uma agenda, o que impossibilitou uma conversa prévia entre Associações 
para priorização dos temas a discutir. A reunião, com duração prevista de 20 minutos, cumpriu o 
calendário, mas a apresentação do assunto e dos respetivos participantes, tomou cerca de 
metade do tempo disponível. 

Foi colocada apenas uma questão particular sobre a gestão dos diferentes recursos escolares, 
que preocupem as famílias e os pais. Por recursos, entedia-se recursos humanos, 
infraestruturas, organização e funcionamento das escolas, acessos, oferta educativa, escolar e 
tudo o que envolve os alunos e as famílias na sua relação com a escola. 

As representantes das EB1 referiram que a situação mais preocupante é a falta de auxiliares da 
ação educativa e a forma como o reduzido número que constitui este grupo profissional pode 
afetar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. A mesma preocupação foi 
partilhada pela representante da EB23 que ainda elencou as várias responsabilidades que 
pendem sobre os auxiliares de educação. A responsável da APEJ acrescentou que na área do 
ensino especial a carência de recursos também se faz sentir e é uma preocupação dos pais. 

O representante da ES/AEE referiu que existe uma preocupação crescente entre as famílias 
relativamente à comercialização e consumo de estupefacientes à porta da escola, sem que 
nenhum dos atores da comunidade educativa avance com a concretização de propostas para 
mitigar este problema. Referiu ainda que, se por um lado as famílias estão satisfeitas com os 
resultados académicos dos alunos, por outro, a oferta formativa, oferta da escola e a 
participação dos alunos no domínio do desporto escolar, da participação em clubes de ciências, 
literatura, música e campeonatos como as olimpíadas de algumas disciplinas é incipiente e 
contribuem para que os alunos não encontrem na escola razões para ficar além dos tempos 
letivos. A representante da EB23 concordou com a necessidade de alargar a oferta escolar a 
outras dimensões para além do foco exclusivo nos resultados académicos obrigatórios. Referiu 
complementarmente a dificuldade de articulação com o ensino da música, uma das ofertas do 
agrupamento. 
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Em resposta a uma questão sobre o funcionamento global do agrupamento, a representante da 
EB23 acrescentou que os desafios de gestão de um agrupamento com a dimensão daquele em 
que está inserido são exigentes, mas que há sinergias positivas que devem ser mais 
trabalhadas, como a partilha de conhecimento e de iniciativas entre as diferentes escolas. A 
cultura de agrupamento deve continuar a ser incentivada para que se promova uma maior 
cooperação, vs. a competição/concorrência que se verifica, por exemplo, entre as duas escolas 
do agrupamento com turmas de 3º ciclo. Foi ainda reforçada a necessidade de melhorar o 
acesso dos pais à escola e a participação ativa destes (principalmente a partir do 2ºciclo), 
através de um envolvimento que vá além do que hoje está estritamente regulado.  

Ponto importante da reunião foi a forma e o interesse demonstrado por este grupo de trabalho 
em ouvir os pais e as famílias como parte integrante da comunidade educativa. Foram sempre 
estes os termos utilizados: «parents and families», sem se ter utilizado nunca a expressão 
“encarregado de educação”. 

 

Documento subscrito pelas associações participantes na reunião. 

 

http://www.oecd.org/education/schoolresourcesreview.htm 

https://www.oecd.org/edu/school/School-Resources-Review-Design-and-Implementation-Plan.pdf 
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