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 PARECER SOBRE O RELATÓRIO FINAL DO PROJETO NOVOS TEMPOS PARA APRENDER  
 

I. Introdução 
 
Em 2019, o Agrupamento de Escolas Romeu Correia (AERC) integrou, com as restantes escolas do 

Concelho de Almada, o Projeto Novos Tempos Para Aprender (NTPA), tendo sido elaborado, em Dezembro 
de 2020, o seu Relatório Final. 

Enquanto órgão responsável pela definição das linhas estratégicas do Agrupamento, o Conselho 
Geral entendeu apreciar o citado relatório, realizando simultaneamente um balanço da participação do 
Agrupamento no projeto. Para o efeito, delegou na sua Comissão Permanente a realização de uma análise 
fundamentada do mesmo e a elaboração de um parecer a apresentar ao plenário do órgão. 

Assim, a Comissão Permanente, reunida em 15 de Abril de 2021, procedeu à análise e reflexão 
sobre os documentos disponíveis, a saber, o Relatório Final do Projeto NTPA e a proposta submetida à 
Secretaria de Estado da Educação pelos diretores das escolas do concelho, a qual constitui um anexo do 
Relatório, e que inclui ainda a proposta de calendário escolar para 2019/20, o parecer da Câmara 
Municipal de Almada, assinado pelo seu Vice-presidente, a carta de compromisso do Centro de Formação 
de Escolas do Concelho de Almada - AlmadaForma e o e-mail de aceitação do convite endereçado à Dr.ª 
Adelaide Franco, enquanto perita externa. 

Como ponto de partida e fio condutor, entendeu a Comissão Permanente nortear a sua análise a 
partir da referência ao AERC, que é feita no Relatório, relativamente à percepção sobre o contributo do 
projeto para a escola: o AERC apresenta a percentagem mais baixa de "aprovação" no inquérito realizado 
aos professores do concelho em Julho de 20201. Como causa possível desta opinião, aponta o Relatório 
que «a variabilidade entre as Escolas, poderá ser explicada pelo nível de conhecimento e de atividades 
realizadas no âmbito do Projeto, recordando, por exemplo que o AE Romeu Correia foi o que apresentou 
os valores mais baixos de informação por parte dos Professores no Questionário inicial.»2 Assim, e como 
pergunta de partida, procurou-se entender se a percepção mais céptica revelada pelo AERC se deve, de 
facto, a um problema de estratégia de comunicação e informação ou se haverá razões inerentes ao próprio 
projeto que contribuam para justificar uma adesão menos entusiasta por parte dos professores do 
Agrupamento. 

Os resultados dessa análise, que ora se apresentam, foram organizados em quatro partes, de 
acordo, aliás, com os objectivos visados no próprio Relatório3, a saber: 

x Objectivos e estratégias do Projeto; 
x Atividades e iniciativas realizadas; 
x Resultados obtidos; 
x Considerações finais. 

 
II. Objectivos e estratégias 
 
Na génese do Projeto NTPA encontram-se os normativos referentes à Autonomia e Flexibilidade 

Curricular e Inclusão (Decretos-Lei nº 54 e 55/2018), os quais preconizam uma estratégia de 
desenvolvimento e organização curricular assente no conceito de autonomia das escolas na gestão do seu 
currículo e práticas. Mas, como é referido na Proposta apresentada à Secretaria de Estado da Educação 
(SEE), «a aplicação desta estratégia, no caso particular do Concelho de Almada, só se concretiza com 
efetividade se pensada não apenas em articulação com as 15 Unidades Orgânicas existentes, mas também 

                                                        
1Relatório NTPA, p. 63. 

2Relatório  NTPA, p. 64.Cf. também p. 33. 

3Relatório NTPA, p. 4. 
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com uma nova Organização do Tempo Escolar e uma nova dinâmica no domínio das Práticas Pedagógicas e 
da Avaliação para as Aprendizagens»4. 

Assim, a fundamentação do projeto parece alicerçar-se na ideia de que o Concelho de Almada 
possui características particulares que, paradoxalmente, exigem, em nome da autonomia e flexibilidade, 
que as suas 15 unidades orgânicas enveredem por um projeto que funde, em parte, as suas autonomias. 
Não sendo explicitadas as razões da peculiaridade do concelho de Almada nesta matéria, fica por 
fundamentar a razoabilidade e adequação de um projeto que congrega 15 unidades orgânicas, 58 escolas, 
23330 alunos, 2361 professores e 715 elementos do pessoal não docente5, para o propósito de concretizar 
os objectivos do quadro normativo da Autonomia, Flexibilidade e Inclusão. 

Se é certo que aquela que parece ser a grande proposta do projeto - a adopção de um calendário 
escolar baseado em semestres - pode ter vantagens em ser aplicada a nível concelhio (ainda que não seja 
uma necessidade imperativa), a opção por essa medida carece ela própria de fundamentação consistente e 
de estudo prévio. Com efeito, não é evidente por que razão dois períodos propositadamente longos serão 
mais facilitadores da aprendizagem e da formatividade da avaliação, quando, justamente, é apontado 
como problema decorrente da organização trimestral a existência de «períodos muito longos, associados 
ao cansaço dos alunos e à dificuldade em manter os níveis elevados de concentração na aprendizagem 
[...]»6, mesmo que intervalados, em determinados anos, com períodos muito curtos. 

Os problemas detectados ao nível da fundamentação do projeto poderão, assim, estar na origem 
de um conjunto de problemas encontrados também ao nível da sua conceção.  

Antes de mais e em rigor, da análise dos documentos conhecidos, não será possível dizer estar-se 
perante um projeto, no sentido técnico do termo: não há problemas bem definidos nem um plano de ação 
devidamente detalhado, identificando as atividades concretas para os resolver, os recursos disponíveis e 
uma calendarização consentânea com os objectivos e atividades. 

Um exemplo da falta de identificação sustentada de problemas concretos e de uma certa vagueza 
de conceção, pode encontrar-se na formulação dos quatro objectivos a alcançar: 

1. Melhorar a qualidade do sucesso educativo de todos os alunos 
2. Diversificar práticas pedagógicas 
3. Garantir que, pelo menos, 50% das práticas avaliativas assentem na avaliação 

formativa e diversidade dos instrumentos de avaliação 
4. Reduzir o stress e o cansaço dos alunos com uma diferente organização do tempo 

escolar.7 

Constata-se, pois, que os dois primeiros constituem obrigações fundamentais do sistema educativo, 
prescritos nos normativos em vigor, e estarão certamente previstos nos Projetos Educativos de qualquer 
escola, não se vislumbrando a necessidade de um projeto específico, uma vez que toda a atividade das 
escolas deverá tender naturalmente para esses fins. 

No que respeita ao Objetivo 3, não é apresentada fundamentação para a opção tomada, 
nomeadamente o porquê da percentagem prevista. Estar-se-á a pensar, por exemplo, que os professores 
apenas utilizam testes como instrumentos de avaliação? Estão disponíveis dados que permitam concluir 
que não se realiza avaliação formativa nas escolas do concelho? Dada a importância do tema, pensa-se que 
deveria ter sido objeto de maior clarificação. 

Por fim, o objetivo 4 ilustra a inversão do binómio problema - ação, ao propor a organização 
semestral como forma de reduzir o stress e o cansaço dos alunos. Com efeito, não só não foi previamente 

                                                        
4Proposta submetida à SEE, p. 1. 
5Os números são os que constam do Relatório NTPA, p. 9. 
6Proposta submetida à SEE, p. 2. 
7Proposta submetida à SEE, p. 2. Os objetivos foram entretanto ajustados, mas a sua reformulação encontra-se por aprovar, ainda que o objetivo 4 - que 

passou a incluir o bem-estar dos professores - tenha sido já trabalhado. Cf. Relatório NTPA, pp. 7-8 (Quadros 1 e 2). 
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diagnosticado se os alunos sofrem de stress e cansaço, como não foi fundamentadamente estabelecida a 
existência de um nexo causal entre a eventualidade desse facto e o calendário escolar. Como se infere do 
Relatório, o estudo conducente à aferição do bem-estar dos alunos foi efectuado posteriormente, 
constituindo-se como uma das atividades a realizar8. 

Afigura-se, pois, ser este um projeto concebido em modelo top-down, sem uma aferição trabalhada 
dos efetivos problemas que afectam cada escola e cada ciclo, pensados com a comunidade educativa. 

Uma evidência deste específico problema de conceção reside no facto de não corresponder à 
verdade que os Conselhos Gerais e os Conselhos Pedagógicos de todas as unidades orgânicas tenham 
aprovado o projeto NTPA.9 No caso concreto do AERC, o projeto nunca foi objecto de apreciação por parte 
do Conselho Geral e o Conselho Pedagógico aprovou apenas a chamada semestralização da avaliação e a 
proposta de calendário escolar para 2019/20. 

Poder-se-á pensar tratar-se de uma falha do AERC. Contudo, atentando na cronologia descrita no 
Relatório, não é crível que o projeto (e não apenas a proposta de semestralização) tenha tido o 
envolvimento e a aprovação dos órgãos competentes de todas as escolas. Ainda que a proposta submetida 
à SEE não tenha data, subentende-se ter sido concretizada no mês de Julho; o compromisso assumido pelo 
CFECA está datado de 24 de Julho de 2019; a aceitação do convite por parte da consultora externa tem 
data de 28 de Julho; a submissão à SEE é de Julho de 2019, sendo que a sua aprovação ocorre em Agosto 
de 2019. Considerando estas datas, e sabendo-se que o plano de execução só será apresentado à Direção 
Geral de Educação em Outubro de 2019, dificilmente os Conselhos Gerais e os Conselhos Pedagógicos 
poderiam deliberar, antes da sua submissão, com pleno conhecimento do projeto.10 

Do mesmo modo, como é também referido no Relatório11, a reformulação dos objetivos iniciais 
encontra-se por aprovar. É ainda de acrescentar que o projeto foi concebido para um ano lectivo, devendo 
ser avaliado findo esse período, razão pela qual o relatório em apreço tem a designação de «Final». 
Todavia, os órgãos do AERC não foram solicitados a refletir e a aprovar a sua continuidade, sabendo-se, 
pelo Relatório, que os Diretores consensualizaram o seu prolongamento até 3 anos, sem terem sido 
avaliados os resultados, tal como previsto12.  

Cabe, então, refletir sobre a legitimidade das tomadas de decisão no âmbito do projeto, 
nomeadamente do seu "modelo de governance"13. Não tendo o mesmo sido aprovado, como se procurou 
demonstrar14, é sério o risco de estruturas que não têm enquadramento legal assumirem competências 
que são próprias dos órgãos de gestão das escolas. Nesse sentido, também o papel da consultora / perita 
externa suscita dúvidas, na medida em que a sua participação nas diferentes equipas do projeto parece 
extrapolar o objetivo contratual bem determinado de «elaboração e aplicação de um plano de avaliação e 
monitorização do projeto»15. 

Na mesma linha, constata-se que não foram cumpridos os processos de tramitação claramente 
prescritos na Portaria nº 181/2019, de 11 de Junho, a qual define os termos e condições a que devem 

                                                        
8Relatório NTPA, pp. 47-49. 
9«O conteúdo do Projeto contou com a aprovação de todos os Conselhos Pedagógicos e Conselhos Gerais das 15 Unidades Orgânicas do Concelho de 

Almada» (Relatório NTPA, p. 6) 

10Sobre a cronologia, cf. Relatório NTPA, p. 6 e respectivos anexos. 
11Cf. nota 7. 
12«A complexidade e multiplicidade de variáveis e intervenientes no Projeto, que se tornou mais clara à medida que demos início ao trabalho de 

planeamento e atividades, parece não ter sido dimensionada antecipadamente, designadamente ao nível do tempo necessário para a concretização dos 

objetivos definidos, apenas 1 ano. Por esta razão a necessidade de um horizonte temporal mais alargado para o projeto - até 3 anos -, começou a ser 

perspetivada, debatida e consensualizada pelos Diretores, como meio para a consolidação dos resultados e das mudanças ao nível das práticas 

pedagógicas e avaliativas.» (Relatório NTPA, p.6) 
13Cf. Relatório NTPA, pp. 23-27. 
14Mesmo assumindo que os CG e os CP aprovaram a proposta submetida à SEE, dela não consta o modelo de governança. 
15Proposta submetida à SEE, p. 3; Relatório NTPA, p. 6. 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
CONSELHO GERAL — COMISSÃO PERMANENTE 
QUADRIÉNIO  2019 | 2023 

 

 

AERC _CG 2019 |2023 Parecer sobre o Relatório Final Do Projeto Novos Tempos Para Aprender 4 de 9 

 

obedecer os Planos de Inovação Pedagógica ao abrigo do Dec. Lei nº 55/2018. No nº 1 do seu Art. 9º, 
determina-se que «as propostas de planos de inovação das escolas, aprovadas pelos respetivos órgãos de 
administração e gestão, são submetidas, até 30 de março de cada ano, à equipa de coordenação nacional», 
a qual, segundo o nº 3 do mesmo Artigo, «com base na apreciação das propostas realizada pelas equipas 
regionais, emite parecer tendo em vista a decisão de autorização pelo membro do Governo responsável 
pela área da educação». 

No mesmo sentido, a norma transitória prevista no nº 1 do Art. 14º estipula que  «para o ano letivo 
de 2019-2020, as escolas submetem as suas propostas de planos de inovação à equipa de coordenação 
nacional que, após apreciação realizada pelas equipas regionais, emite parecer, cabendo ao membro do 
Governo responsável pela área da educação decidir no prazo de 30 dias úteis após a apresentação da 
proposta pela escola.»  

Ora, de acordo com os documentos disponíveis, o processo seguiu o caminho precisamente 
inverso, tendo a proposta sido submetida, primeiro, à SEE, que a aprovou sem que tivesse havido o 
parecer favorável das equipas técnicas, às quais só posteriormente foi remetido um Plano de Execução.16 

 
III. Atividades e iniciativas realizadas 
 
Ainda que, na estrutura do Relatório, a caracterização da rede de escolas públicas do concelho não 

faça parte do capítulo «Atividades», optou-se por incluí-la nesta secção, uma vez que não deixa de tratar-
se de uma realização no âmbito do projeto. 

Sobre esta caracterização, registam-se algumas incorreções e omissões: 

x O número de escolas que integram o AERC são 5 e não 4 (Quadro 4); 

x O número de Assistentes Operacionais do Agrupamento está incorreto, uma vez que o 
Agrupamento tem cerca de 45 Assistentes Operacionais e não 17 (Quadro 4); 

x É referida a inexistência, no AERC, de alunos com necessidades educativas especiais no Pré-
escolar e no 1º Ciclo (Quadro 14), o que não corresponde à realidade; este aspecto é 
particularmente relevante, porquanto em nenhum momento desta caracterização é 
identificado o AERC como sendo uma escola de referência para alunos cegos e de baixa 
visão, a única no Concelho de Almada. 

É de salientar o facto de não serem retiradas conclusões substantivas desta caracterização, que é 
em si mesma assimétrica. A título de exemplo, dedicam-se cinco páginas e meia ao item «Nacionalidade 
dos alunos», mas apenas meia página aos itens «Ação Social Escolar» e «Necessidades Educativas 
Especiais». O cruzamento destas três dimensões poderia ter sido um importante contributo de análise e 
reflexão, talvez mais relevante do que aquela que é efetuada com o item «Tipologia de Escolas».17 

Relativamente às atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, é possível aferir que se 
centraram, quase em exclusivo, nos planos da comunicação e da coordenação. Em concreto, foram 
realizadas as seguintes ações e iniciativas:18 

x Criação de um folheto único de apresentação do projeto; 
x Sessões de apresentação com professores, pessoal não-docente, e com pais e alunos 

(através do diretor de turma); 
x Sessões de apresentação aos professores dos resultados do questionário de Novembro de 

2019 (de referir que esta sessão não ocorreu no AERC); 

                                                        
16Cf. Relatório NTPA, p. 6. 
17Cf. Relatório NTPA, p. 67. 
18Cf. Relatório NTPA, pp. 29-30, 57. 
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x Atividades de carácter lúdico alusivas ao regresso às aulas no 2º semestre; 
x Reuniões várias das diferentes equipas do projeto; 
x Aplicação de questionários a professores e alunos, em Novembro de 2019 e Julho de 2020; 
x Plano de ações formativas dirigidas aos Diretores e Equipas Locais, no âmbito do E@D. 

 
Como se verifica, não se realizaram atividades que visassem diretamente as práticas pedagógicas e 

de avaliação, mais concretamente as previstas na proposta submetida à SEE19. 
Ademais, as atividades desenvolvidas parecem acentuar o modelo top-down, onde a reflexão e 

tomada de decisão são realizadas ao nível dos diretores das escolas, das equipas locais e da perita externa, 
informação que só posteriormente é vertida para os órgãos e para os professores. 

Sobre o plano de formação realizado no Concelho de Almada, o mesmo centrou-se, como em 
grande parte dos concelhos do país, nas temáticas inerentes ao quadro normativo da Autonomia, 
Flexibilidade e Inclusão, o que não traduz um contributo específico do Projeto NTPA, resultando, acima de 
tudo, de uma opção política da tutela, reconhecível no facto de o Ministério da Educação ter vindo a 
considerar esta formação como relevando para os 50% da formação contínua dos professores na dimensão 
científica e pedagógica. 

Relativamente aos questionários realizados com o objetivo de avaliar o impacto do projeto, 
salienta-se o seguinte: 

x Sobre o conhecimento do projeto, constata-se que apenas 23% dos professores do concelho 
conhecem as atividades desenvolvidas na sua escola, sendo que 41% conhece apenas a 
informação básica (Gráfico 13), o que é coerente com o facto de 42% dos professores 
responderem que o principal objetivo do projeto é «Melhorar a qualidade do sucesso da 
escola» (Gráfico 14), objetivo genérico ao qual se subordina qualquer outro. É também 
verdade que, à data da aplicação do questionário (Novembro de 2019), não seria razoável 
expectar que houvesse um conhecimento aprofundado das atividades desenvolvidas, dado 
o curto espaço de tempo decorrido desde o início do ano letivo. Teria sido pertinente a 
repetição da mesma pergunta no questionário aplicado em Julho, mas tal não se verificou. 

x Da leitura conjunta dos Gráficos 15 e 16 («Maiores dificuldades de implementação do 
projeto» e «Disponibilidade para a mudança da escola»), constata-se que apenas 13% dos 
professores considera a resistência da comunidade docente uma dificuldade (Gráfico 15), 
uma vez que 47% (Gráfico 16) assegura que a mudança é aceite pela maioria ou que é um 
valor da própria escola. Assim, a maior dificuldade antevista pelos professores é a 
construção de uma visão comum (32%) e a construção de uma prática de partilha entre 
todas as escolas (27%), reconhecendo-se, portanto, a especificidade dos contextos de cada 
escola como um dos maiores entraves à implementação do projeto. 

x Na mesma linha, a maior dificuldade na implementação do Programa de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular (PAFC) não se prende, na opinião dos professores, com a resistência 
da comunidade docente, mas antes com a falta de clareza quanto aos benefícios e 
objectivos do programa (Gráfico 18). De acordo com o Relatório, «as respostas obtidas 
sugerem a necessidade de reforço da comunicação e esclarecimento sobre esta temática, 
pois 50% das respostas revelam falta de compreensão por parte dos professores [...]»20. 
Contudo, uma interpretação alternativa a considerar é a de que não se tratará de falta de 
compreensão por parte dos professores (conclusão, aliás, não sustentada, porquanto a 
pergunta é acerca da clareza e não da compreensão), mas de uma genuína convicção, talvez 

                                                        
19Proposta submetida à SEE, p. 3 (pontos 2, 3 e 4 das Medidas para a concretização do Projeto). 
20Relatório NTPA, p. 36 
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alicerçada em muitos anos de experiência, de que este tipo de programas, ainda que bem-
intencionados, colidem com a realidade estrutural do sistema educativo. 

x Não será, pois, de estranhar que uns expressivos 51% dos professores do concelho tenham 
uma expectativa negativa para o ano em análise (Gráficos 19 e 20), sendo que essa 
expectativa negativa não está maioritariamente relacionada com o trabalho com os alunos, 
mas antes com a falta de tempo, o cansaço e as constantes mudanças a que o sistema está 
sujeito (Gráfico da p. 38, sem numeração), podendo presumir-se que este último factor 
contribui para a ocorrência dos dois primeiros. É ainda de notar que os resultados se 
mantêm mais ou menos inalterados entre o questionário aplicado em Novembro e o 
aplicado em Julho. 

x No respeita à opinião dos alunos, regista-se que o questionário não foi aplicado no AERC, 
desconhecendo-se as razões que justificam esse facto. Porém, há a assinalar que 70% dos 
alunos do concelho gosta da sua escola, sendo que40% sente-se bem e 30%nem sempre se 
sente bem, mas gosta da escola. (Quadro 29). 

x Bastante significativo é também o facto de a maioria dos alunos (63%) considerar que a 
organização em semestres não fez diminuir o seu nível de stress ou que até o aumentou 
(Gráfico 30).  

x Simultaneamente, verifica-se não haver uma preferência clara pela organização semestral: 
40% dos alunos são-lhe favoráveis, mas 34% referem preferir os três períodos e 26% não 
revelam preferência (Gráfico 35). A este propósito, caberá referir que a sugestão 
apresentada no relatório de que «Quanto maior o conhecimento e benefícios do projeto 
NTA, maior preferência pelos semestres»21 não encontra respaldo nos dados, uma vez que o 
conhecimento do projeto por parte dos alunos é residual: apenas 4% o conhecem e já 
participaram em atividades, sendo que 55% nunca ouviu falar do projeto (Gráfico 34).  

x Do mesmo modo, não são apresentados dados no Relatório que permitam sugerir que 
«quanto maior a redução dos resultados face ao ano anterior, maior a rejeição aos 
semestres»22. Efetivamente, a análise comparada dos resultados dos alunos teria sido uma 
variável útil a disponibilizar, no sentido de avaliar o impacto da semestralização. Ainda 
assim, caso se viesse a verificar essa correlação, afigurar-se-ia racional preferir uma 
organização do ano lectivo que correspondesse a melhores resultados académicos. 

x Finalmente, e no que respeita à opinião dos alunos, regista-se que 66% consideraram existir 
alterações nas práticas na sala de aula no 1º semestre, comparativamente com o ano 
anterior, e 34% consideraram que não houve diferença (Gráfico 32). Contudo, relativamente 
às questões mais concretas sobre as práticas de feedback formativo e de tipologia de 
instrumentos de avaliação, a formulação das perguntas não remete para a comparação com 
o ano anterior, pelo que não é possível concluir se houve alterações significativas. De 
qualquer modo, salienta-se que 61% dos alunos considera existirem práticas de feedback 
formativo em todas ou na maior parte das disciplinas (Gráfico 31) e apenas 25% dos 
instrumentos de avaliação utilizados pelos professores correspondem a testes finais (Gráfico 
33). 

 
 
 

                                                        
21Relatório NTPA, p. 54. 
22Relatório NTPA, p. 54. 
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IV. Resultados obtidos 
 
De acordo com o próprio Relatório, é possível concluir que, dos quatro objectivos do projeto, 

apenas o último foi objecto de recolha de evidências quanto ao seu grau de concretização. Como é 
referido, «relativamente aos restantes objectivos [1,2 e 3], o trabalho conjunto veio a revelar-se complexo 
e moroso, não tendo sido possível a sua conclusão - em termos de recolha de informação de alguns 
indicadores - durante este primeiro ano de projeto»23. 

No caso do Objetivo 1, compreende-se a dificuldade de, no contexto de pandemia vivenciado, 
comparar indicadores relativos ao sucesso dos alunos, sabendo-se o quanto esse contexto introduziu 
variáveis na avaliação difíceis de isolar. Porém, teria sido possível, pelo menos, comparar os resultados 
obtidos no 1º semestre de 2019-20 com os períodos homólogos dos anos anteriores. 

No que respeita aos Objectivos 2 e 3, foi utilizado «o 2º Questionário aos Professores, aplicado no 
final do ano letivo, para colocar questões nos domínios das práticas pedagógicas e avaliação formativa, 
permitindo uma primeira avaliação (ainda que subjetiva) do sucesso das várias medidas»24. Justamente em 
virtude do carácter subjetivo desta avaliação, assente fundamentalmente em percepções, torna-se difícil 
aferir quanto destas respostas refletem um contributo efetivo do Projeto NTPA ou se, entre outras razões, 
elas derivam de alterações decorrentes das exigências dos normativos em vigor.  

Já relativamente ao Objetivo 4 - Reduzir o stress e o cansaço dos alunos com uma diferente 
organização do tempo escolar - foi já referido na secção anterior que as respostas dos alunos indiciam que 
a organização por semestres não se repercutiu positivamente no seu bem-estar. 

Como foi também referido, o Objetivo 4 sofreu uma reformulação25, de modo a incluir o bem-estar 
dos professores. Foi utilizado como indicador para este objetivo o designado "Índice de Conforto 
Emocional" e foram aplicados, para o efeito, dois questionários aos professores, em Novembro de 2019 e 
Julho de 2020. 

Antes de mais, valerá a pena referir que a formulação das respostas possíveis suscita algumas 
dúvidas, na medida em que existem opções pouco claras, como por exemplo, «meehh»26. De qualquer 
modo, de acordo com os resultados obtidos em Novembro de 2019, constatou-se que 60% dos professores 
do concelho encontravam-se em "desconforto emocional" (Quadro 35).  

Aquando da aplicação do segundo questionário (Julho de 2020), houve, compreensivelmente, 
necessidade de acautelar o efeito da pandemia enquanto variável imprevisível e disruptiva. Assim, ao 
questionário original foi adicionada a seguinte pergunta: «Se excluir os últimos meses da pandemia, o seu 
"conforto emocional": seria melhor (entre "atarefado mas OK" e "nas nuvens"), seria o mesmo, seria pior 
("entre "a explodir" e "stressado")»27. 

Os resultados obtidos em Julho, na versão sem pandemia, mantiveram os mesmos 60% de 
"desconforto emocional". Mas, perante a pergunta adicional, os professores do concelho optaram 
maioritária e naturalmente pela resposta «Estaria melhor», se excluíssem os meses da pandemia. De 
acordo com a análise efectuada no Relatório, o "Índice de conforto emocional" sofreu, assim, uma inversão 
radical, com 71% dos professores do concelho a apresentarem "conforto emocional", quando em 
Novembro apresentavam 60% de "desconforto" (Quadro 35). Conclui o Relatório que «em nosso entender, 
foram estas Ações [iniciativas de Comunicação e Reconhecimento no âmbito do projeto], que explicam, em 
grande parte a melhoria significativa do Índice de Conforto Emocional [...]»28 e, mais à frente, é apontado 

                                                        
23Relatório NTPA, p. 8. 
24Relatório NTPA, p. 8. 
25Cf. Nota 7. 
26Cf. Relatório NTPA, p. 59. 
27Relatório NTPA, p. 59. 
28Relatório NTPA, p. 60. 
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como um dos impactos positivos do Projeto NTPA «o Bem Estar dos Professores, na sua dimensão "Índice 
Conforto Emocional" - aumentou 30 pontos percentuais.»29 

Ora, do ponto de vista metodológico, as conclusões retiradas suscitam algumas dúvidas. Com 
efeito, é francamente implausível que, no espaço de alguns meses, um projeto com todas as vicissitudes 
que o próprio Relatório aponta, fosse capaz de fazer com que os professores do concelho passassem de 
uma situação claramente maioritária de desconforto emocional para uma situação claramente maioritária 
de conforto emocional. Do ponto de vista da prudência epistémica, um tal resultado deveria suscitar a 
ponderação de explicações alternativas mais plausíveis, como por exemplo, o facto de os professores 
terem declarado que estariam melhor sem pandemia (não atendendo às hipóteses colocadas entre 
parêntesis na pergunta), ou seja, não significando que estariam melhor do que em Novembro, mas apenas 
que estariam melhor caso não tivesse existido pandemia. Teria sido, pois, prudente colocar a hipótese de 
que a questão para exclusão do "efeito pandemia" possa não ter cumprido o objetivo metodológico para o 
qual foi concebida. 

 
Em suma, da análise efetuada ao Relatório pode concluir-se que: 

x Só um dos quatro objetivos iniciais foi efetivamente objeto de avaliação; 
x O impacto da organização do ano letivo em semestres não foi suficientemente avaliado, 

mas há indícios de não ter contribuído para a melhoria do bem-estar dos alunos; 
x Ainda que 82% dos professores do concelho considere que o Projeto NTPA trouxe algum 

contributo para as escolas, não é possível aferir se a alteração de práticas tem origem no 
projeto ou nas exigências do quadro normativo da Autonomia, Flexibilidade e Inclusão, que 
ocorreriam mesmo sem projeto; 

x Não foram retiradas suficientes ilações da caracterização, nem sempre correta, das escolas 
do Concelho de Almada; 

x Os alunos não conhecem o projeto e os professores conhecem apenas a informação básica; 
x As atividades realizadas centraram-se, quase em exclusivo, no âmbito da comunicação e 

gestão do projeto; 
x Os questionários realizados a alunos e a professores, e respectivo tratamento, suscitam 

algumas questões metodológicas; 
x Os professores do concelho consideram-se abertos à mudança, mas entendem que há 

dificuldade em construir uma visão comum e falta de clareza nos benefícios do PAFC. 
 
 
V. Considerações finais 
 
Após a análise das 73 páginas do Relatório, poder-se-á retomar a questão de partida que a 

orientou. Admitindo-se que possam ter existido dificuldades de comunicação interna, será lícito, ainda 
assim, concluir que existem problemas inerentes ao designado projeto que poderão explicar, e até 
justificar, a opinião mais céptica dos professores do AERC face ao contributo do projeto NTPA. 

Sem dúvida que a implementação do projeto ficou marcada pelo contexto pandémico, o qual criou 
um conjunto de constrangimentos impossíveis de antever e de contornar. Todavia, como se procurou 
clarificar, o projeto evidencia problemas de fundamentação, de conceção, de legitimidade e até de 
tramitação, que naturalmente concorrem para as várias dificuldades registadas na sua implementação, 
muitas delas assinaladas no próprio Relatório.  

Não está em causa o trabalho desenvolvido pelos Diretores das escolas e o dos professores que 
compõem as Equipas Locais do projeto, despendendo muitas horas, provavelmente para além do seu 

                                                        
29Relatório NTPA, p. 70. 
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horário de trabalho. Não estão também em causa as possíveis boas práticas de cooperação entre escolas, 
nem tão-pouco as parecerias que possam ser estabelecidas entre as escolas e as autarquias locais. 

Mas, há que concordar com o Relatório quando afirma que «a ambição do Projeto, associada à 
dimensão e diversidade das Escolas envolvidas implicou um nível de complexidade e dificuldade 
acrescidas, na sua implementação e gestão [...]»30. Por outras palavras, a saudável continuidade das boas 
práticas de colaboração não parece ganhar com a formalidade de um projeto de tão grande amplitude, 
sabendo-se que a mudança é apenas um valor instrumental, e não intrínseco, muito em especial no caso 
da educação.  

Para concluir, suscita-se ainda uma questão sobre o aspeto administrativo e financeiro relacionado 
com a contratação da perita/consultora externa. Como anteriormente referido, foi contratualizada com a 
Dr.ª Adelaide Franco a elaboração de um plano de avaliação e monitorização do Projeto, mas 
desconhecem-se os termos do contrato. Seria, porém, importante esclarecer qual a sua natureza, objecto 
e preço contratual envolvido, assim como quem são as entidades adjudicante e adjudicatária. Este último 
aspecto é relevante, porquanto o Relatório em apreço, ainda que assinado pela Dr.ª Adelaide Franco, 
estipula direitos reservados à empresa Mindset Plus, empresa com dois contratos já adjudicados com a 
Direção Geral de Educação31, no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular e das lideranças 
pedagógicas. A bem da transparência, sugere-se a clarificação destes aspectos contratuais. 

 
* 

 
Face ao exposto, e por se considerar que os custos em matéria de autonomia do Agrupamento e de 

gestão dos recursos humanos e financeiros são superiores aos benefícios alcançados; e considerando ainda 
que projetos locais mais realisticamente dimensionados poderão ser mais eficazes e eficientes, a Comissão 
Permanente é de parecer que o Conselho Geral, no exercício das competências previstas nas alíneas m) e p) 
do nº 1 do Artigo 13º do Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de Abril, deverá recomendar ao Diretor que submeta 
à apreciação dos restantes órgãos de gestão a continuidade do AERC no projeto NTPA. 

 
 
 
 
Feijó, 11 de Maio de 2021 
 
A Comissão Permanente do Conselho Geral do AE Romeu Correia 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                        
30Relatório NTPA, p. 69. 
31Os contratos com a empresa Mindsetplus, Lda. encontram-se registados no Portal das Contratações Públicas (www.base.gov.pt) e têm como objecto a 

«Aquisição de serviços de dinamização de Seminários no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular» e de «Serviços de oradores/dinamizadores 

para líderes pedagógicos».  

 

Teresa Antunes
Aprovado em reunião plenária do Conselho Geral, a 19 de Maio de 2021.

A Presidente do Conselho Geral

______________________________
(Teresa Antunes)


