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INTRODUÇÃO 

O desempenho escolar das crianças portuguesas no ensino básico tem apresentado 

progressos significativos nos últimos 15 anos. No entanto, as taxas de retenção em Portugal 

continuam a ser das mais altas nos países europeus que pertencem à OCDE (OECD, 2011). 

Face a este quadro, o Ministério da Educação (ME) lançou, no início de 2009, o Programa 

Mais Sucesso Escolar (PMSE) enquanto uma das estratégias pedagógicas alternativas para 

lidar com o insucesso escolar no ensino básico. Na génese do PMSE encontram-se ideias 

matriciais como a inovação e reorganização pedagógica dos grupos internos de alunos e 

equipas docentes, a autonomia das escolas e da sua esfera organizacional, a melhoria das 

condições organizacionais escolares de ensino e aprendizagem, o ciclo de estudos como 

unidade de análise, o desenvolvimento de mecanismos de coordenação e regulação intra e 

inter-escolas, e a melhoria de resultados escolares sem quebra de exigência (DGIDC, 2010; 

Verdasca, 2010). Este programa é aplicado através de uma de três tipologias de intervenção: a 

TurmaMais (Fialho & Salgueiro, 2011; Verdasca, 2008, 2010; Verdasca & Cruz, 2006), a 

Fénix (Alves& Moreira, 2011; Azevedo & Alves, 2010; Martins, 2009; Moreira, 2009) ou a 

Híbrida (DGIDC, 2010, 2012). Todas as tipologias exigem alterações na esfera 

organizacional e na autonomia da escola em relação ao ME, estando desta forma alinhadas 

com as recomendações da OCDE para a autonomização das escolas portuguesas como 

resposta ao insucesso escolar (OECD, 2007). 

Uma avaliação do PMSE relativa ao seu primeiro ano de implementação indicou uma 

redução substancial das taxas de retenção nas turmas intervencionadas em comparação com 

um perfil histórico da retenção (DGIDC, 2010). Contudo, é necessário expandir a avaliação 

do PMSE aos seus dois anos de implementação, utilizar métodos mais rigorosos para aferir o 

efeito do programa e incluir um conjunto mais alargado de indicadores de impacto. Nesse 

sentido, foi protocolado entre o Ministério da Educação (ME) e o Centro de Investigação e 

Intervenção Social do Instituto Universitário de Lisboa (CIS-IUL) o Projeto de Investigação 

Avaliação do Programa Mais Sucesso Escolar (PMSE). Este projeto pretendia avaliar o 

PMSE nos seus dois anos de implementação (2009/2010 e 2010/2011), incluindo um 

conjunto mais vasto de domínios e medidas, e uma metodologia de recolha e análise de dados 

mais rigorosa. De facto, neste projeto de avaliação do PMSE pretendia-se fazer uma 

avaliação sistemática e controlada da implementação do PMSE tanto nas escolas do grupo de 

intervenção, como nas escolas do grupo de controlo; analisar o impacto do PMSE através de 
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indicadores relativos à criança, à escola e aos 

professores; e pretendia-se também utilizar um grupo 

de controlo emparelhado com técnicas econométricas 

como propensity-score analysis e métodos de análise 

multinível para minimizar as diferenças entre os 

grupos que não são atribuíveis ao programa (ver 

Caixa – Objetivos da avaliação do PMSE).  

Assim, colocaram-se três questões globais às 

quais este projeto pretendia responder:  

1) Que recursos e atividades organizacionais 

(constituição de grupos adicionais de alunos, partilha 

e regulação inter-escolas, liderança e coordenação, comunicação e trabalho de equipa
1
) 

e pedagógicas (diferenciação pedagógica, formação dos professores, 

envolvimento/contato com encarregados de educação, intervenção da equipa técnica 

não docente) se diferenciam nas escolas do PMSE? 

2) Qual o impacto do PMSE nas componentes organizacionais (liderança escolar, ligação 

pais-comunidade-escola, competência profissional, crenças de confiança individual e 

coletiva nas competências de ensino) e pedagógicas (as taxas de sucesso escolar, a 

qualidade do sucesso escolar, as avaliações externas (exames e aferições), as taxas de 

conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte, o recurso a percursos curriculares 

alternativos, o desempenho cívico dos alunos, e a qualidade da relação professor-aluno 

e professor-turma) das escolas? e,  

3) Em que circunstâncias (características das escolas e gradiente urbano da freguesia da 

escola) o PMSE têm maior nível de implementação e impacto? 

 

DESENHO DO ESTUDO 

Para responder a estas questões e delinear o plano metodológico de avaliação do PMSE 

foi efetuado um estudo preparatório. Neste, foram entrevistados 42 intervenientes do 

programa, das diferentes tipologias e em diversos níveis de implementação (comissão de 

acompanhamento, acompanhamento académico, formadores, diretores, coordenadores e 

                                                           
1
 Ver glossário com definição das dimensões em avaliação no Anexo 1. No entanto, é importante notar que o 

recurso ao glossário não dispensa a leitura da Secção B, relativa à metodologia, para uma compreensão plena 

das dimensões e da sua fundamentação teórica.  

Objetivos da avaliação do PMSE: 

1. Avaliar a implementação do 

PMSE nas atividades 

organizacionais e pedagógicas 

das escolas; 

2. Avaliar o impacto do PMSE 

nas componentes 

organizacionais e pedagógicas 

das escolas; 

3. Determinar em que 

circunstâncias o PMSE tem 

maior nível de implementação 

e impacto. 
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professores, Direções Regionais, e Ministra da Educação na 

altura do lançamento do PMSE), e foram efetuados 

momentos de observação a iniciativas de formação e 

supervisão. Os dados recolhidos neste estudo preparatório 

permitiram ainda complementar o enquadramento e a 

contextualização do PMSE, as interpretações dos resultados 

e as recomendações.  

Relativamente ao plano metodológico para a avaliação 

do PMSE, foi adotada uma triangulação de metodologias de 

recolha, análise e integração de dados de tipo qualitativo e 

quantitativo. Esta permite definir os níveis de sucesso 

atingidos pelo programa e as condições ou variáveis do contexto que o modelam de forma 

quantificável, rigorosa, detalhada e compreensiva. Adotámos também uma perspetiva 

inclusiva, envolvendo diferentes stakeholders no processo de avaliação do programa 

(Kaufman et al., 2006). Foi ainda adotado um desenho quase experimental nos métodos 

quantitativos, sendo utilizado um grupo de controlo emparelhado post-hoc, técnicas 

econométricas como propensity-score analysis e métodos de análise multinível, para 

minimizar as diferenças entre os grupos que não são atribuíveis ao programa (ver Caixa – 

Desenho do estudo). 

Assim, o plano metodológico de avaliação do PMSE dividiu-se em diferentes estudos, 

nos quais se adotaram quatro formas diferentes de recolha e análise de dados, com objetivos, 

amostras, instrumentos, procedimentos e métodos de análise de dados distintos, que 

contribuem para responder às questões de investigação colocadas (ver Caixa – Questões de 

investigação específicas e origem dos dados): 

1. Análise documental – A avaliação do nível de implementação do PMSE implica 

compreender que atividades se planearam efetuar no âmbito do programa, na perspetiva 

do coordenador do programa em cada escola, e quais foram realmente levadas a cabo. 

Assim, foi produzida uma análise documental dos planos e estratégias de ação 

apresentados nos relatórios das escolas que implementaram o programa, no sentido de 

compreender e descrever as atividades planeadas ao nível organizacional e pedagógico 

no geral, e em cada tipologia específica. 

2. Grupos focais com alunos – Um dos aspetos essenciais da avaliação de programas passa 

pela avaliação da perceção e da satisfação dos clientes com o mesmo, ou responsividade 

Desenho do estudo 

Desenho quase experimental 

nos métodos quantitativos – 

utilização de um grupo de 

controlo emparelhado post-

hoc, de técnicas 

econométricas como 

propensity-score analysis e 

de métodos de análise 

multinível, para minimizar as 

diferenças entre os grupos 

que não são atribuíveis ao 

programa. 
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dos participantes (e.g., Durlak & Dupre, 2008; Kalafat & Illback, 1998). Assim, foram 

realizados grupos focais com uma amostra de alunos alvo do PMSE no sentido de 

recolher informações sobre as dimensões de implementação e de impacto do mesmo na 

perspetiva dos alunos. Estes dados permitiram efetuar uma análise mais qualitativa e 

centrada na satisfação dos clientes diretos do PMSE, que possibilitou complementar a 

avaliação da implementação no domínio da responsividade dos participantese 

aprofundar os dados recolhidos através dos métodos quantitativos. 

3. Questionários aos diretores e professores – Para realizar a avaliação do PMSE em 

diferentes variáveis de implementação (constituição de grupos adicionais de alunos, 

partilha e regulação inter-escolas, liderança e coordenação, comunicação e trabalho de 

equipa, diferenciação pedagógica, formação dos professores, envolvimento/contato com 

encarregados de educação, intervenção da equipa técnica não docente) e de impacto 

(liderança escolar, ligação pais-comunidade-escola, competência profissional, crenças de 

confiança individual e coletiva nas competências de ensino, qualidade da relação 

professor-aluno e professor-turma) na perspetiva de diretores e professores, foram 

desenvolvidos questionários de avaliação específicos (de caraterização, de avaliação de 

implementação e de avaliação de impacto, para diretores e para professores). Estes 

questionários foram aplicados a diretores e professores das escolas do grupo de 

intervenção e do grupo de controlo através de uma plataforma de preenchimento de 

questionários online. Incluímos tanto as escolas do grupo de intervenção, como as do 

grupo de controlo para garantir que os resultados obtidos se devem efetivamente ao 

programa. Uma vez que o questionário aos professores seria demasiadamente longo para 

ser aplicado de uma só vez, foi dividido em duas partes e proposto a dois grupos 

independentes de professores.  

4. Bases de indicadores de desempenho escolar – Uma das principais dimensões de impacto 

a avaliar é o desempenho escolar dos alunos, uma vez que o aumento do sucesso escolar 

é o objetivo primordial deste programa. Nesse sentido, foi necessário caracterizar o 

impacto do programa em indicadores que reflitam uma quantificação das melhorias no 

desempenho escolar, nomeadamente as taxas de sucesso globais e por disciplina, o 

desempenho nas avaliações externas, o recurso a percursos curriculares alternativos, e 

índices de sobrevivência da coorte. É também importante avaliar de forma quantitativa a 

reação dos alunos ao programa, através de indicadores da sua participação ativa na 

escola, como a sua própria assiduidade ou o envolvimento em incidentes críticos. Esta 

informação foi fornecida pelo ME através de diferentes bases de dados, que foram 
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posteriormente integradas. Salienta-se ainda que, tal como nos questionários, esta 

informação foi fornecida para as escolas do grupo de intervenção e do grupo de controlo, 

no sentido de garantir que os resultados obtidos se devem efetivamente ao programa. 

 

Questões de investigação específicas e origem dos dados 

Avaliação da Implementação do PMSE 

Questão de investigação específicas Origem dos dados  

Que atividades e estratégias de ação de tipo organizacional e pedagógico foram planeadas nas escolas 

no âmbito do PMSE? 
Análise documental 

Quais as perspetivas dos alunos acerca da implementação do PMSE? Grupos focais com alunos 

Quais as perspectivas dos diretores e professores acerca das vantagens e desvantagens do PMSE? 
Questionário aos diretores e 

aos professores 

Que recursos se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos diretores 

Que atividades de constituição de grupos adicionais de alunos se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos diretores 

Que atividades de liderança e coordenação se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos professores 

Que atividades de comunicação e trabalho de equipa se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos professores 

Que atividades de partilha e regulação inter-escolas se diferenciam nas escolas do PMSE? 
Questionário aos diretores e 

aos professores 

Que atividades de diferenciação pedagógica se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos professores 

Que atividades de formação dos professores se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos professores 

Que atividades de envolvimento dos encarregados de educação se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos professores 

Que atividades de intervenção da equipa técnica não docente se diferenciam nas escolas do PMSE? Questionário aos diretores 

Avaliação do Impacto do PMSE 

Questão de investigação específicas Origem dos dados  

Quais as perspetivas dos alunos acerca do impacto do PMSE?  Grupos focais com alunos 

Qual o impacto do PMSE na liderança escolar?  
Questionário aos diretores e 

aos professores 

Qual o impacto do PMSE na ligação pais-comunidade-escola e no envolvimento parental?  
Questionário aos diretores e 

aos professores 

Qual o impacto do PMSE na competência profissional e nas crenças de confiança individual e coletiva 

nas competências de ensino?  

Questionário aos diretores e 

aos professores 

Qual o impacto do PMSE na qualidade da relação professor-aluno e professor-turma?  Questionário aos professores 

Qual o impacto do PMSE nas taxas de sucesso escolar?  
Bases de indicadores de 

desempenho escolar 

Qual o impacto do PMSE na qualidade do sucesso escolar?  
Bases de indicadores de 

desempenho escolar 

Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: exames?  
Bases de indicadores de 

desempenho escolar 

Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: aferições?  
Bases de indicadores de 

desempenho escolar 

Qual o impacto do PMSE nas taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte?  
Bases de indicadores de 

desempenho escolar 

Qual o impacto do PMSE no recurso a percursos curriculares alternativos?  
Bases de indicadores de 

desempenho escolar 

Qual o impacto do PMSE no desempenho cívico dos alunos?  
Bases de indicadores de 

desempenho escolar 
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No que diz respeito à amostra salienta-se que a diferença nos métodos utilizados 

também se traduz em amostras distintas (ver Caixa – Métodos e amostra do estudo). De facto 

na análise documental, a amostra foi composta por um total de 238 relatórios, que 

correspondem ao universo de escolas abrangidas pelo PMSE, sendo que 123 se referem a 

escolas no primeiro ano de intervenção (2009/2010) e 115 a escolas no segundo ano de 

intervenção (2010/2011).  

Nos grupos focais participaram 48 alunos de escolas do grupo de intervenção, com 

idades entre os 9 e os 17 anos (M=12,92; DP=2,11) e 56,3% eram do sexo feminino. Destes, 

12,5% estavam no 1º ciclo de escolaridade, 12,5% no 2º ciclo e os restantes 75% estavam no 

3º ciclo de escolaridade. 

No preenchimento dos questionários participaram 

diretores e professores de escolas do grupo de controlo e 

de escolas do grupo de intervenção. Relativamente aos 

diretores, a amostra foi composta por 149 sujeitos, com 

idades entre os 33 e os 69 anos (M=49,20; DP=6,96), 

sendo que 53,69% eram do sexo feminino e 54,4% de 

escolas de intervenção. Quanto aos professores a amostra 

foi constituída por 830 professores, com idades entre os 

25 e os 66 anos (M=43,68; DP=7,77), sendo que 79,15% 

eram do sexo feminino e79,04% pertencem a escolas do 

grupo de intervenção.   

Quanto às bases de indicadores de desempenho 

escolar, os indicadores solicitados foram disponibilizados relativamente a 123 escolas do 

grupo de intervenção e 252 escolas do grupo de controlo no primeiro ano do PMSE 

(2009/2010), e relativamente a 115 escolas do grupo de intervenção e 248 escolas do grupo 

de controlo no segundo ano (2010/2011).  

Depois da recolha dos dados estes foram analisados de forma a responder às questões 

de investigação colocadas. Os resultados sintetizam-se de seguida na métrica da Amplitude 

do Efeito (AE), ou seja, na diferença entre a média ajustada das escolas do grupo de 

intervenção e do grupo de controlo expressa numa proporção do desvio-padrão do indicador 

para o grupo de controlo. A AE indica a amplitude do efeito independentemente do 

instrumento ou método utilizado.  

Métodos e amostra do 

estudo 

A amostra do estudo 

compreendeu entrevistas a 42 

intervenientes do PMSE, análise 

documental de 238 relatórios, 

grupos focais a 48 alunos, 

questionários a 149 diretores e 

830 professores (278 

responderam às duas partes do 

questionário), e recolha de 

indicadores de desempenho 

escolar relativos a 375 escolas. 
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSE 

No que diz respeito à avaliação do nível de implementação procurou-se compreender 

em que recursos e atividades de implementação as escolas do PMSE diferiram das escolas do 

grupo de controlo (i.e. domínio da diferenciação da implementação), em que atividades se 

distinguiram as três tipologias deste programa, se as atividades de base do programa e 

planeadas nas escolas foram efetivamente implementadas (i.e. domínios da fidelidade, 

dosagem, e responsividade dos participantes), e de que forma a implementação variou em 

função de algumas características das escolas. As tabelas completas relativas à avaliação do 

nível de implementação encontram-se no Anexo 2. Tal como se pode observar na tabela em 

baixo (ver Caixa – Avaliação da implementação – Recursos) na avaliação de recursos 

salienta-se a utilização de créditos horários adicionais orientados para o aluno e para a sala de 

aula, nomeadamente para a constituição de grupos adicionais de alunos e para tempo letivo, 

nas escolas do grupo de intervenção. 

 

Avaliação da implementação – Recursos 

Variável de Resultado AE Sig. 

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS 

Nº de programas em que a escola participou   

CRÉDITOS HORÁRIOS 
Distribuição créditos adicionais…   

Grupos de apoio pedagógico -0,359 ~ 

Grupos adicionais de alunos  1,294 *** 
Reuniões  -0,564 ** 

Técnicos não docentes    

Coordenação de projectos  -0,520 ** 
Tempo letivo  0,482 * 

Assessorias pedagógicas -0,442 * 

EQUIPAS DOCENTES 
Dimensão   

Qualidade formação inicial   

Qualidade abordagem pedagógica   
Qualidade do relacionamento com alunos   

Qualidade do relacionamento com EE   

Rotatividade   
EQUIPA TÉCNICA NÃO DOCENTE 

Dimensão   
Qualidade especialização   

Qualidade capacidade de intervenção   

Qualidade do relacionamento com alunos   
Qualidade do relacionamento com EE   

Qualidade do relacionamento com profs e direção   

Rotatividade   
PARCERIAS E PROTOCOLOS 

Parcerias com Ministérios   

Parcerias com Universidades/Centros Investigação   

Parcerias com autarquias   

Parcerias com serviços/empresas   

REDES DE PARTILHA E COLABORAÇÃO INTER-ESCOLAS 
Nº de redes/plataformas de articulação inter-escolas   

Nota: O nível de significância estatística é indicado da seguinte forma: ~ .10, *0.05, ** 0.01, *** 0.001. Em todos 

os indicadores de recursos, uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma 

amplitudedo efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. A amplitude do efeito só é apresentada para 

diferenças estatisticamente significativas. 
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Relativamente à avaliação das atividades planeadas e executadas na componente 

organizacional (ver Caixa – Avaliação da implementação – Componente organizacional) 

verificou-se que as escolas do PMSE estão a implementar efetivamente a atividade de 

constituição de grupos adicionais de alunos. Contudo, as atividades nos domínios da 

liderança e coordenação, da comunicação e trabalho de equipa e da partilha inter-escolas não 

se diferenciam tão claramente nas escolas do PMSE em comparação com as escolas do grupo 

de controlo. Ainda assim, já se registam algumas diferenças, sobretudo em questões 

relacionadas com o envolvimento e continuidade dos professores. 

 

Avaliação da implementação – Componente organizacional 

Variável de Resultado AE Sig. 

CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS ADICIONAIS DE ALUNOS 
Diretores   

Constituição de grupos de alunos adicionais 2,275 *** 

Reorganização das turmas em turmas de nível   
Menor dimensão    

Maior  homogeneidade   

Duração da permanência dos alunos no grupo   
LIDERANÇA E COORDENAÇÃO 

Professores   

Frequência interação com membros direção a   
Frequência interação com diretores turma a   

Frequência interação com coordenadores de 

projetos* 
  

Frequência interação com membros 

gestão/coordenação intermédiaa 
  

Presença professores nos conselhos de turma/ano 0,324 * 
Participação professores nos conselhos de 

turma/ano 
  

Nos conselhos de turma…   
Os professores foram quase sempre os 

mesmos de um ano letivo para o seguinte 
0,242 ~ 

Os professores formam uma equipa 
pedagógica que acompanha os alunos do 

início ao fim do ciclo 

  

Os critérios de transição dos alunos são 
discutidos e aplicados com flexibilidade 

-0,211 ~ 

A transição dos alunos é discutida no final de 

cada período e nas reuniões intercalares 
  

Há coordenação de atividades curriculares 

entre disciplinas 
  

COMUNICAÇÃO E TRABALHO DE EQUIPA 
Professores   

Articulação e trabalho equipa a   

Interação com professores para planificação/ 
partilha de informação através de .. 

  

Reuniões abrangidas pelo crédito horárioa   

Reuniões não abrangidas pelo crédito 
horário* 

  

Plataformas virtuais*   

PARTILHA E REGULAÇÃO INTER-ESCOLAS 
Diretores   

Partilha escolas a   

Professores   
Partilha escolas a   

Nota: O nível de significância estatística é indicado da seguinte forma: ~ .10, *0.05, ** 0.01, *** 0.001. Nestes 

indicadores uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja umaamplitude do efeito 

positiva) indica um impacto positivo do PMSE, exceto nos indicadores marcados com uma nos quais uma 

diferença negativa entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja umaamplitude do efeito negativa) indica um 

impacto positivo do PMSE.A amplitude do efeito só é apresentada para diferenças estatisticamente significativas. 
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Relativamente à avaliação das atividades planeadas e executadas na componente 

pedagógica (ver Caixa – Avaliação da implementação – Componente pedagógica) conclui-se 

que as escolas do PMSE se distinguem efetivamente das restantes escolas, sobretudo pela 

diferenciação pedagógica, mas também pela frequência de formações para professores. As 

atividades relacionadas com o envolvimento dos encarregados de educação e com a 

intervenção da equipa técnica não docente não se podem considerar efetivamente 

implementadas.  

 

Quanto à variação do nível de implementação de acordo com as características das 

escolas verificou-se que apenas a continuidade de professores entre anos letivos nos 

conselhos de turma/ano varia de acordo com a tipologia urbana da escola. De facto, as 

escolas com o PMSE registaram uma maior implementação da estratégia de continuidade de 

professores entre anos letivos nos conselhos de turma/ano, sobretudo nos meios 

predominantemente ou medianamente urbanos, nos quais esta é habitualmente menor. 

Em suma, a resposta mais indicada à questão “Que recursos e atividades 

organizacionais e pedagógicas se diferenciam nas escolas do PMSE?” seria que nestas 

escolas as atividades que melhor definem o programa são a constituição de grupos adicionais 

de alunos e a diferenciação pedagógica. Estas são as atividades de base do PMSE e estão 

Avaliação da implementação – Componente pedagógica 

Variável de Resultado 
Amplitude 

do Efeito 
Sig. 

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Professores   
Diferenciação Pedagógica 0,374 ** 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Professores   
Frequência da formação   

Formação profissional 

financiada/organizada no âmbito de um 
projecto da escola  

0,319 ** 

ENVOLVIMENTO/CONTACTO COM ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 
Professores   

Frequência do envolvimento dos EE   

Diretores   
INTERVENÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA NÃO DOCENTE 

Número de atividades da equipa técnica não 

docente 
  

Atendimento/apoio individual aos alunos    

Atendimento/dinamização de grupos de 

alunos  
  

Atendimento/apoio individual aos EE    

Atendimento/dinamização de grupo aos EE    
Atendimento/articulação com docentes    

Outro atendimento   
Nota:O nível de significância estatística é indicado da seguinte forma: ~ .10, *0.05, ** 0.01, *** 0.001. Nestes 

indicadores uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja umaamplitude do efeito 

positiva) indica um impacto positivo do PMSE.A amplitude do efeito só é apresentada para diferenças 

estatisticamente significativas. 
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efetivamente implementadas. As escolas do PMSE diferenciam-se também das escolas do 

grupo de controlo por terem mais atividades relacionadas com a formação, e com o 

envolvimento e continuidade dos professores entre anos letivos nos conselhos de turma/ano 

(sobretudo nos meios predominantemente e medianamente urbanos). A implementação das 

restantes atividades não se diferencia na generalidade das escolas do programa, embora já se 

comece a distinguir em algumas das suas tipologias. 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PMSE 

No que diz respeito à avaliação do impacto, foi analisado o impacto do PMSE em 

dimensões organizacionais e pedagógicas das escolas e de que forma o impacto varia 

consoante algumas características das escolas. As tabelas completas relativas à avaliação do 

impacto encontram-se no Anexo 3. 

Relativamente à avaliação de impacto do PMSE nas componentes organizacionais das 

escolas (ver Caixa – Avaliação do impacto – Componente organizacional) concluiu-se que 

este não é global nem significativo, ou seja, o PMSE não tem uma influência clara nas 

propriedades organizacionais das escolas. No entanto, parece estar associado a uma 

diminuição do envolvimento e da implicação dos diretores nas questões pedagógicas das 

escolas (sobretudo na tipologia TurmaMais), e a uma maior partilha e articulação entre 

professores (sobretudo nas tipologias Fénix e Híbrida). 

 

Avaliação do impacto – Componente organizacional 

Variável de Resultado AE Sig. 

LIDERANÇA ESCOLAR 

Diretores   
Liderança de Inclusão    

Influência dos Professores    

Liderança Pedagógica -0,412 * 
Coerência do Programa    

Liderança de Gestão    

Professores   
Liderança de Inclusão    

Influência dos Professores    
Liderança Pedagógica   

Coerência do Programa    

Liderança de Gestão    

LIGAÇÃO PAIS-COMUNIDADE ESCOLA E ENVOLVIMENTO 

PARENTAL NA ESCOLA 

Diretores   
Envolvimento dos Pais pelos professores    

Professores   

Envolvimento dos Pais pelos professores    
Envolvimento Parental na Escola   

Nota: O nível de significância estatística é indicado da seguinte forma: ~ .10, *0.05, ** 0.01, *** 0.001. Nestes 

indicadores uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja umaamplitude do efeito 

positiva) indica um impacto positivo do PMSE. A amplitude do efeito só é apresentada para diferenças 

estatisticamente significativas. 
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No que diz respeito à avaliação de impacto do PMSE nas componentes pedagógicas das 

escolas (ver Caixa – Avaliação do impacto – Componente pedagógica
2
)conclui-se que este 

tem um efeito global e significativo, sobretudo nos indicadores de sucesso escolar.  

As escolas do PMSE têm maior sucesso escolar, maior qualidade do sucesso escolar e 

melhores relações entre os professores e os alunos. De forma menos significativa e específica 

algumas tipologias apresentam também melhores resultados nas aferições do 6º ano, na 

assiduidade, e na manutenção dos alunos no ensino regular, numa lógica de ciclo. Apenas os 

exames nacionais do 9º ano registam resultados negativos, o que poderá ser explicado pelo 

facto de irem mais alunos a exame. 

 

 

                                                           
2
Nas tabelas referentes à Avaliação do Impacto – Componente Pedagógica, incluímos também nas tabelas as 

médias ajustadas dos grupos de intervenção e controlo devido à interpretação intuitiva dos indicadores. Nas 

restantes tabelas, incluímos apenas a AE, devido à sua estandaridização e facilidade de interpretação. 

Avaliação do impacto – Componente organizacional Continuação) 

Variável de Resultado AE Sig. 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL E CRENÇAS DE CONFIANÇA NAS 

COMPETÊNCIAS DE ENSINO 

Diretores   
Entusiasmo dos Professores para a Mudança    

Compromisso para com a Escola    

Diálogo de Reflexão  -0,483 ** 
Colaboração entre Pares    

Foco na Aprendizagem dos Alunos    

Responsabilidade Colectiva    
Crenças de confiança Colectiva nas Competências de Ensino    

Professores   

Qualidade da formação    
Entusiasmo dos Professores para a Mudança    

Compromisso para com a Escola    

Prática pública de sala de aula    

Diálogo de Reflexão    

Colaboração entre Pares    

Foco na Aprendizagem dos Alunos    
Responsabilidade Coletiva    

Crenças de confiança Individual nas Competências de Ensino    

Crenças de confiança Coletiva nas Competências de Ensino    
Nota: O nível de significância estatística é indicado da seguinte forma: ~ .10, *0.05, ** 0.01, *** 0.001.Nestes 

indicadores uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja umaamplitude do efeito 

positiva) indica um impacto positivo do PMSE. A amplitude do efeito só é apresentada para diferenças 

estatisticamente significativas. 
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Avaliação do impacto – Componente pedagógica 

Variável de Resultado 
Média Ajustada 

Grupo Intervenção 

Média Ajustada 

Grupo Controlo 
AE Sig. 

TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR 

Percentagem de Transições e Conclusões de Ciclo      

1º Ano 91,010 86,657 0,478 *** 
2º Ano 88,962 89,838 -0,169 ~ 

Percentagem de Conclusões de Ciclo     

1º Ano 89,468 89,941   
2º Ano 90,581 90,507   

Percentagem de Sucesso a Matemática     

1º Ano 77,984 72,768 0,435 *** 
2º Ano 77,229 70,167 0,589 *** 

Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa     

1º Ano 87,885 81,85 0,559 *** 
2º Ano 89,644 84,356 0,540 *** 

Percentagem de Sucesso a Inglês     

1º Ano 84,217 79,505 0,441 *** 
2º Ano 86,829 80,367 0,585 *** 

QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR 

Percentagem de nível 4 e 5  de Matemática      

1º Ano 29,802 28,315   

2º Ano 28,557 25,646 0,278 * 

Percentagem de nível 4 e 5  de Língua Portuguesa     

1º Ano 31,157 27,441 0,320 ** 

2º Ano 31,790 27,807 0,348 ** 

Percentagem de nível 4 e 5  de Inglês     

1º Ano 36,057 33,692 0,209 ~ 

2º Ano 34,668 32,765   
AVALIAÇÕES EXTERNAS: EXAMES 

Percentagem de exames por escola      

1º Ano 87,831 80,608   
2º Ano 86,505 82,260   

Percentagem do número total de exames realizados por alunos 

com avaliação interna de nível 1, 2 ou 3   
  

1º Ano 68,94 72,66   

2º Ano 77,77 71,01   

Percentagem de sucesso no exame de Matemática por escola     

1º Ano 50,1 48,071   

2º Ano 37,111 36,594   

Percentagem de sucesso no exame de Língua Portuguesa por 

escola 
  

 
 

1º Ano 61,814 72,863   

2º Ano 46,623 59,503   
Percentagem de nível 4 e 5  de Matemática     

1º Ano 21,574 22,771   

2º Ano 15,487 14,656   
Percentagem de nível 4 e 5  de Língua Portuguesa     

1º Ano 20,106 18,6   

2º Ano 7,461 18,528   
Classificação individual no exame de Matemática      

1º Ano 2,530 2,754 -0,217 ~ 

2º Ano 2,407 2,317   
Classificação individual no exame de Língua Portuguesa     

1º Ano 2,829 2,965   

2º Ano 2,579 2,769 -0,250 * 
Diferença entre a nota da frequência e do exame de Matemática     

1º Ano 0,616 0,412 0,304 * 

2º Ano 0,546 0,710 -0,237 * 
Diferença entre a nota da frequência e do exame de Língua 

Portuguesa 
  

 
 

1º Ano 0,438 0,285 0,220 * 
2º Ano 0,713 0,494 0,331 ~ 

Nota: O nível de significância estatística é indicado da seguinte forma: ~ .10, *0.05, ** 0.01, *** 0.001. Para todos os indicadores da componente 

pedagógica, uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja umaamplitude do efeito positiva) indica um impacto positivo do 

PMSE, excepto nos seguintes: Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Matemática e Língua Portuguesa (i.e. uma maior diferença 

indica maior distância entre a avaliação interna e a avaliação externa).A amplitude do efeito só é apresentada para diferenças estatisticamente 

significativas. 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

16 

 

 

Em relação à variação do impacto, verificou-se que as escolas que contratualizaram o 1º 

ou o 3º ciclo, ou com menos sucesso no ano de candidatura beneficiaram mais dos efeitos 

positivos do programa no sucesso escolar. Verificou-se também que as escolas com mais 

alunos carenciados (mais SASE A), de meios predominantemente rurais, ou com menos 

ocorrências disciplinares estão a beneficiar mais dos efeitos do PMSE no sucesso escolar em 

diferentes disciplinas. Por outro lado, ao nível da qualidade do sucesso, as escolas com alunos 

menos carenciados e com uma menor percentagem de docentes do sexo feminino 

beneficiaram mais dos efeitos do programa. Verificou-se ainda que as escolas que 

contratualizaram o 2º ou o 3º ciclo e com menos alunos beneficiaram mais do efeito positivo 

do PMSE na relação pedagógica, e que as escolas de meios predominantemente rurais são 

mais prejudicadas ao nível do diálogo de reflexão dos diretores com os professores. 

Avaliação do impacto – Componente pedagógica (Continuação) 

Variável de Resultado 
Média Ajustada 

Grupo Intervenção 

Média Ajustada 

Grupo Controlo 
AE Sig. 

AVALIAÇÕES EXTERNAS: AFERIÇÔES 6º ANO 

Percentagem de sucesso na Aferição de Matemática      

1º Ano 72,94 76,740   
2º Ano 64,903 60,244 0,304 ~ 

Percentagem de sucesso na Aferição de Língua Portuguesa     

1º Ano 91,084 84,805   
2º Ano 81,289 81,106   

Percentagem de nível 4 e 5  de Matemática     

1º Ano 31,807 24,611   
2º Ano 31,580 28,301   

     

Percentagem de nível 4 e 5  de Língua Portuguesa     

1º Ano 27,348 26,211   

2º Ano 39,325 39,233   

CONCLUSÃO DE CICLO E SOBREVIVÊNCIA DA COORTE 

Idade ajustada de conclusão (4º, 6º, e 9º) dos ciclos      

1º Ano 0,047 0,039   

2º Ano 0,122 0,085   
Taxa de sobrevivência por coorte (2º e 3ºs ciclos)     

1º Ano 75,416 83,468 -0,440 ~ 

2º Ano 84,907 85,722   
RECURSO A PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 

Percentagem de matrículas em CEF em relação ao ciclo      

1º Ano 7,668 7,315   
2º Ano 8,188 9,226   

DESEMPENHO CÍVICO 

Ocorrências     

1º Ano 3,678 2,705   

Número de Faltas Justificadas por Aluno     

2º Ano 19,615 20,943   
Número de Faltas Injustificadas por Aluno     

2º Ano 13,290 14,756   

QUALIDADE DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 
Professores     

Conflito na relação professor-turma 14,171 14,064   

Proximidade na relação professor-turma 28,123 28,229   
Conflito na relação professor-aluno 12,207 12,521   

Proximidade na relação professor-aluno 27,385 26,216 0,198 ~ 
Nota: O nível de significância estatística é indicado da seguinte forma: ~ .10, *0.05, ** 0.01, *** 0.001. Para todos os indicadores de desempenho 

escolar, uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja umaamplitude do efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE, 

excepto nos seguintes:Idade ajustada de conclusão de ciclo (i.e. valores maiores e positivos indicam uma maior taxa de retenção); Percentagem de 

matrículas em CEF por ciclo (i.e. uma maior percentagem indica maior recurso a percursos curriculares alternativos). A amplitude do efeito só é 

apresentada para diferenças estatisticamente significativas. Os indicadores de conflito variam entre 8 e 40 e os indicadores de proximidade variam entre 7 

e 35. 
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Em suma, a resposta mais indicada à questão “Qual o impacto do PMSE nas 

componentes organizacionais e pedagógicas das escolas?” é que o PMSE tem um efeito 

positivo, sobretudo nas componentes pedagógicas das escolas. De facto, o PMSE tem um 

impacto claramente positivo no sucesso escolar, na qualidade do sucesso escolar e na 

qualidade da relação pedagógica. Em algumas tipologias contribui para melhores resultados 

nas aferições do 6º ano, para uma maior assiduidade dos alunos e para a sua manutenção no 

ensino regular. Ao nível organizacional, também em algumas tipologias específicas, contribui 

para que haja maior qualidade na formação, para uma maior partilha e articulação entre os 

professores, e para uma responsabilização mais coletiva pelo sucesso dos alunos. No entanto, 

observou-se também um impacto negativo do PMSE ao nível do sucesso nos exames 

nacionais do 9º ano, efeito que pode ser explicado pela aplicação de uma lógica de ciclo, 

propondo mais alunos com níveis de desempenho menores a exame. Assim, o que à partida 

se vê como um impacto negativo do PMSE pode, na verdade, ser um impacto positivo. 

Observou-se também que o PMSE parece estar associado a uma diminuição da implicação 

dos diretores nas questões pedagógicas das escolas, sobretudo na tipologia TurmaMais. Este 

efeito pode ser explicado pelo modelo operacional desta tipologia que descentraliza as 

responsabilidades pedagógicas da direção para uma equipa pedagógica de professores 

coordenada a nível de liderança intermédia. Esta menor implicação dos diretores nas questões 

pedagógicas das escolas, nomeadamente através do diálogo de reflexão, regista-se sobretudo 

nas escolas de meios predominantemente rurais. Concluiu-se ainda que o efeito do PMSE no 

sucesso escolar é intensificado nas escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo, com 

menos sucesso no ano de candidatura ao PMSE, com mais alunos carenciados, de meios 

predominantemente rurais, ou com menos ocorrências disciplinares. O efeito positivo na 

qualidade do sucesso é intensificado nas escolas com alunos menos carenciados e com uma 

menor percentagem de docentes do sexo feminino. E o efeito positivo do PMSE na relação 

pedagógica é intensificado nas escolas que contratualizaram o 2º ou o 3º ciclo e com menos 

alunos. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar deste projeto de investigação envolver apenas uma avaliação intercalar do 

PMSE e de haver um número reduzido de dados disponíveis para os indicadores relativos ao 

final de ciclo, os nossos resultados mostram que o programa está a atingir claramente as 

metas a que se propôs e que tem um impacto positivo em dimensões não contratualizadas. 
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Como recomendação geral indicamos a continuação da implementação do PMSE até ao final 

do contrato, mantendo as suas características, e o alargamento das estratégias PMSE a outro 

grupo de escolas. As nossas recomendações específicas relativamente a estas condições de 

manutenção e expansão, assim como contínua monitorização, são apresentadas no final deste 

relatório. 
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1.1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge no contexto do Projeto de Investigação “Avaliação do 

Programa Mais Sucesso Escolar” protocolado entre o Ministério da Educação (ME) e o 

Centro de Investigação e Intervenção Social do Instituto Universitário de Lisboa (CIS-IUL). 

Este projeto visa a avaliação do Programa Mais Sucesso Escolar (PMSE), uma iniciativa do 

ME para lidar com as elevadas taxas de insucesso escolar do primeiro ao terceiro ciclo do 

ensino básico no quadriénio 2009/2010 a 2012/2013.  

Embora este programa tivesse sido avaliado anteriormente no âmbito do seu primeiro 

ano de implementação (i.e. ano letivo 2009/2010) e tivesse revelado uma redução substancial 

das taxas de retenção nas turmas intervencionadas em comparação com um perfil histórico de 

retenção nas escolas PMSE (DGIDC, 2010), foi sentida a necessidade de expandir a 

avaliação do PMSE aos seus dois primeiros anos de implementação, de utilizar métodos mais 

rigorosos para aferir o nível de implementação e efeito do programa e de incluir um conjunto 

mais alargado de indicadores de avaliação. Este projeto pretendia, assim, pôr em prática uma 

avaliação rigorosa que permitisse fazer o ponto de situação intercalar (i.e. a meio do 

programa) da implementação e impacto do PMSE, e suas variações, de forma a sustentar 

empiricamente decisões sobre esta política educativa e permitir a seleção e financiamento de 

medidas educativas com sucesso comprovado. Desta forma, propôs-se um projeto de 

investigação de avaliação do PMSE com os seguintes três objetivos:  

1) Fazer uma avaliação sistemática e controlada do nível de implementação de 

estratégias típicas do PMSE, tanto no conjunto de escolas do PMSE (doravante designadas 

por escolas do grupo de intervenção) como nas escolas que se candidataram ao PMSE mas 

não foram selecionadas para o PMSE (doravante designadas por escolas do grupo de 

controlo);  

2) Analisar o impacto do PMSE através de indicadores relativos ao aluno, ao ciclo, aos 

professores, aos diretores, e à escola;  

3) Determinar em que circunstâncias o nível de implementação e impacto do PMSE 

varia testando modelos de moderação. 

 Salientamos que associamos a concretização destes três objetivos à utilização de um 

conjunto de técnicas estatísticas, nomeadamente, análises multivariadas ajustadas com 

características das escolas e freguesias, assim como uma baseline quando possível, e 

multinível quando necessário. Estas são acompanhadas por técnicas econométricas como 
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Propensity Scores Estimation (PSE), em particular inverse propensity score weighting, para 

minimizar as diferenças entre os grupos de controlo e de intervenção no nível de 

implementação e impacto que não são atribuíveis ao programa;  

Assim colocaram-se três questões globais às quais este projeto pretendia responder:  

 1) Qual o nível de implementação do PMSE nas atividades organizacionais 

(constituição de grupos adicionais de alunos, partilha e regulação inter-escolas, liderança e 

coordenação, comunicação e trabalho de equipa) e pedagógicas (diferenciação pedagógica, 

formação dos professores, envolvimento/contato com encarregados de educação, intervenção 

da equipa técnica não docente) das escolas?  

 2) Qual o impacto do PMSE nas componentes organizacionais (liderança escolar, 

ligação pais-comunidade-escola, competência profissional, crenças de confiança individual e 

coletiva nas competências de ensino) e pedagógicas [qualidade da relação professor-aluno e 

professor-turma, as taxas de sucesso escolar, a qualidade do sucesso escolar, as avaliações 

externas (exames e aferições), as taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte, o 

recurso a percursos curriculares alternativos e o desempenho cívico dos alunos] das escolas?  

 3) Em que circunstâncias (características das escolas e freguesias) tem o PMSE um 

nível mais elevado de implementação e impacto? 

No sentido de dar resposta a estas questões e de obter um quadro completo e fiável da 

implementação e impacto do programa, a avaliação efetuada recorreu a uma metodologia de 

cruzamento de diversas fontes, e métodos variados de recolha e análise de dados.  

Adicionalmente, para complementar o enquadramento e a contextualização do PMSE 

recorreu-se ainda à análise dos modelos das tipologias e da documentação relativa ao PMSE 

através de um estudo preparatório, no qual foram entrevistados 42 intervenientes do 

programa, das diferentes tipologias e em diversos níveis de implementação (comissão de 

acompanhamento, acompanhamento académico, formadores, diretores, coordenadores e 

professores, elementos das Direções Regionais, e a Ministra da Educação na altura do 

lançamento do PMSE). Foram também efetuadas observações semi-estandardizadas às 

sessões de formação e supervisão da comissão de acompanhamento a duas escolas de cada 

tipologia. 

Assim, o presente relatório inicia-se com uma descrição dos Objetivos e motivações 

do estudo (Parte A), onde o PMSE é descrito e contextualizado e onde são definidos os 

objetivos e questões de investigação. Na segunda parte, apresenta-se o Desenho do estudo 
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(Parte B) em detalhe, nomeadamente a contextualização e enquadramento teórico das 

dimensões em avaliação, as orientações adotadas no plano metodológico, a amostra, as fontes 

de dados e instrumentos, os procedimentos de recolha de dados e o plano de análise dos 

mesmos. Na terceira parte do relatório é descrita a Avaliação da implementação do PMSE 

(Parte C), onde se apresentam os resultados relativos ao nível de implementação das 

atividades organizacionais e pedagógicas deste programa. Na quarta parte apresenta-se a 

Avaliação do impacto do PMSE (Parte D), nomeadamente os resultados relativos ao 

impacto do PMSE em dimensões organizacionais e pedagógicas da escola. Tanto a parte C 

como a Parte D incluem um capítulo dedicado à variação da implementação e impacto do 

PMSE tendo em consideração as diferentes circunstâncias (características das escolas e 

freguesias) de aplicação do programa e um capítulo de discussão e integração dos resultados. 

Por fim apresentam-se as Recomendações (Parte E), onde são delineados conselhos e 

advertências para a prática, a política pública em educação, e a investigação, fundamentados 

nos resultados obtidos. 

1.2. O QUE É O PROGRAMA MAIS SUCESSO ESCOLAR (PMSE)? 

O desempenho escolar das crianças portuguesas no ensino básico tem apresentado 

progressos significativos nos últimos 15 anos. De acordo com os resultados do último 

Programme for International Student Assessment (PISA), a literacia da leitura dos alunos 

portugueses de 15 anos já atingiu os níveis médios do desempenho dos alunos da OCDE, e 

nos domínios da literacia matemática e das ciências, Portugal foi um dos países que mais 

progrediu desde 2000 (OECD, 2010). No entanto, as taxas de retenção em Portugal 

continuam a ser das mais altas nos países europeus que pertencem à OCDE, apenas 

equiparadas à Holanda (OECD, 2011). No ensino secundário, as taxas de retenção foram 

reduzidas em 13,2% nos últimos 15 anos, mas atingem ainda taxas de 20,6% em 2009/2010. 

No ensino básico a redução foi menos pronunciada nos últimos 15 anos (5.2%), mas a taxa de 

retenção tem vindo a estabilizar por volta dos 8%.  

Um fator determinante para o elevado nível de retenção em Portugal é a ideia 

prevalente de que a repetição do ano favorece a aprendizagem de competências (OCDE, 

2011). Esta cultura de retenção é apoiada pelos professores, pais e comunidade e prevalece 

mesmo na ausência de evidência científica que apoie a retenção como estratégia pedagógica 

(Jacob & Lefgren, 2004; Jimerson, 2001; Jimerson, Anderson, & Whipple, 2002; Shepard, & 

Smith, 1990; Silberglitt, Jimerson, Burns, & Appleton, 2006). Esta cultura é também 
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resistente à alteração de regulamentações e políticas educativas no sentido da compreensão e 

diminuição do problema (e.g. Benavente, 1990; Roazzi & Almeida, 1988). Por exemplo, a 

alteração da lei de bases do sistema educativo de 1986 no sentido de operacionalizar e 

modificar a prática dos professores na lógica de ciclo de estudos, em vez da lógica de ano 

para ano, parece ter surtido pouco efeito nos níveis de retenção (Lei n.º 46/86, D.R. nº 237, 

Série I, de 1986-10-14). Para modificar estes aspetos culturais são necessárias abordagens 

alternativas nas escolas para gerir o insucesso escolar de um grupo considerável de alunos.  

Face a este quadro, em 2005 é lançada uma medida que promove os Planos de 

Recuperação, de Acompanhamento e de Desenvolvimento (Despacho Normativo nº 50/2005, 

D.R. nº 215, Série I, de 2005-11-09). Esta prevê a instituição obrigatória de atividades 

pedagógicas de reforço de aprendizagens a elaborar pelas escolas para responder às 

necessidades dos alunos, melhorando as aprendizagens e reduzindo o insucesso e o abandono 

escolar. Nesta sequência, o Ministério da Educação (agora designado por Ministério da 

Educação e Ciência) lançou, no início de 2009, o Programa Mais Sucesso Escolar (PMSE) 

enquanto uma das estratégias pedagógicas alternativas para lidar com o insucesso escolar no 

ensino básico. Na génese do PMSE encontram-se ideias matriciais como a inovação e a 

reorganização pedagógica dos grupos internos de alunos e equipas docentes, a autonomia das 

escolas e da sua esfera organizacional, a melhoria das condições organizacionais escolares de 

ensino e aprendizagem, o ciclo de estudos como unidade de análise, o desenvolvimento de 

mecanismos de coordenação e regulação intra e inter-escolas, e a melhoria de resultados 

escolares sem quebra de exigência (DGIDC, 2010; Verdasca, 2010). Este programa é 

aplicado através de uma de três tipologias de intervenção: a TurmaMais (Fialho & Salgueiro, 

2011; Verdasca, 2008, 2010; Verdasca & Cruz, 2006), a Fénix (Alves& Moreira, 2011; 

Azevedo & Alves, 2010; Martins, 2009; Moreira, 2009) ou a Híbrida (DGIDC, 2010, 2012).  

Para participarem no PMSE, as escolas ou agrupamentos de escolas apresentaram uma 

candidatura à Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC, agora 

Direção-Geral da Educação ou DGE) até 8 de Junho de 2009 com um plano detalhado de 

recuperação de resultados. Nesse plano comprometiam-se com a DRE respetiva a atingir em 

cada ano taxas de sucesso escolar consideráveis, com redução sucessiva das taxas de retenção 

em 1/3 relativamente à sua taxa histórica de retenção (referente ao quadriénio 2005/2009), 

por um período de 4 anos. Em compensação, o Ministério da Educação atribuía anualmente 

um pacote de crédito horário pedagógico de forma a apoiar a implementação de medidas de 

apoio aos alunos.  
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Além da atribuição de créditos, as escolas do PMSE passaram a ter mais autonomia na 

gestão destes créditos e das suas atividades organizativas e pedagógicas. As escolas podiam 

implementar as estratégias do PMSE a vários níveis e de acordo com as necessidades da sua 

população docente e discente. Na prática, algumas escolas podiam não implementar uma 

estratégia específica de todo; outras podiam implementar essa mesma estratégia só nas 

disciplinas contratualizadas; ainda outras podiam implementar em todo o conselho de ano ou 

turma. Esta medida alinhou o PMSE com as recomendações da OCDE para a autonomização 

das escolas Portuguesas como resposta ao insucesso escolar (OECD, 2007).  

Finalmente, o Ministério da Educação assegurava também o acompanhamento técnico 

dos agrupamentos/escolas envolvidas através de uma comissão de acompanhamento do 

Programa, bem como a articulação com instituições de ensino superior, responsáveis pelo 

acompanhamento científico. A continuidade anual do projeto de cada escola no âmbito do 

PMSE, e a consequente atribuição de créditos pedagógicos adicionais, era condicional do 

cumprimento das taxas de sucesso contratualizadas.  

As 25 entrevistas realizadas com os 42 intervenientes do programa no estudo 

preparatório que antecedeu a avaliação do programa permitiram complementar esta 

informação sobre o enquadramento e a contextualização inicial do PMSE. 

Uma ideia que é transversal à maioria das entrevistas é que esta estratégia pedagógica 

alternativa e o seu processo de candidatura gerou um interesse sem precedentes entre as 

escolas e agrupamentos de escolas superando consideravelmente as expectativas iniciais, que 

apontavam para cerca de 30 candidaturas (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). De facto, foram 378 

as unidades orgânicas que apresentaram uma candidatura ao PMSE. A motivação 

demonstrada pelo número elevado de candidaturas ao programa Mais Sucesso Escolar e a 

diversidade de atores por detrás dessas candidaturas (algumas patrocinadas pelos diretores, 

outras por grupos de professores, outras por outros agentes das escolas) contrastava com a 

época conturbada de relacionamento que se iniciava na altura, entre o Ministério da Educação 

e os professores (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). Os entrevistados relembram que durante o 

período de candidatura ocorreu a primeira grande greve dos professores em reação à proposta 

de avaliação dos docentes; foi também um período de muita instabilidade para professores e 

diretores das escolas porque se celebraram nesse Verão os contratos de 4 anos para os 

professores e ocorreu também a eleição dos diretores das escolas; muitas das escolas que se 

candidataram ao programa não sabiam, na altura da candidatura, qual viria a ser o seu diretor, 
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e quais e quantos docentes iam ter na escola (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). Ainda assim as 

candidaturas foram numerosas.  

Com um número tão elevado de candidaturas e face a esta demonstração de interesse 

por parte dos agentes educativos, o Ministério da Educação teve então a difícil tarefa de 

selecionar os projetos que iriam fazer parte do PMSE (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). O 

primeiro critério de seleção favoreceu escolas com planos de recuperação de resultados com 

coerência ou consistência (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). O segundo critério excluiu do PMSE 

as escolas que já participavam num programa de autonomia com créditos extra do ministério, 

como por exemplo, as escolas inseridas nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

(TEIP ou TEIP2) (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). Das 378 candidaturas, foram escolhidas 123 

escolas ou agrupamentos de escolas a nível nacional, representando cerca de 1% dos 

estabelecimentos de ensino público existentes em Portugal Continental, e envolvendo cerca 

de 12000 alunos em três ciclos do ensino básico (DGIDC, 2010). Em termos regionais, 

verificou-se uma predominância da tipologia TurmaMais em todas as direções regionais de 

Educação, com exceção da direção regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo onde se 

verificou uma preferência da tipologia Fénix, e da Direção Regional da Educação do Algarve 

onde as tipologias TurmaMais e Fénix foram escolhidas pelo mesmo número de escolas. Em 

termos de distribuição por ciclos, verificou-se que o modelo Fénix tinha sido prioritariamente 

escolhido pelas escolas de 1º ciclo, enquanto o programa TurmaMais foi mais escolhido pelas 

escolas de 2º e 3º ciclo.  

Após a seleção das candidaturas decorreu, entre Julho e Agosto de 2009, um processo 

de reajuste de expectativas com as escolas, uma vez que para dar resposta às 123 escolas 

contratualizadas, o Ministério da Educação decidiu que teria de reduzir consideravelmente o 

número de créditos atribuídos por escola (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22), restringindo o 

programa em cada escola a apenas 4 disciplinas e 2 anos letivos e passando o número de 

créditos atribuídos a variar entre as 16 e as 35 horas. De notar que o número de créditos 

horários oferecidos pelo ministério não dependia do projeto apresentado pelas escolas, mas 

sim do número de anos, disciplinas e turmas. Também de notar que só podiam ser utilizados 

na contratação de pessoal não-docente (i.e. técnicos pedagógicos) até metade destes créditos. 

Especificamente, no caso das escolas da tipologia TurmaMais, o modelo disseminado sofreu 

reajustes à partida relativamente ao formato original. Enquanto o modelo original previa uma 

implementação plena em todas as disciplinas de determinado ano letivo, as restrições no 

número de créditos a atribuir a cada escola permitiram viabilizar apenas uma implementação 
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parcial, normalmente nas disciplinas de Português e Matemática. Relativamente às escolas do 

1º ciclo, devido ao seu modelo de monodocência, a atribuição deste número limitado de 

créditos, na prática, não permitiria contratar mais um docente para trabalhar o modelo 

TurmaMais. Como tal, teve de haver uma renegociação com a DGIDC para reajustar as 

expectativas ao número de créditos para as escolas básicas do 1º ciclo.  

Salienta-se ainda que no primeiro ano de implementação do PMSE (2009/2010), das 

123 escolas contratualizadas, 67 adotaram a tipologia TurmaMais, 46 a Fénix e 10 a Híbrida. 

No final do primeiro ano de implementação (2010/2011), 12 escolas perderam o programa 

por não terem atingido os objetivos contratualizados (seis TurmaMais, cinco Fénix e uma 

Híbrida), e quatro novas escolas da DREALG iniciaram o programa (duas Fénix e duas 

TurmaMais). Destas quatro novas escolas, três tinham efetuado candidaturas no ano anterior 

e uma tinha expresso interesse na candidatura após o prazo 
3
. Assim, no segundo ano de 

implementação foram contratualizadas 115 escolas, sendo 63 da tipologia TurmaMais, 43 da 

Fénix e 9 da Híbrida. No final do segundo ano (2011/2012), quatro escolas da tipologia 

TurmaMais e uma escola da tipologia Híbrida perderam o programa.  

 

TIPOLOGIAS DO PROGRAMA MAIS SUCESSO ESCOLAR 

No âmbito do PMSE, os projetos das escolas inspiraram-se essencialmente em um de 

dois modelos de intervenção (designados por tipologias): a TurmaMais (Fialho & Salgueiro, 

2011; Verdasca, 2008, 2010; Verdasca & Cruz, 2006), ou a Fénix (Alves & Moreira, 2011; 

Azevedo & Alves, 2010; Martins, 2009; Moreira, 2009). Ambos os modelos exigem 

alterações na esfera organizacional, na composição de grupos de alunos em função de 

critérios de dimensão e homogeneidade, e na autonomização da escola em relação ao 

Ministério da Educação. Um conjunto mais pequeno de escolas apresentou projetos 

independentes igualmente alinhados com as ideias matriciais do PMSE, mas devido à sua 

diversidade foram integrados numa terceira tipologia designada por Híbrida. Segue-se a 

                                                           
3
A justificação do envolvimento destas 4 novas escolas no PMSE no 2º ano é descrita no Relatório Final PMSE 

da DGIDC da seguinte maneira: “Aquando o lançamento do programa, as escolas da DREALG não tiveram 

acesso atempado à informação relativa ao processo de candidatura, sendo o peso relativo das escolas desta DRE 

muito inferior ao das restantes. […] Por isso, ficou decidido que que o número de escolas da sua área de 

abrangência seria alargado” (DGIDC, 2010, p.35). Em entrevista ao elemento da equipa da DREALG que faz o 

acompanhamento do PMSE nessa região, foi-nos dito que, após notificação da DGIDC, estas 4 novas escolas 

tinham sido imediatamente envolvidas no acompanhamento PMSE e “treinadas” de forma a serem consideradas 

escolas PMSE de 2º ano (Entrevista 16). Nesta avaliação, e como explicado na secção “Desenho do Estudo” 

estas escolas foram consideradas como parte do grupo de controlo no 1º ano, e como parte do Grupo PMSE no 

2ºano.  
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descrição de cada tipologia com base nos seus documentos oficiais (Alves& Moreira, 2011; 

Azevedo & Alves, 2010; DGIDC, 2010, 2012; Fialho & Salgueiro, 2011; Martins, 2009; 

Moreira, 2009; Verdasca, 2008, 2010; Verdasca & Cruz, 2006), complementada pelos dados 

recolhidos nas25 entrevistas a42 elementos das comissões de acompanhamento do Programa, 

acompanhamento académico, formadores, diretores, coordenadores e professores, e membros 

das Direções Regionais de Educação. 

Em termos gerais, a tipologia TurmaMais, originária de um projeto implementado 

desde 2002 na Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz (agora designada Escola 

Secundária com 3º ciclo Rainha Santa Isabel de Estremoz), consiste em criar uma turma sem 

alunos fixos que agrega temporariamente elementos provenientes de várias turmas em função 

de critérios de homogeneidade no que respeita ao desempenho escolar (Fialho & Salgueiro, 

2011; Verdasca, 2008, 2010; Verdasca & Cruz, 2006). Ao longo do ano letivo todos os 

alunos passam por esta turma, a TurmaMais, que trabalha os mesmos conteúdos 

programáticos e funciona com a carga horária e professores das turmas de origem. A 

TurmaMais permite aos docentes ajustar as atividades pedagógicas às características e 

necessidades educativas de cada grupo de alunos, sem estigmatizar nem aumentar a sua carga 

horária semanal (Fialho & Salgueiro, 2011; Verdasca, 2008, 2010; Verdasca & Cruz, 2006). 

Nesta tipologia todos os alunos têm contato com o mesmo professor titular de disciplina. 

Esta tipologia surgiu da constatação, por parte dos seus proponentes, que os problemas 

do insucesso escolar são atribuídos, por diversos intervenientes do mundo escolar, à 

composição das turmas. Nas entrevistas, a comissão de acompanhamento do TurmaMais 

apontou que da sua experiência ressalta o seguinte: a) os pais diziam sempre que “certos 

alunos é que estragam a turma”; 2) os professores diziam que “sem aqueles alunos se resolvia 

o assunto”; e, c) os alunos diziam que “há uns elementos da turma que os distraem” 

(Entrevistas 1, 2, 20, 21). Estas perspetivas, segundo os entrevistados, indicavam a 

necessidade de flexibilizar o conceito de turma, reduzir a dimensão das turmas, e também 

reduzir a própria heterogeneidade das turmas (Entrevistas 1, 2, 20, 21). 

No entanto, segundo os mesmos, algumas destas medidas são difíceis de implementar. 

E isto porque, a redução drástica da dimensão das turmas tem um custo proibitivo, que 

impede a sua aplicação sistemática. A redução da heterogeneidade da turma por isolamento 

dos alunos com maior probabilidade de insucesso escolar levanta questões de equidade. Além 

disso, a comissão de acompanhamento da tipologia TurmaMais partiu do pressuposto que a 
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redução da heterogeneidade poderia ajudar todos os elementos da turma, e não só os alunos 

com pior desempenho escolar (Entrevistas 1, 2, 20, 21).  

Mediante estes pressupostos surge então um novo modelo de turma, a TurmaMais, em 

que todos os alunos, em todas as disciplinas alternam numa plataforma giratória de alunos 

por períodos de um mês e meio (Fialho & Salgueiro, 2011; Verdasca, 2008, 2010; Verdasca 

& Cruz, 2006). A nível organizacional esta tipologia implica a constituição de grupos de 

alunos de acordo com os níveis de desempenho, com 2 grupos de alunos no primeiro período 

(i.e. um grupo de alunos de nível 2, e outro de nível 5), dois no segundo (i.e. um grupo de 

nível 3 e 4, e outro de nível 2) e um no terceiro (i.e. um grupo de alunos em risco de 

retenção). De notar que o modelo organizacional original faz com que os alunos de nível 5 e 

2 nunca estejam no mesmo grupo no decorrer do 1º semestre. A partilha e formação no 

âmbito destas estratégias organizacionais de constituição de grupos de alunos na turma foi o 

foco do trabalho da comissão de acompanhamento do TurmaMais no primeiro ano 

(Entrevistas1, 2, 4, 12, 13, 16-18, 20, 21).  

 No entanto, quer em relação à Tipologia TurmaMais, como nas outras tipologias 

descritas abaixo, defende-se que as mudanças organizacionais só por si não são suficientes 

(Entrevistas 1, 2, 7, 9, 19-22) sendo necessário também a implementação de estratégias 

pedagógicas. Assim, introduz-se a noção da avaliação na ótica de ciclo de estudos e de 

monitorização do desempenho ao longo do ano em valores percentuais (Entrevistas 2, 21). A 

avaliação na ótica de ciclo de estudos requer que os professores pensem no desempenho dos 

seus alunos para além do ano letivo em que se encontram, enquadrado num plano de 

desenvolvimento académico de dois, três ou quatro anos consoante o ciclo em questão. Esta 

estratégia exige do conselho de turma ou de ano uma articulação entre docentes ao longo do 

ciclo, focalizando a discussão da avaliação nos mesmos alunos em todos os anos do ciclo 

(Entrevistas 2, 21).  

A monitorização do desempenho em valores percentuais requer que os docentes 

partilhem com os alunos a quantificação da sua nota nas avaliações formativas e sumativas 

em percentagem, e que, com base nessas percentagens ponham em prática contratos de 

progresso académico com os Encarregados de Educação e com os alunos, quatro a cinco 

vezes por ano (Entrevistas 2, 21). Os professores devem avaliar em que nível os alunos se 

encontram no início do ano, depois reavaliar a meio e no fim do primeiro período de forma a 

realizar o primeiro contrato de progresso académico. Depois, no segundo período é feita nova 

avaliação e contratualização. A nota final do ano surge da avaliação do progresso do início ao 
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final do ano em termos percentuais. As discussões do progresso académico em termos 

percentuais e os contratos tornam o processo de avaliação sumativa mais transparente, e 

oferecem um estímulo aos alunos e Encarregados de Educação para fazerem parte do 

processo, sendo um mecanismo de partilha de poder e corresponsabilização pelo desempenho 

escolar (Entrevistas 2, 21).  

É característica ainda desta tipologia o investimento que faz no estabelecimento de 

critérios objetivos e transparentes de avaliação na área das atitudes e valores e no sistema de 

avaliação formativa, tendo desenvolvido este aspeto, sobretudo no terceiro ano de 

implementação do PMSE (Entrevistas 2, 21).  

Tal como contratualizado para todas as escolas PMSE, a implementação das estratégias 

desta tipologia, varia nas diversas escolas em que é aplicada. Primeiro, o modelo disseminado 

sofreu reajustes relativamente ao formato original. Enquanto o modelo original previa uma 

implementação plena em todas as disciplinas de determinado ano letivo, as restrições no 

número de créditos a atribuir a cada escola permitiram viabilizar apenas uma implementação 

parcial, normalmente nas disciplinas de Português e Matemática (Entrevistas1, 2, 4, 12, 13, 

16-18, 20, 21). Segundo, algumas escolas podem não implementar um mecanismo específico 

(por exemplo, a contratualização com os pais ou a avaliação percentual); outras implementam 

só nas disciplinas contratualizadas; outras ainda implementam em todo o conselho de turma 

ou de ano (Entrevistas1, 2, 4, 12, 13, 16-18, 20, 21).  

Por sua vez, na tipologia Fénix, com origem num projeto implementado desde 2008 no 

Agrupamento de Escolas de Campo Aberto, são criadas uma ou duas turmas por ano de 

escolaridade, denominadas “turmas Fénix” (mas que por motivos de uniformização entre 

tipologias serão designadas neste relatório por turmas de origem), que integram alunos 

identificados como tendo elevada probabilidade de insucesso escolar. As restantes turmas do 

ano são compostas por alunos com menos dificuldades (Alves& Moreira, 2011; Azevedo & 

Alves, 2010; Martins, 2009; Moreira, 2009). Para as turmas de origem são definidas três 

disciplinas parar intervenção, sendo a Língua Portuguesa e a Matemática selecionadas à 

partida, e uma terceira em função das necessidades identificadas (e.g., Inglês). Os alunos com 

mais dificuldades nas turmas de origem são colocados temporariamente num grupo de 

pequenas dimensões, chamado “Ninho”, por períodos até 6 semanas, onde recebem apoio 

mais específico e individualizado na disciplina em causa, retornando depois à turma de 

origem (Alves& Moreira, 2011; Azevedo & Alves, 2010; Martins, 2009; Moreira, 2009).  
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Dos dois Ninhos Fénix criados, um Ninho pode funcionar para dar apoio a alunos com 

muitas dificuldades, e o outro Ninho para alunos com algumas dificuldades. Ao longo do ano 

existe rotatividade dos alunos entre as turmas de origem e os Ninhos. Também pode haver 

rotatividade entre as turmas de origem e as outras turmas do mesmo ano (por exemplo, nas 

turmas de origem, os melhores alunos podem seguir para as turmas não Fénix). Finalmente, 

também os alunos com melhores resultados podem ser colocados num grupo semelhante, 

denominado “Ninho de Excelência”, de forma a terem condições para avançar além do 

expectável para o seu ano de escolaridade (Alves& Moreira, 2011; Azevedo & Alves, 2010; 

Martins, 2009; Moreira, 2009).  

A tipologia Fénix iniciou-se no Agrupamento de Escolas de Campo Aberto como 

estratégia de combate ao elevado abandono escolar no 3º ciclo, sobretudo através do acesso a 

cursos técnico-profissionais com saída profissional, e ao estabelecimento de parcerias com 

indústrias locais e comércio para fomentar a empregabilidade dos alunos após a conclusão do 

ciclo (Entrevistas 7, 22). Depois de parcialmente solucionado o problema do elevado 

abandono escolar no 3º ciclo, a equipa docente do Agrupamento focou-se na melhoria do 

desempenho académico e no combate ao insucesso escolar, sobretudo no 1º ciclo, devido à 

constatação de um problema de “qualidade das aprendizagens” (Entrevistas 7, 22) que se 

reproduzia em elevadas taxas de transição entre anos e ciclos sem a devida preparação e sem 

um conjunto de aprendizagens consolidadas. Os proponentes do modelo Fénix observaram 

que este padrão se iniciava na base (i.e. no 1º ciclo), era cumulativo, tornando-se cada vez 

mais difícil de quebrar. Mais tarde este modelo é alargado ao 2º e 3º ciclo e é definida a 

tipologia Fénix (Entrevistas 7, 22). 

À semelhança do TurmaMais, a partilha e formação no âmbito destas estratégias 

organizacionais foram o foco do trabalho da comissão de acompanhamento do Fénix no 

primeiro ano. Assim, foi fomentado o planeamento e a articulação constantes de estratégias 

pedagógicas entre professores dos Ninhos e das turmas Fénix, a comunicação e envolvimento 

dos encarregados de educação, a participação dos professores em formação, e a partilha de 

boas práticas com escolas da mesma tipologia (Entrevistas 7, 22). Esta tipologia, além das 

estratégias organizacionais, prevê ainda o uso de estratégias de diferenciação pedagógica no 

âmbito das disciplinas. No segundo ano as abordagens na formação dos professores da 

tipologia Fénix focaram-se mais na formação em Matemática e Língua Portuguesa no 2º e 3º 

ciclo, oferecendo aos professores que participaram formação credenciada. No terceiro ano, a 
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tipologia Fénix começou a investir na formação específica na área destas mesmas disciplinas 

mas direcionado aos professores do 1º ciclo (Entrevistas 7, 22).  

Tal como na TurmaMais e restantes escolas PMSE, salienta-se que a implementação 

das estratégias da tipologia Fénix pode variar nas diversas escolas em que é aplicada. 

Primeiro, o número de turmas de origem e Ninhos constituídos pode variar consoante as 

necessidades dos alunos e escolas, assim como a duração do período em que um aluno 

específico permaneça no Ninho (Entrevistas 5-7, 10-13, 16, 18, 22). Segundo, algumas 

escolas podem não sentir a necessidade de implementar um Ninho de excelência; outras 

podem implementar o Ninho de excelência apenas num período ou ano de implementação do 

PMSE (Entrevistas 5-7, 10-13, 16, 18, 22).  

Na tipologia Híbrida agrupam-se escolas que não se inspiraram em nenhuma das duas 

tipologias acima descritas, tendo cada uma optado, à data da candidatura ao programa, por 

apresentar uma resposta desenhada de raiz em função das suas necessidades e recursos 

(DGIDC, 2010, 2012). A diversidade de estratégias abrangidas pela tipologia Híbrida pode 

ser organizada em dois grupos essenciais: 1) a contratação de técnicos não docentes numa 

abordagem sociopsicológica com pouca intervenção no contexto de sala de aulae/ou 2) a 

implementação de estratégias organizacionais mais ou menos semelhantes à tipologia 

TurmaMais, Fénix, ou ao Plano de Ação para a Matemática, mas sem apresentar um modelo 

teórico ou escola líder especifica (Entrevistas 8, 9, 24).  

A abordagem sociopsicológica consiste essencialmente na intervenção individual ou 

em pequenos grupos de crianças realizada por psicólogos ou assistentes sociais de forma a 

resolver situações problemáticas ou dificuldades específicas de linguagem ou comunicação 

(Entrevistas 8, 9, 24). A abordagem organizacional inspira-se na noção do par pedagógico, 

usando assessorias pedagógicas ou paralelas em sala de aula (i.e., integração de um professor 

assessor na sala de aula para além do professor titular da disciplina
4
); ou o trabalho em turnos 

nos grupos de alunos problemáticos com divisão da turma com o coordenador de projeto ou 

delegado de turma (Entrevistas 8, 9, 24).  

Nesta tipologia iniciou-se um projeto avaliativo das escolas e um acompanhamento 

técnico e científico mais próximo, devido à reduzida dimensão do grupo de escolas e à sua 

diversidade (Entrevistas 8, 9, 24). Para este propósito constituíram-se, de início, redes de 

                                                           
4
 Professor Principal/Titular: Refere-se ao professor da turma na disciplina em questão. Professor Assessor: 

Refere-se ao professor que auxilia o professor principal/titular no decorrer das atividades de assessoria 

pedagógica (i.e. aulas dadas por dois professores na mesma sala).   
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partilha entre as escolas e as comissões de acompanhamento tais como as plataformas virtuais 

moodle, e a comunicação por e-mail (Entrevistas 8, 9, 24). De notar que em contraste com as 

duas tipologias acima descritas, a comissão de acompanhamento da tipologia Híbrida foi 

composta por elementos da DGIDC, e não por elementos do seu grupo de pares nas escolas 

nacionais (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). É igualmente importante enfatizar que desde o início 

do PMSE esta tipologia salientou-se pela importância dada às equipas de liderança (i.e. 

direção e coordenação) em cada uma das escolas Híbridas (Entrevistas 8, 9, 24). 

No primeiro ano de implementação esta tipologia focou-se bastante na contratação e no 

recurso à intervenção de técnicos não docentes (psicólogos, assistentes sociais). No segundo 

ano houve um maior investimento na contratação de professores para desdobrar as turmas, 

para adicionar um professor ou assistente na sala de aula (assessoria), ou para trabalhar com 

um pequeno grupo fora da sala de aula. No terceiro ano as escolas Híbridas têm colaborado 

com a comissão de acompanhamento no sentido de registar e cimentar as práticas 

organizativas e pedagógicas postas em prática neste grupo de escolas (Entrevistas 8, 9, 24).  

A variação desta tipologia nas escolas dá-se não só nas atividades implementadas, mas 

também nas estratégias de articulação e partilha, no nível de apropriação do projeto pelas 

escolas, e no envolvimento e acesso a recursos externos (e.g., das autarquias). De facto, 

algumas escolas alargaram o projeto a outros anos e turmas com os seus próprios recursos, 

para além do contratualizado, enquanto outras investem ainda só nas disciplinas 

contratualizadas (Entrevistas 8, 9, 24). Por outro lado, algumas escolas optaram por usar os 

créditos de formas bastante diversas, quer para dividir turmas, integrar um professor assessor 

na turma, ou para criar grupos de apoio educativo para pequenos grupos fora da sala de aula 

(Entrevistas 1, 2, 7, 8, 9, 20-22, 24).  

Para finalizar a descrição das tipologias do PMSE parece-nos importante constatar que 

as três tipologias se encontram em fases diferentes de desenvolvimento. A tipologia 

TurmaMais iniciou-se em 2002, a Fénix em 2008 e a Híbrida em 2009. As duas primeiras 

tipologias além de terem um percurso mais longo, já estavam a ser testadas e acompanhadas 

cientificamente (ver p.e. Verdasca, 2008; Martins, 2009; Moreira, 2009), baseando-se não só 

na experiência das escolas e dos professores como em diferentes referenciais teóricos.  
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ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO 

No sentido de garantir o acompanhamento e a monitorização do PMSE, o Ministério da 

Educação nomeou uma comissão geral de acompanhamento técnico e pedagógico, bem como 

uma equipa de acompanhamento científico. A comissão de acompanhamento técnico e 

pedagógico incluiu o Prof. Doutor José Cortes Verdasca, na altura diretor regional da 

educação do Alentejo, a mestre Maria Alexandra Marques, na altura diretora geral da antiga 

Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC); dois representantes 

da DGIDC (Professoras Luísa Ucha e Marta Procópio) responsáveis pelo acompanhamento 

das escolas da tipologia Híbrida, e um responsável da direção regional de educação (DRE) da 

respetiva área de intervenção de cada escola; dois representantes do Agrupamento de Escolas 

de Campo Aberto (nomeadamente a Professora Luísa Tavares Moreira) responsáveis pelo 

acompanhamento das escolas da tipologia Fénix, e um responsável da DRE da respetiva área 

de intervenção de cada escola; dois representantes da Escola Secundária Rainha Santa Isabel 

de Estremoz (Professores Teodolinda Cruz e José Alberto Fateixa) responsáveis pelo 

acompanhamento das escolas da tipologia TurmaMais, e um responsável da DRE da 

respetiva área de intervenção de cada escola (Despacho nº 100/2010, D.R. nº 2, Série II, de 

2010-01-05). É importante notar que, se por um lado, a escolha do acompanhamento para as 

escolas TurmaMais e Fénix foi óbvia, a escolha do acompanhamento técnico e pedagógico 

para o grupo das escolas da tipologia Híbrida não foi (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). A escolha 

de uma equipa de acompanhamento não constituída pelo grupo de pares para as escolas da 

tipologia Híbrida distancia o seu modelo de acompanhamento técnico e pedagógico dos 

outros dois; no caso da tipologia Híbrida, o acompanhamento é efetuado por um grupo de 

apoio que acumula funções de supervisão no ME (Entrevistas 1, 2, 7, 9, 20-22). 

No âmbito do acompanhamento técnico e pedagógico, salienta-se que foi protocolado 

entre a DGIDC e os elementos de acompanhamento a elaboração de um relatório anual de 

monitorização pela Equipa de Acompanhamento das Escolas com Tipologia TurmaMais, da 

Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz e da Equipa de Acompanhamento AMA-

Fénix, do Agrupamento de Escolas de Campo Aberto, Beiriz. Foram também realizadas, em 

colaboração com a DGIDC e com as DRE da respetiva área de intervenção de cada escola, 

reuniões de acompanhamento nas visitas às escolas, encontros regionais, seminários 

nacionais, e outras iniciativas específicas de cada uma das tipologias que variaram do 1º para 

o 2º ano. Na tipologia TurmaMais salientamos a iniciativa Carta à Escola, que consiste na 

troca de correspondência entre a equipa da Escola Secundária Rainha Santa Isabel e as 
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escolas do programa, com recomendações sobre a constituição de grupos, metodologias de 

trabalho, avaliação de alunos e levantamento de obstáculos. Esta iniciativa foi considerada 

pelos diretores e professores entrevistados nas escolas e pela própria equipa de 

acompanhamento como tendo tido um grande impacto no trabalho desenvolvido (DGIDC, 

2012; Entrevistas 1, 2, 4, 12, 13, 16-18, 20, 21). Na tipologia Fénix, salientamos o plano de 

formação desenvolvido em parceria entre a Equipa de Acompanhamento AMA-Fénix e as 

escolas, no sentido de criar formações creditadas para o 2º e 3º ciclos, desenhadas à medida 

das escolas, e mencionadas pelos diretores e professores entrevistados nas escolas como 

sendo de grande utilidade (Entrevistas 5-7, 10-13, 16, 18, 22). 

No âmbito da avaliação do PMSE foi possível observar, de forma estruturada, um 

componente geral do acompanhamento que são as reuniões de acompanhamento. Note-se que 

foram observadas duas reuniões de cada tipologia. Infelizmente estas observações só foram 

realizadas no decorrer do 3º ano de implementação do PMSE, embora este relatório espelhe 

exclusivamente a implementação e impacto dos dois primeiros anos. Para indagar em que 

medida as observações descritas abaixo relativamente às reuniões de acompanhamento são 

generalizáveis aos dois primeiros anos, no final de cada observação questionámos o elemento 

da comissão de acompanhamento de cada tipologia relativamente às alterações no modelo das 

reuniões de acompanhamento, assim como sobre potenciais mudanças na participação (em 

quantidade ou qualidade) nas reuniões de acompanhamento por parte dos intervenientes de 

cada escola observada e das escolas da tipologia em geral. 

As reuniões de acompanhamento destas tipologias têm alguns aspetos distintos e outros 

semelhantes. Primeiro, verificámos que em nenhuma das reuniões de acompanhamento foi 

efetuada uma observação da prática na sala de aula pelos elementos da comissão. Segundo, 

observámos que não foi efetuada a apresentação dos objetivos, estrutura e planeamento da 

reunião no início da mesma em qualquer das tipologias. Ademais, o pedido de justificações, 

esclarecimentos e exemplos aos professores e diretores é feito em todas as tipologias (embora 

de forma mais diretiva na Híbrida), e a direção parece assumir estes pedidos como justos, 

reagindo com justificações e planos de ação para os problemas debatidos. Os coordenadores e 

professores das disciplinas reagem às sugestões de nível pedagógico como um desafio a 

implementar e não como uma crítica ou uma interposição. De forma geral, pode-se considerar 

que as escolas participam em grande representação nas reuniões, reagem de forma positiva ao 

acompanhamento e que este parece ser de extrema utilidade na implementação do PMSE. 
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Por outro lado, observou-se que as reuniões da tipologia TurmaMais e Fénix são mais 

semelhantes entre si, do que as reuniões da tipologia Híbrida. Estas reuniões foram sobretudo 

expositivas, i.e., grande parte da reunião foi utilizada para uma apresentação formal de 

conteúdos, informações e sugestões pelos responsáveis pelo acompanhamento. A partilha de 

informação ocorreu essencialmente num só sentido, do responsável pelo acompanhamento 

para os participantes (diretores e professores). Contudo, também observámos um momento 

destinado à interação e ao diálogo entre participantes e o responsável do acompanhamento, 

no qual os professores partilharam algumas experiências positivas, algumas lacunas, alguns 

receios e opiniões. No entanto, e apesar deste momento deliberado de interação, a 

participação ativa dos participantes foi pouco frequente. 

Ademais a apresentação da tipologia Fénix parece assumir um modelo de apresentação 

mais tradicional com exposição de conteúdos e questões no final, e com os participantes 

dispostos em filas de cadeiras, enquanto a apresentação da comissão da tipologia TurmaMais 

foi desenhada de forma mais interativa, com os participantes organizados em mesa redonda, e 

com a apresentação de frases desafiantes e provocatórias
5
, procurando aliciar a uma maior 

interação durante toda a reunião. Destaca-se ainda relativamente aos conteúdos, que as 

reuniões do Fénix foram mais orientadas para a partilha de novas estratégias e para a 

continuação de uma fase de experimentação de estratégias organizativas e pedagógicas, 

enquanto as reuniões do TurmaMais foram já uma revisão de estratégias, uniformização de 

práticas e preparação para o eventual final do PMSE. 

De um modo geral os conteúdos estavam bem estruturados e organizados, com bom 

apoio visual em diapositivo. As reuniões focaram-se principalmente em questões gerais, 

princípios e sugestões.  

Por outro lado, em comparação com as outras duas tipologias, as reuniões da tipologia 

Hibrida distinguem-se por: 1) ausência de suporte visual (ppt) ou qualquer apresentação 

formal; 2) uma reunião de acompanhamento dividida em duas partes (direção e só depois 

professores); e 3) a presença constante de um elemento do acompanhamento académico. 

Ademais, nas reuniões da tipologia Hibrida a participação dos professores e diretores pareceu 

                                                           
5
Uma citação desafiante usada como ponto de reflexão em ambas as reuniões de acompanhamento da 

TurmaMais observadas foi a do Ministro da Instrução Pública e das Belas Artes Eusébio Tamagnini, do governo 

de António de Oliveira Salazar. Na sua citação de 1934 afirma que “a população escolar pode e deve dividir-se 

em cinco grupos, a saber: 1º ineducáveis 8%; 2º normais estúpidos 15%; 3º inteligência média 60%; 4º 

inteligência superior 15%; 5º notáveis 2%” (Cortesão, 1988, p.77). Embora esta citação seja inapropriada no 

contexto atual, gerou muita discussão relativa ao significado de práticas educativas diferenciadas e crenças sobre 

o ensino básico obrigatório. 
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mais ativa e a discussão centrou-se mais nos aspetos específicos das escolas, do que na 

tipologia TurmaMais e Fénix.  

Quando questionados acerca das alterações no modelo e participação nas reuniões de 

acompanhamento em comparação com as reuniões habituais, os coordenadores das tipologias 

indicaram que estas foram semelhantes, tendo sido apenas registada uma menor participação 

numa das reuniões observadas do que nas anteriores reuniões de acompanhamento da 

tipologia TurmaMais. 

 

ACOMPANHAMENTO CIENTÍFICO 

O acompanhamento científico foi constituído através do envolvimento de instituições 

de ensino superior para cada tipologia, e foi formalizado através de um protocolo entre a 

DGIDC e três instituições de ensino superior em Março de 2010. Assim, para a tipologia 

TurmaMais foi envolvida uma equipa do Centro de Investigação em Educação e Psicologia 

da Universidade de Évora coordenada pela Prof.ª Doutora Isabel Fialho; para a tipologia 

Fénix foi envolvida uma equipa do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano da 

Universidade Católica do Porto liderada pelo Prof. Doutor José Matias Alves; e finalmente, 

para a tipologia Híbrida, uma comissão de acompanhamento científico do Instituto da 

Educação da Universidade de Lisboa orientada pelo Prof. Doutor João Pedro da Ponte 

(Despacho nº 100/2010, D.R. nº 2, Série II, de 2010-01-05). 

No âmbito do acompanhamento científico, salienta-se que foi protocolado com a 

DGIDC e as instituições de ensino superior a elaboração de um relatório anual de 

monitorização (Alves, 2010; Fialho, Sebastião, & Salgueiro, 2010; Instituto da Educação da 

Universidade de Lisboa, 2010), e foram realizados, em articulação com a comissão de 

acompanhamento da respetiva tipologia, encontros regionais, sessões de trabalho e 

seminários para troca de experiências, discussão de boas práticas, reflexão, reformulação de 

estratégias e planificação de atividades. 

Cada tipologia estava associada a uma equipa de acompanhamento de uma instituição 

de ensino superior. No âmbito da avaliação do PMSE foi possível entrevistar elementos de 

cada equipa de acompanhamento científico, assim como formadores de cada tipologia; e foi 

também possível observar um dos componentes do acompanhamento académico, neste caso, 

os seminários de acompanhamento académico (Tabela 1). De notar, mais uma vez, que a 
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observação decorreu no 3º ano de implementação, embora o relatório seja dedicado à 

avaliação do nível de implementação e impacto dos dois primeiros anos do PMSE. 

Tabela 1. Data e local das observações dos seminários de acompanhamento científico. 

Tipologia Data Observação Local de Observação 

TurmaMais 05/11/2011 Universidade de Évora, Évora 

Fénix 15/07/2011 Universidade Católica, Porto 

Híbrida 03/11/2011 Escola Secundária de Arouca, Arouca 

 

No âmbito das entrevistas realizadas aos elementos das equipas de acompanhamento e 

aos formadores, apresentamos um conjunto de reflexões sobre os modos de acompanhamento 

e atividades realizadas. Relativamente à entrevista realizada a vários elementos da equipa do 

Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, coordenada pela 

Profª. Doutora Isabel Fialho, e responsável pelo acompanhamento da tipologia TurmaMais, 

salientamos vários temas. Na avaliação do PMSE e desta tipologia, a equipa de 

acompanhamento científico valoriza sobretudo: 1) o trabalho com metas, que focaliza as 

escolas em objetivos concretos e responsabiliza as escolas por prestar contas, 2) a capacitação 

e participação dos docentes; e, 3) a flexibilização de processos e dinâmicas administrativas 

(Entrevista 3). Destacam ainda como vantagens do modelo TurmaMais a elevada participação 

e entusiasmo dos docentes para atingir as metas e melhorar as suas práticas de ensino, e o 

acompanhamento técnico próximo, regular e horizontal no terreno realizado pela equipa dos 

Professores Teodolinda Magro Cruz e José Alberto Fateixa (Entrevista 3).  

A equipa de acompanhamento científico do TurmaMais declarou que a sua intervenção 

revelou-se necessária sobretudo em termos dos sistemas e instrumentos de avaliação 

formativa e contínua, com a integração do ciclo ensino-aprendizagem-avaliação, e em termos 

da gestão da indisciplina nas escolas em algumas situações pontuais (Entrevista 3; Fialho, 

Sebastião, & Salgueiro, 2010). Contudo, a equipa salientou que os métodos de avaliação 

formativa ainda têm que ser mais trabalhados, havendo alguma dificuldade em construir os 

instrumentos, em utilizar os dados recolhidos da avaliação formativa e em articular esta 

avaliação com a avaliação sumativa. Salienta ainda que os docentes expressaram a 

necessidade de mais horas de formação (Entrevista 3). 

Na entrevista aos elementos da equipa de acompanhamento científico da tipologia 

Fénix, ou seja, a equipa do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano da 

Universidade Católica do Porto liderada pelo Prof. Doutor José Matias Alves da 

Universidade Católica do Porto, verificámos que a equipa de acompanhamento científico, na 
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avaliação do PMSE e da tipologia, valoriza sobretudo: 1) o facto de o projeto não ser só um 

dispositivo teórico, mas surgir das escolas e ser afirmado como um desafio para as outras 

escolas do país; 2) a flexibilidade demonstrada pela equipa de coordenação Nacional da 

adaptação do projeto nas diferentes escolas; 3) o modelo de acompanhamento por pares, por 

escolas de referência; 4) a participação e articulação com as entidades de ensino superior num 

modelo de presença bem estruturado (Entrevistas 19, 25). Destacam ainda como vantagens do 

PMSE os créditos horários que são utilizados na organização da equipa educativa, na 

construção de grupos de alunos e que ajudam a combater a “rigidez e uniformidade” dos 

modelos organizativos existentes (Entrevistas 19, 25). 

A equipa de acompanhamento científico do Fénix declarou que a sua intervenção se 

revelou necessária sobretudo em termos do trabalho com as lideranças das escolas, 

facilitando o trabalho colaborativo entre docentes promovido pelos recursos do PMSE. Com 

este objetivo, implementaram uma matriz de atuação semelhante para o 1º e 2º ano de 

intervenção com dois modos essenciais de ação (Alves, 2010; Entrevistas 19, 25). No 

primeiro modo de ação, a equipa de acompanhamento científico do Fénix participa nos 

encontros regionais, Seminários Nacionais, e Jornal Digital, em colaboração com a Equipa de 

Acompanhamento AMA-Fénix, no sentido de estabelecer uma identidade de rede de escolas 

Fénix, com partilha de experiências, de conhecimento empírico, de boas práticas de ação 

organizativa e educativa. Este modo de ação é aberto a todas as escolas da tipologia Fénix. 

No segundo modo de atuação, a equipa elabora sessões de trabalho específicas para cada 

escola para reflexão das práticas organizativas. Este segundo modo de ação aplica-se só a um 

subconjunto de escolas da tipologia sinalizadas pela Equipa de Acompanhamento AMA-

Fénix ou requisitado pelas próprias escolas. No 3º ano do PMSE, a equipa de 

acompanhamento científico do Fénix planeava manter os mesmos modos de ação, reforçando 

a promoção de formações creditadas Fénix, para que os professores das escolas desta 

tipologia possam também utilizar os créditos para a progressão de carreira docente 

(Entrevistas 19, 25).  

Da perspetiva do formador da tipologia Fénix, verifica-se que a formação efetuada na 

tipologia Fénix se focou nas estratégias de diferenciação pedagógica, que são identificadas 

por um dos formadores da tipologia como o aspeto de maior valor da mesma. O formador da 

tipologia Fénix afirmou que estas estratégias permitem a consciencialização dos professores 

para a diversidade de alunos e para a importância de ajustar as aulas e materiais de ensino às 

necessidades e especificidades dos alunos: Esta estratégia permite recuperar os alunos com 
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piores desempenhos e, simultaneamente, estimular os alunos com melhores desempenhos 

(Entrevista 25).  

Acresce que, tal como na tipologia TurmaMais, também no âmbito da tipologia Fénix o 

formador salientou uma grande necessidade de formação nas escolas, sobretudo de formação 

prática e presencial. De facto, nem todos os professores podem estar presentes nas ações de 

formação e a passagem de informação entre os professores não tem o mesmo impacto que a 

formação (Entrevista 25). 

Salienta-se ainda que, na opinião do formador da tipologia Fénix, a aplicação prática 

das questões aprendidas em formação só será efetiva se os docentes estiverem 

verdadeiramente envolvidos no projeto e acreditarem na sua eficácia (Entrevista 25). De 

facto, a aplicação desta tipologia envolve uma mudança na forma de olhar a aprendizagem 

que tem como objetivo uma alteração das crenças e princípios tradicionais que promovem o 

ensino igual para todos, e que funcionam como obstáculos à diferenciação pedagógica. Esta 

alteração exige tempo e um trabalho articulado para a criação de recursos diferenciados, pelo 

que têm que haver motivação e interesse da parte dos docentes para a mudança e inovação 

(Entrevista 25).  

Por fim, na entrevista à comissão de acompanhamento científico do Instituto da 

Educação da Universidade de Lisboa orientada pelo Prof. Doutor João Pedro da Ponte, que 

acompanha a tipologia Híbrida, a equipa de acompanhamento científico afirmou valorizar 

sobretudo o envolvimento das escolas nesta resposta sistemática e organizada contra o 

insucesso escolar e a possibilidade de adaptação das soluções às características e 

necessidades das escolas na avaliação do PMSE e desta tipologia (Entrevistas 8, 24). 

Valorizam também a partilha entre as escolas e a atribuição de recursos adicionais. Por outro 

lado, salientam que as alterações da liderança e da estrutura organizacional afetam e 

dificultam a implementação dos projetos, pelo que é necessário considerar esta variável no 

próprio acompanhamento da implementação. Outro aspeto valorizado pela equipa de 

acompanhamento científico da tipologia Híbrida é a parceria de algumas escolas com 

entidades da comunidade que permitem recorrer a técnicos não docentes como psicólogos 

(Entrevistas 8, 24). 

A intervenção desta equipa tem-se focado nas necessidades das escolas a diferentes 

níveis. Primeiro, ao nível organizativo, a equipa tem trabalhado na autonomia para gerir 

recursos/créditos pedagógicos, na contratação de técnicos não docentes para 
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apoio/atendimento e intervenção nas aulas; e na recomendação da criação de equipas de 

coordenação distribuída (Entrevistas 8, 24; Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, 

2010). Segundo, ao nível da prática pedagógica, a equipa tem acentuado a articulação e 

partilha de informações, com a construção em equipa de materiais e métodos de avaliação, o 

recurso a plataformas virtuais, o envolvimento e parcerias com a comunidade (Entrevistas 8, 

24; Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, 2010). Finalmente, a nível do 

acompanhamento científico, a equipa do Instituto de Educação tem participado nos 

seminários, nas visitas às escolas uma vez por ano, e efetuado também outras visitas pontuais 

(Entrevistas 8, 24). Tem-se focado também no desenvolvimento dos seminários para 

acompanhamento científico, partilha e encontro das escolas, sendo que o primeiro seminário 

foi realizado em Março de 2010. Depois deste foram realizados mais 5 seminários e um 

workshop focado na disciplina de matemática. 

Na entrevista à equipa do Instituto de Educação, os participantes salientaram ainda que 

o trabalho com as escolas foi organizado em três ciclos: no 1º Ciclo as escolas são desafiadas 

a concretizar algumas tarefas na sala de aula, no 2º Ciclo as escolas têm que preparar tarefas e 

no 3º Ciclo dá-se a construção coletiva de instrumentos de avaliação para cada disciplina, e as 

escolas são convidadas a aplicar este instrumento (Entrevistas 8, 24). 

Relativamente às observações formais das reuniões de acompanhamento, salientamos 

também alguns comentários. Relativamente à tipologia TurmaMais observou-se o III 

Seminário Nacional do Projeto TurmaMais, organizado pela equipa do Centro de 

Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. Estes seminários 

afiguram-se como um momento de reflexão e formação no processo de supervisão e 

acompanhamento do projeto, sendo que o I se centrou nas práticas de avaliação das 

aprendizagens e o II na organização escolar do trabalho em sala de aula (Entrevista 3; Fialho, 

Sebastião, & Salgueiro, 2010).  

Este III seminário decorreu num sábado, tendo contado com uma grande adesão de 

escolas de todo o país. Este seminário pretendia dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas 

escolas do projeto e promover a reflexão, a troca de experiências e de conhecimento, no 

sentido de responder às necessidades formativas dos participantes. Nesse sentido, na primeira 

parte do seminário foram efetuadas comunicações mais teóricas por diferentes académicos 

em torno de temas como a autonomia da escola, organização pedagógica e equipas 

educativas, a evolução dos resultados dos alunos portugueses e o rigor na sua métrica, e a 

gestão do currículo. Na segunda parte, foram efetuadas comunicações mais práticas pelos 
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professores/coordenadores do projeto nas escolas, onde se apresentavam métodos, práticas e 

resultados obtidos nas mesmas.  

Relativamente à tipologia Fénix observou-se o III Seminário Nacional Mais Sucesso – 

Projeto Fénix, organizado pelo Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano da 

Universidade Católica do Porto (Entrevistas 19, 25). Com o tema “Mais autoria, Mais 

Pedagogia, Mais sucesso”, tendo sido uma oportunidade de balanço dos dois anos do Projeto. 

Foi um encontro que reuniu cerca de 400 professores, técnicos e profissionais da educação, 

provenientes de todo o país e que, de forma direta ou indireta, estão ligados a este Projeto. 

Foi reforçada a necessidade de autonomia pedagógica das escolas e a continuação do 

investimento na formação de professores. Foram demarcados como fatores estruturantes do 

Projeto a autonomia, o trabalho em lógica de ciclo, o compromisso e contrato social, a 

cooperação e visão estratégica dos professores (e demais colaboradores).Foi ainda realizada a 

entrega dos Prémios Fundação Ilídio Pinho Pedagogia a seis escolas distinguidas pelos 

Projetos Educativos e resultados escolares e lançado o livro “Projeto Fénix – Relatos que 

contam o sucesso”, organizado por Prof. Doutor José Matias Alves e Professora Luísa Morei-

ra. 

Quanto à tipologia Híbrida observou-se o VI Seminário Nacional das Escolas 

Híbridas, organizado pelo Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, realizado em 

Arouca. Este seminário contou com a presença de coordenadores/professores de todas as 

escolas envolvidas no projeto assumindo o formato de numa reunião de trabalho ou 

workshop, de análise das práticas anteriores e de orientação para novas ações. Nesse sentido, 

o seminário iniciou-se com o feedback dos relatórios das escolas. A equipa de 

acompanhamento académico desta tipologia apresentou uma análise de conteúdo dos 

relatórios das escolas, salientando aspetos mais e menos positivos em diferentes áreas 

(atividades na sala de aula, fora da sala de aula, no envolvimento do encarregados de 

educação, e nas práticas de direção/coordenação) e pedindo às escolas presentes que se 

pronunciassem, explicando como desenvolveram as atividades referidas e que aspetos foram 

mais e menos positivos. Na segunda parte, foi efetuada uma comunicação sobre modelos 

organizacionais (assessorias, desdobramentos, grupos de trabalho em sala de aula), práticas 

letivas, e avaliação e formação das práticas letivas de forma partilhada (de acordo com a 

metodologia de origem Japonesa lesson study), no sentido de transmitir às escolas estratégias 

de ação para o terceiro ano de implementação do projeto. Foi ainda expressa a necessidade de 

começar a divulgar e a registar as práticas desenvolvidas neste projeto, através da escrita de 
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artigos sobre as experiências decorridas nas escolas. Este pedido gerou alguma tensão, tendo 

alguns participantes manifestado a falta de tempo para o conjunto de propostas de atividades 

apresentado pela equipa. 

1.3. ENQUADRAMENTO DO PMSE NAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM 2009 

É importante enquadrar o PMSE nas outras políticas educativas lançadas pelo 

Ministério da Educação no sentido de combate ao insucesso e o abandono escolar no decorrer 

do mesmo mandato. Este enquadramento é particularmente importante dado que o PMSE é 

lançado por iniciativa do gabinete da ministra da Educação em funções na altura, Professora 

Doutora Maria de Lurdes Rodrigues. Como tal, salientamos a informação recolhida por 

entrevista à Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, assim como em vários 

documentos da sua autoria, ou produzidos por organismos do ministério (Entrevista 23; 

Ministério da Educação, 2009; Rodrigues, 2009, 2010). 

O PMSE surge como mais uma medida de política educativa desenhada para combater 

o insucesso e o abandono escolar. Entre 1996 e 2006, os indicadores do insucesso e abandono 

escolar apresentam-se, nas comparações internacionais, com valores estáveis e muito 

elevados. Isto é, apesar de se terem melhorado os indicadores relativos à despesa em 

educação e ao número de professores por aluno, nos indicadores relativos aos resultados 

escolares não se registam melhorias significativas (Entrevista 23; Rodrigues, 2010). Assim 

foram tomadas várias medidas e lançadas várias iniciativas para melhorar os resultados 

escolares e mitigar as suas implicações sociais, individuais e familiares, bem como as 

implicações ao nível da eficiência económica do próprio sistema educativo. A retenção dos 

alunos tem custos invisíveis de enorme impacto no orçamento do ME uma vez que os custos 

de educação por aluno duplicam por cada ano em que o aluno fica retido (entrevista 23). Por 

outro lado, e embora seja socialmente aceite e reconhecida a importância do ensino básico 

obrigatório, estes dados indicavam que a concretização deste objetivo estava aquém do que 

seria desejável, e que muitos alunos se mantinham na escola sem adquirir as aprendizagens 

necessárias. Em suma, eram claros os problemas de qualidade das aprendizagens e de 

eficiência e eficácia no sistema de ensino durante este mandato. 

De acordo com Rodrigues, estes problemas exigem a adoção de medidas a diferentes 

níveis, sendo que a responsabilidade do Estado passa pela instituição de políticas que 

permitam às escolas melhorar a equidade e diminuir as desigualdades escolares, melhorar a 
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qualidade das aprendizagens, mas também políticas que visam a modernização das escolas, e 

a melhoraria da eficiência da gestão de recursos educativos (Rodrigues, 2010). 

Foram assim lançadas medidas de melhoria da qualidade do ensino em vários planos de 

intervenção em várias frentes, nomeadamente na distribuição e afetação de recursos 

humanos, financeiros ou tecnológicos; na organização, gestão, e administração do sistema de 

recursos públicos; na organização curricular e pedagógica; na produção de informação com 

vista à avaliação do sistema educativo; nas medidas de política simbólica de reconhecimento 

da excelência; e nas medidas de política constituintes (Rodrigues, 2010).  

Das muitas iniciativas que constituíram os planos de intervenção, Rodrigues (Entrevista 

23) salientou no âmbito da afetação de recursos humanos, as medidas visando a estabilização 

do corpo docente através da colocação plurianual de professores; a discriminação positiva de 

escolas em meio crítico através do programa TEIP2; e ainda a afirmação das disciplinas 

básicas de Matemática e Língua Portuguesa através do Plano de Ação para a Matemática 

(PAM) e Plano Nacional da Leitura (PNL). Em particular o PNL surge fundamentada na 

constatação que a elevada taxa de retenção no final do 2º ano de escolaridade (envolvendo a 

retenção anual de cerca de 10.000 alunos), se devia a défices de competências na leitura. 

A nível da organização do sistema de recursos públicos, Rodrigues salienta uma gestão 

mais sistémica e eficiente da rede de escolas com impacto no absentismo dos professores, a 

intensificação dos tempos de trabalho e alterações ao Estatuto de Carreira Docente, e a 

revisão legal das habilitações profissionais para a docência. A revisão das habilitações 

profissionais para a docência impediu, por exemplo, o recrutamento de docentes de 

Matemática ou Língua Portuguesa que tivessem tido, eles próprios, percursos escolares de 

negativos a essas mesmas disciplinas (Entrevista 23).  

Nas medidas de organização curricular e de orientação pedagógica, Rodrigues salientou 

a formação inicial e contínua de professores e a instituição dos Planos de Recuperação, de 

Acompanhamento e de Desenvolvimento dos alunos (Despacho Normativo nº 50/2005, 

D.R. nº 215, Série I, de 2005-11-09), cujo objetivo global é “melhorar a qualidade das 

aprendizagens e agir preventivamente de forma a melhorar os resultados escolares dos alunos 

e a reduzir o insucesso e o abandono” (Rodrigues, 2010, p.178). A instituição destes planos 

de recuperação para todos os alunos com avaliação negativa no final do 2º período surge da 

perceção de que para conseguir o sucesso educativo de todos os alunos é necessário que as 

escolas tenham meios, recursos e orientações para tal. Mais concretamente, a redução do 
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insucesso implica o aumento do tempo de trabalho com os alunos e do apoio dos professores, 

a adoção de estratégias pedagógicas e organizativas mais adequadas para responder às 

necessidades dos alunos e uma ação preventiva. Desta forma, esta medida previa 

precisamente que os alunos com piores desempenhos tivessem um apoio adicional no sentido 

de garantir o seu sucesso, recuperar as aprendizagens e prevenir a sua retenção.  

Foi neste contexto que em 2009 foi aprovado o PMSE, enquanto um programa da 

iniciativa do Ministério da Educação para lidar com o insucesso escolar do primeiro ao 

terceiro ciclo do ensino básico. Inspirado nas experiências e resultados positivos do PAM, o 

PMSE é desenhado como mecanismo de apoio ao desenvolvimento de estratégias de 

organização pedagógica orientadas para o sucesso de todos os alunos. Tal como o PAM, o 

PMSE chega às escolas por iniciativa dos professores. Em termos de estratégias 

organizativas, também no PAM se implementam estratégias de diminuição do número de 

alunos por professor, nomeadamente através de assessorias pedagógicas
6
. Talvez em 

consequência das semelhanças entre o PAM e o PMSE, verificámos em entrevista a outros 

intervenientes do PMSE que muitas vezes o processo de candidatura ao PMSE surgiu de 

professores já envolvidos no PAM. 

Em contraste com o PAM, Rodrigues afirma a escolha de basear o PMSE nos projetos 

Fénix e TurmaMais, que já eram aplicados autonomamente em duas escolas, por se 

distinguirem na sua envolvência de toda a escola no combate ao insucesso e ao abandono 

escolar, e não se focarem apenas em uma disciplina. Após um primeiro encontro com o Prof. 

Doutor José Cortes Verdasca e a Professora Luísa Tavares Moreira, torna-se claro que os dois 

projetos tinham um elevado potencial de generalização, por terem uma fundamentação 

teórica e acompanhamento científico, e por serem experiências baseadas no saber acumulado 

das escolas e professores mas já testadas e acompanhadas (Entrevista 23).  

Finalmente, em comparação com os outros projetos de escola implementados neste 

mandato ou já existentes, o PMSE pareceu oferecer um bom complemento pedagógico. As 

escolas TEIP2 focavam-se nas alterações de clima escolar, e menos nas intervenções dentro 

da sala de aula e na utilização de ferramentas organizacionais, típicas do PMSE. Por outro 

lado, as escolas apoiadas pelo projeto Empresários pela Inclusão Social (EPIS), também se 

concentravam em estratégias distintas das de gestão pedagógica do PMSE.  

                                                           
6
 Em comparação com o PAM, o PNL não parte da base docente das escolas mas sim da rede de bibliotecas e 

parece ter tido resultados menos significativos. Como tal não foi usado como modelo para o PMSE (Entrevista 

23).  
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Em suma, o PMSE surge no âmbito de um conjunto vasto de políticas educativas no 

sentido de melhorar a qualidade do ensino e de aumentar o sucesso escolar. É lançado em 

Junho de 2009, do Gabinete da Ministra, o Edital “Mais Sucesso Escolar” convidando as 

escolas ou agrupamentos de escolas a participarem no PMSE através do envio de uma 

candidatura até 8 de Junho de 2009 à Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC). A 5 de Janeiro de 2010, através do Despacho Nº. 100/2010 publicado 

no Diário da República, 2.ª série, é formalizado o acompanhamento técnico, pedagógico e 

científico do PMSE. A 14 de Outubro de 2011, é emitida uma alteração ao despacho n.º 

100/2010, alterando a coordenação do programa de acordo com a tomada de posse de novo 

Governo (Despacho nº 13825/2011, D.R. nº 198, Série II, de 2011-10-14). 

1.4. OBJETIVOS DO ESTUDO E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

No sentido de expandir a avaliação inicial do Programa Mais Sucesso Escolar (PMSE) 

ao seu segundo ano de implementação e contemplar um conjunto mais alargado de 

indicadores, o Ministério da Educação (ME) e o Centro de Investigação e Intervenção Social 

do Instituto Universitário de Lisboa (CIS-IUL) estabeleceram, no final do ano letivo de 

2010/2011, um protocolo de colaboração com três objetivos principais:  

1. Avaliar a implementação do PMSE nas atividades organizacionais e pedagógicas das 

escolas; 

2. Avaliar o impacto do PMSE nas componentes organizacionais e pedagógicas das 

escolas; 

3. Determinar em que circunstâncias o PMSE tem maior nível de implementação e 

impacto. 

 

Relembramos que associamos a concretização destes três objetivos à utilização de um 

conjunto de técnicas estatísticas, nomeadamente análises multivariadas ajustadas e 

multinível. Estas são acompanhadas por técnicas econométricas como Propensity Scores 

Estimation (PSE), em particular inverse propensity score weighting, para minimizar as 

diferenças entre os grupos de controlo e intervenção no nível de implementação e impacto 

que não são atribuíveis ao programa. Deste modo, pretendia-se sustentar empiricamente 

decisões sobre políticas educativas que permitam a seleção e financiamento de medidas 

educativas com sucesso comprovado.  
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Assim, para cada objetivo colocaram-se questões globais e sub-questões às quais este 

projeto pretendia responder. 

 

1. Avaliar o nível de implementação do PMSE. 

É essencial avaliar o nível de implementação do PMSE no sentido de perceber se as 

atividades desenvolvidas nas escolas que implementaram o programa realmente diferem das 

atividades desenvolvidas nas escolas controlo. Nesse seguimento colocámos a seguinte 

questão global: Que recursos e atividades organizacionais e pedagógicas se diferenciam 

nas escolas do PMSE? 

Esta questão traduz-se nas seguintes sub-questões de investigação: 

 Que atividades e estratégias de ação de tipo organizacional e pedagógico foram 

planeadas nas escolas no âmbito do PMSE? 

 Quais as perspetivas dos alunos acerca da implementação do PMSE? 

 Quais as perspetivas dos diretores e professores acerca das vantagens e desvantagens 

do PMSE? 

 Que recursos se diferenciam nas escolas do PMSE? 

 Que atividades de constituição de grupos adicionais de alunos se diferenciam nas 

escolas do PMSE? 

 Que atividades de liderança e coordenação se diferenciam nas escolas do PMSE? 

 Que atividades de comunicação e trabalho de equipa se diferenciam nas escolas do 

PMSE? 

 Que atividades de partilha e regulação inter-escolas se diferenciam nas escolas do 

PMSE? 

 Que atividades de diferenciação pedagógica se diferenciam nas escolas do PMSE? 

 Que atividades de formação dos professores se diferenciam nas escolas do PMSE? 

 Que atividades de envolvimento dos encarregados de educação se diferenciam nas 

escolas do PMSE? 

 Que atividades de intervenção da equipa técnica não docente se diferenciam nas 

escolas do PMSE? 

 Que recursos e atividades se diferenciam nas três tipologias do PMSE (TurmaMais, 

Fénix e Híbrida)? 
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2. Avaliar o impacto do PMSE. 

A avaliação do impacto do PMSE é o segundo objetivo deste projeto, tendo os 

domínios de avaliação de impacto sido alargados para além das taxas de sucesso escolar a 

diferentes dimensões organizacionais e pedagógicas. Nesse seguimento colocámos a seguinte 

questão global: Qual o impacto do PMSE nas componentes organizacionais e 

pedagógicas das escolas?  

Esta questão ramifica-se nas seguintes sub-questões: 

 Quais as perspetivas dos alunos acerca do impacto do PMSE? 

 Qual o impacto do PMSE na liderança escolar? 

 Qual o impacto do PMSE na ligação pais-comunidade-escola e no envolvimento 

parental? 

 Qual o impacto do PMSE na competência profissional e nas crenças de confiança 

individual e coletiva nas competências de ensino? 

 Qual o impacto do PMSE na qualidade da relação professor-aluno e professor-

turma? 

 Qual o impacto do PMSE nas taxas de sucesso escolar? 

 Qual o impacto do PMSE na qualidade do sucesso escolar? 

 Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: exames? 

 Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: aferições? 

 Qual o impacto do PMSE nas taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte? 

 Qual o impacto do PMSE no recurso a percursos curriculares alternativos? 

 Qual o impacto do PMSE no desempenho cívico dos alunos?  

 O impacto do PMSE varia considerando a tipologia do PMSE adotada (TurmaMais, 

Fénix e Híbrida)? 

 

3. Determinar variações na implementação e no impacto do PMSE: 

Por fim, importa compreender possíveis fontes de variação na implementação e no 

impacto do PMSE, ou seja, importa compreender em que circunstâncias o nível de 

implementação e de impacto do PMSE varia. Nesse seguimento colocamos a seguinte 

questão global: Em que circunstâncias tem o PMSE um nível mais elevado de 

implementação e impacto? 
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Esta questão traduz-se nas seguintes sub-questões: 

 Em que circunstâncias (características das escolas e gradiente urbano da freguesia da 

escola) o PMSE tem maior nível de implementação? 

 Em que circunstâncias (características das escolas e gradiente urbano da freguesia da 

escola) o PMSE tem maior impacto? 

As questões de investigação colocadas serviram de base ao desenho do plano de estudo 

que se apresenta detalhadamente na secção seguinte. 
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B. DESENHO DO ESTUDO 
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1. AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 
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A avaliação rigorosa de políticas públicas é um aspeto central no planeamento e gestão 

do financiamento de serviços públicos de educação. A abordagem de avaliação de programas 

sociais aplicada aos serviços de educação pública permite determinar o mérito, o valor e o 

significado de um determinado serviço ou intervenção e perceber as vantagens da sua 

generalização ou extinção (Fernández-Ballesteros, 2004).  

Tradicionalmente, a avaliação dos serviços ou programas tem sido realizada em duas 

áreas que surgem separadas na literatura: a avaliação da implementação e a avaliação do 

impacto de um programa (Fernández-Ballesteros, 2004). As instituições governamentais 

tendem tradicionalmente a valorizar a avaliação de impacto dos seus programas. No entanto, 

os desenhos de avaliação que se focam exclusivamente na verificação dos resultados dos 

serviços contêm algumas limitações, já que podem levar os avaliadores e/ou os decisores 

políticos a inferirem conclusões erradas acerca de determinada intervenção, particularmente 

se esta não tiver sido adequadamente implementada (Doueck, Bronson e Levine, 1992). Por 

exemplo, um programa ou serviço educativo poderá ter impacto apenas quando generalizado 

a todo um ciclo, e uma avaliação intercalar com um impacto nulo poderá ocultar variações de 

implementação entre escolas associadas a níveis de impacto diferenciado.  

Neste seguimento, importa que os planos de avaliação de programas ou serviços 

contemplem não só a verificação dos resultados, mas também a avaliação do processo de 

implementação. Nos anos recentes as avaliações de grandes medidas educativas nos EUA 

refletem já esta tendência. As bolsas atribuídas pelo Institute of Educational Sciences, a 

principal fonte de financiamento para avaliações de políticas educativas públicas Americanas, 

requerem a integração da avaliação de implementação e impacto em todos os seus projetos. 

Adicionalmente, a literatura em avaliação de implementação de programas começa a exigir 

para si os mesmos níveis de rigor metodológico (ex. avaliações com ensaios experimentais ou 

grupos controlo), aplicáveis à avaliação de impacto.  

Tendo em consideração a articulação dos conhecimentos destas duas literaturas e a 

tendência internacional de integração dos dois campos de avaliação, defendemos que a 

sobreposição de objetivos de avaliação de implementação e impacto constitui uma mais-valia 

em termos práticos na elaboração do desenho de avaliação do PMSE.  

Assim, para orientar o processo de avaliação, justifica-se a incorporação da ferramenta 

de modelos lógicos, que sumaria num diagrama os elementos-chave do programa – recursos 

ou outros inputs, atividades de implementação e resultados de impacto (de curto e/ou de 
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longo prazo) (McLaughlin & Jordan, 2004). Inclui uma série de afirmações do tipo se-então, 

ligando os recursos sentidos como necessários ao programa, as necessidades diagnosticadas, 

as atividades implementadas para responder a essas necessidades, os resultados a curto prazo 

resultantes da implementação dessas atividades, e o provável impacto a longo prazo à medida 

que os diferentes produtos do programa são alcançados (Hawkins, Clinton-Sherrod, Irvin, 

Hart, & Russell, 2009). Os diagramas mais básicos usam palavras e/ou figuras para descrever 

a sequência de atividades que se pensa conduzirem a mudanças, e a forma como estas 

atividades se encontram ligadas aos resultados que se espera atingir com o programa. O 

desenho de um modelo lógico para a avaliação do PMSE tem várias vantagens, pois permite: 

(1) planear a avaliação do PMSE; (2) definir hipóteses e compreender as conceções 

subjacentes criando estratégias para as testar; (3) compreender as relações causais e o papel 

do contexto; (4) testar a teoria subjacente ao programa; (5) desenhar, conduzir e controlar o 

processo de avaliação; (6) evitar custos supérfluos e perigos de validação; (7) identificar 

constrangimentos e qualidades do programa; e (8) preparar e apresentar resultados e 

recomendações. A sua elaboração envolve vários passos metodológicos que promovem a 

colaboração das várias partes interessadas. 

Figura 1. Componentes do modelo lógico (Kellogg foundation, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Em suma, a avaliação do PMSE deve ser orientada para o julgamento do programa, i.e., 

deve focalizar-se no mérito do programa através de uma abordagem que envolve a definição 

de critérios e standards para determinar o impacto do PMSE nos clientes, na comunidade, 

custo-eficiência e responsabilidade (Scriven, 1991). Para tal, a avaliação deve ter em conta 

dois aspetos fundamentais para a elaboração de conclusões acerca das limitações e 

potencialidades de um programa e respetiva generalização:  

1. Por um lado, procurar analisar o processo no sentido de determinar se o 

programa foi implementado como previsto ou adequadamente implementado. No caso do 

PMSE, é necessário avaliar a que nível as atividades da componente organizacional e 

Trabalho planeadoTrabalho planeado Resultados pretendidosResultados pretendidos

Recursos / 
Inputs Actividades Outputs Resultados Impacto

1 2 3 4 5
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pedagógica do PMSE em geral, e os modelos de intervenção das diferentes tipologias em 

específico, foram implementados (i.e. avaliação de implementação do programa).  

2. Por outro lado, procurar analisar os resultados obtidos com o programa. 

Relativamente ao PMSE, avaliar o impacto do programa nas propriedades organizacionais, 

desempenho escolar e relação pedagógica (i.e. avaliação de resultados ou impacto do 

programa). 

1.1. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

À semelhança de outros serviços e áreas de intervenção, na difusão e generalização em 

larga escala de inovações educativas que partem de um determinado modelo de intervenção, 

as variações entre os standards do modelo que é difundido (i.e., o trabalho planeado) e as 

atividades que são efetivamente desenvolvidas nos vários contextos de implementação (i.e., o 

trabalho realizado) podem ser vistas como uma ameaça, com o potencial de comprometer os 

resultados pretendidos (Schoenwald & Hoagwood, 2001).  

A lógica subjacente a este raciocínio é que quando um programa é avaliado e revela 

resultados positivos espera-se que a sua generalização seja o mais fiel possível ao modelo de 

origem, de forma a esperar resultados semelhantes aos que foram anteriormente observados. 

Não obstante, é também reconhecido que as escolas variam entre si no que respeita a aspetos 

como a localização geográfica, as características sociodemográficas das comunidades e 

populações às quais dão resposta, a capacidade e o estilo de liderança dos quadros 

administrativos, o clima e cultura escolares, os procedimentos e a estrutura organizacional, as 

características dos docentes, entre outros, o que inevitavelmente se reflete na forma como 

cada uma se apropria do modelo difundido e implementa as respetivas atividades (e.g., 

Ringeisen, Henderson, & Hoagwood, 2003). Os perigos de uma generalização rígida e 

imposta, que ignora o envolvimento e a diversidade de características dos diferentes 

contextos de implementação, podem refletir-se na falta de adesão local e/ou no 

desajustamento da intervenção, considerando as necessidades específicas desses mesmos 

contextos (Castro, Barrera, & Martinez, 2004).  

Neste sentido, a compreensão do equilíbrio entre a preservação dos requisitos de 

fidelidade de um programa (i.e., a medida na qual deve ser implementado de acordo com os 

standards definidos) e as possibilidades de adaptação aos contextos locais (i.e., a medida na 

qual determinados aspetos da intervenção podem ser ajustados em função dos recursos e 
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necessidades locais) assume, na ótica da avaliação, uma importância central. Conforme 

notam Smith e Ragan (1999), para poder inferir sobre o mérito de um programa a partir dos 

seus resultados, é necessário que seja possível apreender, com precisão, o que realmente 

aconteceu durante a sua implementação. Por outras palavras, o teste à matriz teórica que 

sustenta e justifica o próprio programa (i.e., a hipótese de que a implementação de um 

conjunto de atividades irá traduzir-se em determinados resultados) implica o conhecimento e 

o controlo da medida na qual (e do modo como) as respetivas atividades foram efetivamente 

implementadas. Recorrendo a um exemplo para ilustrar esta ideia, se, por exemplo, a 

avaliação de um programa revela que este falhou em atingir os objetivos a que se propunha, a 

pergunta que deve ser colocada é se este falhanço se deve ao programa em si ou, por outro 

lado, a variáveis de implementação do programa (i.e., falhanço da teoria vs. falhanço da 

implementação).  

Estas questões revestem-se de particular importância no âmbito da avaliação do PMSE, 

sobretudo devido a quatro aspetos. Primeiro, é uma iniciativa que contempla, a priori, a 

análise a três tipologias de intervenção distintas dentro de um mesmo programa. As escolas 

foram primeiro convidadas a candidatarem-se ao modelo organizativo (i.e. TurmaMais ou 

Fénix) mais adequado às suas preferências e contexto, ou a criarem um novo modelo 

organizativo novo (i.e. Híbridas). Segundo, a dinâmica do programa incentiva e reforça a 

criação de respostas próprias adaptadas às características e necessidades de cada contexto, no 

quadro das ideias matriciais relativas à inovação e reorganização pedagógica e à autonomia 

das escolas e da sua esfera organizacional. Todas as escolas são encorajadas a ajustar os 

modelos de intervenção à sua realidade, de forma flexível, o que tem o potencial de promover 

a diferenciação entre escolas, mesmo dentro da uma mesma tipologia (principalmente no caso 

da Híbrida). Terceiro, e especificamente no caso das escolas da tipologia TurmaMais, o 

modelo disseminado sofreu à partida reajustes relativamente ao formato original, o que levou 

algumas escolas a optarem pelo formato de implementação plena através da alocação dos 

seus próprios recursos que não os atribuídos no âmbito do programa (i.e. créditos de escola), 

o que também aumenta a variabilidade entre escolas. Quarto, no caso do modelo Fénix, o 

facto de este ter sido originalmente desenhado para turmas do primeiro ciclo abre diversas 

possibilidades de ajustamento no que respeita à generalização em larga escala também a 

outros ciclos do ensino básico. 
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Que aspetos contemplar no âmbito da avaliação do nível de implementação? 

Por ser uma área de avaliação em que as componentes e atividades específicas a serem 

analisadas variam de programa para programa, as metodologias de avaliação da 

implementação são, tradicionalmente, dispersas e dificilmente generalizáveis (Dusenbury, 

Brannigan, Falco, & Hansen, 2003). No entanto, várias revisões relativamente recentes 

apontam um conjunto de dimensões gerais que correspondem a diferentes abordagens à 

avaliação da implementação, das quais se destacam, de entre as mais comuns, a fidelidade, a 

dosagem, a qualidade, a responsividade dos participantes, e a diferenciação (e.g., Durlak & 

Dupre, 2008; Dusenbury et al., 2003).  

A avaliação da fidelidade e da dosagem permitem verificar a medida na qual o nível de 

implementação de componentes específicos da intervenção é consistente com o plano ou 

“prescrição” do programa. Neste âmbito, interessa analisar qual o grau de correspondência 

entre o que foi planeado e o que foi efetivamente implementado, ao nível das metodologias, 

componentes e atividades de intervenção – fidelidade – e da frequência/intensidade com que 

estas foram realizadas – dosagem. A avaliação destes dois elementos permite responder às 

perguntas “O que foi realizado?” e “Em que medida foi realizado?”.  

Por sua vez, a avaliação da qualidade da implementação pode responder à pergunta 

“Como foi realizado?”, focando-se na verificação da medida na qual as atividades são 

implementadas de forma adequada. O que será entendido como adequado ou inadequado irá 

variar em função dos standards subjacentes à teoria que sustenta e orienta o programa. 

Consequentemente, é importante salientar que a avaliação da qualidade de implementação só 

é possível quando os standards subjacentes à teoria estão bem definidos. Adicionalmente, a 

forma privilegiada de registar indicadores de qualidade deve ser através de observação, 

evitando-se o recurso a medidas de auto-relato.  

A responsividade dos participantes contempla o nível no qual as atividades 

desenvolvidas no âmbito do programa envolvem, captam o interesse, e são avaliadas 

positivamente, pelos seus destinatários.  

Por fim, a diferenciação do programa permite verificar em que medida as atividades 

desenvolvidas no âmbito do programa podem ser diferenciadas das atividades de outros 

programas ou de práticas regulares. A este respeito, um aspeto importante, principalmente na 

área da educação, mas frequentemente negligenciado, corresponde à avaliação das variáveis 

de implementação não só no grupo de intervenção, mas também no grupo de controlo 
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(Durlak& Dupre, 2008). Enquanto um novo programa está a ser implementado e avaliado, os 

alunos, turmas e escolas que constituem a condição de controlo continuam o seu percurso 

escolar e não permanecem sem qualquer tipo de intervenção. Para perceber em que medida as 

atividades desenvolvidas no âmbito do programa podem ser diferenciadas das práticas 

regulares, e poder inferir relações de causalidade com o impacto observado, é necessário 

compreender não só o que é efetivamente implementado nas escolas que constituem o grupo 

de intervenção, mas também o que ocorre, nas mesmas dimensões, nas escolas do grupo sem 

intervenção. 

 

Como proceder à avaliação da implementação de um programa? 

O facto de as componentes e atividades específicas a serem analisadas, no âmbito de 

iniciativas de avaliação da implementação, variarem de programa para programa, traduz-se, 

como apontado no ponto anterior, na multiplicidade de formas como estas iniciativas se 

concretizam (Dusenbury et al., 2003). A determinação dos critérios segundo os quais a 

avaliação do processo de implementação será ponderada pode partir da observação das 

componentes de intervenções já avaliadas, da análise do referencial teórico do programa em 

causa, da recolha de pareceres de peritos na respetiva área, e/ou da condução de pesquisa 

qualitativa com os intervenientes do próprio programa (Sheridan, Swanger-Gagné, Welch, 

Kwon, & Garbacz, 2009). Também no que respeita à sua medição e quantificação podem ser 

utilizados diversos métodos, de entre os quais se destacam a observação direta por parte de 

agentes externos (normalmente com o recurso a guiões ou grelhas de avaliação), o 

preenchimento de questionários e checklists por parte dos intervenientes envolvidos a 

diversos níveis, e a análise de registos e documentos da intervenção (Sheridan et al., 2009). 

Não obstante, apesar da vasta diversidade de abordagens, que variam em função dos 

programas a avaliar, há princípios geralmente partilhados e recomendados no que respeita ao 

desenho do processo e dos instrumentos de avaliação (e.g., Dusenbury et al., 2003; Mills & 

Ragan, 2000; Mowbray,Holter,Teague,& Bybee, 2003). No presente enquadramento 

sistematizamos estes princípios orientadores em quatro passos, nomeadamente (1) a 

identificação dos componentes-chaveou principais domínios do programa, (2) a 

construção/seleção dos instrumentos e do método para avaliar a implementação nesses 

domínios, (3) a validação dos instrumentos através de peritos e/ou intervenientes do 

programa, e (4) o pré-teste aos instrumentos. A figura 2 ilustra este processo. 
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Figura 2. Definição do processo e dos instrumentos de avaliação do nível de implementação. 

 

 

 

O primeiro passo na definição do processo e dos instrumentos de avaliação do nível de 

implementação de um determinado programa consiste na identificação dos componentes 

chave. A estes correspondem os domínios considerados, à luz da teoria, de evidências 

prévias, e/ou dos criadores do respetivo programa, os aspetos, propriedades ou requisitos 

mais importantes para o sucesso do programa. Esta fase pode, então, ser informada pela 

consulta de documentação relevante, revisão de literatura, e entrevistas com peritos e com os 

próprios intervenientes. O segundo passo, construção/seleção dos instrumentos e do método, 

implica a escolha e/ou o desenvolvimento de medidas ou indicadores que permitam avaliar o 

nível de implementação nos principais domínios identificados, ponderando os objetivos da 

avaliação e as dimensões a contemplar (e.g., fidelidade; dosagem; qualidade; responsividade 

dos participantes; diferenciação). O terceiro passo, validação dos instrumentos através de 

peritos e/ou intervenientes do programa, visa recolher feedback qualitativo por parte de 

atores chave no quadro do programa e da sua avaliação, relativamente aos instrumentos e aos 

métodos que a concretizam. Neste seguimento, são discutidas e realizadas as alterações que 

se justifiquem no sentido de assegurar a adequabilidade e a fiabilidade da avaliação, num 

processo dinâmico e sujeito a várias revisões. O quarto passo, pré-teste aos instrumentos, 

envolve a aplicação das medidas num estudo piloto que recolhe feedback de participantes de 

uma amostra equiparável à amostra em avaliação, no sentido de recolher indicadores de 

fiabilidade e validade, e corrigir, com base no feedback recebido, questões passíveis de criar 

dúvidas ou confusões durante a recolha dos dados.  

 

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSE 

Tendo em conta o enquadramento teórico da avaliação, propusemos executar a 

avaliação inicial do nível de implementação do PMSE de acordo com as seguintes 

orientações: 

- Identificação dos componentes centrais do programa e dos elementos de inovação 

sobre os quais a avaliação do nível de implementação incide, a partir: da análise aos modelos 

originais das tipologias Fénix e TurmaMais, da análise da documentação relativa ao PMSE, 

Identificação dos 

componentes chave 

Construção dos 

instrumentos e 

método 

Validação através de 

revisão de peritos e 

intervenientes 

Pré-teste 
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da recolha de pareceres de peritos da comissão de monitorização e acompanhamento, e da 

realização de entrevistas com intervenientes do programa. 

- Integração dos princípios dos modelos lógicos na avaliação, de forma a analisar em 

que medida o nível de implementação de diferentes atividades conduz aos resultados e 

relacionando-as igualmente com os recursos do programa.  

- Integração das dimensões de implementação, fidelidade, dosagem, e responsividade 

dos participantes
7
 – no desenho do plano e dos instrumentos de avaliação do nível de 

implementação do PMSE, no que respeita à análise dos recursos do programa e das áreas de 

atividade, nas componentes organizacional e pedagógica. Salientamos que focámos a 

avaliação da fidelidade e dosagem de implementação no uso de questionários de auto-relato 

para diretores e professores; e a avaliação de responsividade dos participantes através dos 

mesmos questionários a professores e diretores e grupos focais a alunos. 

- Integração da diferenciação de implementação através da avaliação do nível de 

implementação nas escolas que constituem o grupo de intervenção, mas também nas escolas 

do grupo de controlo, no sentido de assegurar a verificação da medida na qual as atividades 

desenvolvidas no âmbito do programa podem ser diferenciadas das práticas regulares, e poder 

inferir relações de causalidade com o impacto observado. 

Assim, o nível de implementação deste programa foi avaliado em três categorias gerais: 

1) os recursos, 2) as atividades na componente organizacional; e 3) as atividades na 

componente pedagógica. 

 

Recursos do PMSE 

No que toca os recursos de intervenção, as dimensões contempladas são os créditos 

horários, a dimensão, rotatividade e qualidade percebida das equipas docentes e dos técnicos 

não docentes, a existência e natureza de parcerias/protocolos com Ministérios e centros de 

                                                           
7
 Note-se que a nossa avaliação de implementação não incluiu indicadores de qualidade de implementação. Tal 

deveu-se essencialmente a dois fatores já referidos acima mas não especificados relativamente ao PMSE. 

Primeiro, a qualidade remete para a verificação da medida na qual as atividades são implementadas de forma 

adequada. O que será entendido como adequado ou inadequado irá variar em função dos standards subjacentes à 

teoria que sustenta e orienta o programa. Infelizmente no PMSE, em virtude da multiplicidade de abordagens, 

estes standards não estão claramente definidos. Segundo, e tal como mencionado, a forma privilegiada de 

registar indicadores de qualidade deve ser através de observação, evitando-se o recurso a medidas de auto-relato 

retrospetivas. Dado que o calendário definido para o programa de avaliação dos dois primeiros anos do PMSE 

ter sido sobreposto ao 3º ano do PMSE, não foi possível efetuar observações sistemáticas da implementação das 

atividades nos diferentes “componentes chave” do 1º e 2º anos do PMSE. 
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investigação, a existência e natureza de redes de partilha e colaboração inter-escolas, o apoio 

das autarquias locais, e a existência e natureza de parcerias com serviços e/ou empresas 

locais. 

 

Atividades na componente organizacional do PMSE 

Relativamente às atividades desenvolvidas ao nível organizacional, as dimensões a 

considerar são a constituição de grupos adicionais de alunos, a liderança e coordenação, a 

comunicação e trabalho de equipa, e a partilha e regulação inter-escolas. Destas dimensões, 

destacamos a constituição de grupos adicionais de alunos enquanto componente essencial das 

tipologias Fénix e TurmaMais integradas no PMSE. A constituição de grupos adicionais de 

alunos assenta essencialmente na alteração de duas propriedades organizacionais no contexto 

escolar, a dimensão das turmas e a composição das turmas. A redução da dimensão das 

turmas é uma política educativa frequentemente aplicada como estratégia para resolver 

problemas de desempenho escolar em variados contextos internacionais (e.g., Dobbelsteen, 

Levin, & Oosterbeek, 2002; Hoxby, 2000) e é também uma das políticas educativas mais 

populares entre pais, professores, sindicatos, e equipas administrativas. No entanto, trata-se 

de um investimento educativo muito caro (Hoxby, 2000) porque exige um aumento 

significativo de créditos pedagógicos, e muitas vezes a contratação de novos professores.  

A redução da dimensão de turmas surge frequentemente associada a uma política de 

alteração da composição das turmas. Após determinar que cada professor terá a 

responsabilidade de ensinar um número inferior de alunos, é necessário reorganizar os alunos 

nas suas novas turmas de acordo com um critério. Alternativamente, a composição das 

turmas pode também ser alterada sem que tal implique alterações na sua dimensão; nesse 

caso, a política pode ser implementada com muito menor custo e com potenciais efeitos de 

grandes dimensões no desempenho escolar. Os critérios mais frequentemente aplicados na 

alteração da composição de turmas incluem a reorganização das turmas de acordo com o 

nível de desempenho, do sexo, ou da raça/etnia dos alunos (este último de maior 

preponderância nos Estados Unidos, ex. Hoxby, 1998). Estes critérios podem ser aplicados de 

forma a criar turmas que são mais ou menos homogéneas do que as turmas originais, 

dependendo da teoria e objetivos por detrás do critério. Nos Estados Unidos, as políticas 

governamentais de desagregação racial obrigaram os distritos escolares a criar turmas de 

composição étnica diversa para evitar os efeitos negativos dos estereótipos raciais mais 
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frequentes em turmas compostas apenas por alunos pertencentes a minorias étnicas. As 

políticas de alteração da composição das turmas de acordo com o sexo dos alunos estão 

associadas ao pressuposto de que as técnicas educativas devem ser adaptadas de acordo com 

a composição em género das turmas, ou que os alunos devem ser separados de acordo com o 

género para determinadas disciplinas. Uma das hipóteses por detrás destas políticas afirma 

que, em determinadas disciplinas tais como a matemática ou a ciência, as alunas receberão 

menos atenção do que os alunos, ou terão menos incentivos para atingirem sucesso escolar 

elevado, quando uma percentagem elevada de alunos (do sexo masculino) está presente. 

Finalmente, a reorganização das turmas pode também ter como critério o desempenho dos 

alunos. Neste caso, a política de alteração da composição das turmas de acordo com o 

desempenho dos alunos poderá sugerir a criação de grupos homogéneos de baixo sucesso 

escolar para facilitar uma instrução individualizada e direcionada para colmatar défices de 

desempenho específicos da nova turma. Alternativamente, esta política de alteração da 

composição das turmas poderá fomentar a criação de grupos heterogéneos no que toca ao 

desempenho escolar, de forma a incentivar a partilha de estratégias educativas entre alunos e 

evitar o estigma associado a segregação de acordo com as competências dos alunos. 

Para garantir a correta representação de todas as estratégias de manipulação da 

dimensão das turmas e da composição das turmas no PMSE, particularmente tipologias Fénix 

e TurmaMais, assim como nas escolas controlo, usámos o termo mais geral de constituição 

de grupos adicionais de alunos, para avaliar a manipulação da dimensão e composição das 

turmas, bem como os critérios de constituição, características, abrangência, duração e modo 

de funcionamento dos grupos (despistando políticas universais de manipulação da dimensão e 

composição das turmas que estivessem disponíveis às escolas Portuguesas, nomeadamente os 

desdobramentos nas disciplinas de ciências naturais e ciências físico-químicas, a redução do 

número de alunos nas turmas que incluem alunos com necessidades educativas especiais, e os 

Grupos de Apoio Pedagógico).  

Embora sejam políticas de relativa popularidade, as políticas de alteração da dimensão 

das turmas e composição das turmas são difíceis de estudar, e os estudos disponíveis 

oferecem conclusões, em grande medida, contraditórias. Numa revisão da evidência empírica 

disponível até 1994 considerando 277 estimativas de 59 estudos rigorosos do impacto da 

dimensão das turmas no desempenho académico dos alunos, Hanushek (1999) reportou que 

apenas 15% de todos os estudos apresentam uma estimativa positiva e significativa do 

impacto da dimensão das turmas no desempenho académico. Adicionalmente, 13% de todos 
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os estudos detetaram relações negativas e significativas com o desempenho académico. 

Hanushek concluiu “Esta distribuição de resultados, simetricamente distribuídos à volta de 

um efeito nulo, é o que se deveria esperar se não houvesse qualquer relacionamento entre a 

dimensão das turmas e o desempenho académico” (p. 147). 

Em contraste, um dos únicos estudos experimentais dos efeitos do tamanho das turmas 

- o projeto Student/Teacher Achievement Ratio (STAR; Finn & Achilles, 1999; Hanushek, 

1999; Krueger, 1999) - indicou que o desempenho numa bateria estandardizada de testes 

aumentou significativamente para os alunos nas turmas pequenas em comparação com as 

turmas normais, particularmente após apenas um ano de projeto (Krueger, 1999). O ensaio 

experimental também indicou que a provisão de um técnico auxiliar a tempo inteiro na sala 

de aula tem apenas um efeito modesto no desempenho dos alunos (Krueger, 1999). 

Finalmente, as turmas pequenas tiveram um impacto mais pronunciado nos alunos de 

famílias minoritárias e nos alunos que recebiam subsídio escolar de almoço (i.e. free lunch; 

Krueger, 1999). Estas conclusões são potencialmente importantes para o PMSE. Primeiro, 

indicam que a redução dos tamanhos das turmas mesmo sem recursos adicionais, tais como a 

formação profissional de professores especificamente direcionada para turmas pequenas, 

consegue produzir impactos significativos no desempenho escolar. Segundo, indicam que 

mesmo após um único ano de inserção numa turma mais pequena, os resultados já são 

bastante pronunciados. 

Outros investigadores respondem a este problema aproveitando a variação natural no 

contexto educativo em conjugação com técnicas econométricas quasi-experimentais para 

responder às mesmas questões. Um exemplo é o estudo por Hoxby (2000) que demonstrou 

que reduções “naturais” na dimensão das turmas entre 15 e 30 alunos não tem impacto 

significativo no desempenho dos alunos, explicando que a ausência de impacto advém do 

facto de os professores não terem preparação específica para usufruir destas variações 

naturais na dimensão das turmas. Deste modo, quando têm uma turma mais pequena, poderão 

continuar a aplicar as mesmas estratégias pedagógicas que aplicariam com uma turma maior. 

Hoxby também examinou o impacto da composição das turmas em termos raciais/étnicos e 

de género, e demonstrou que a maior proporção de alunas nas turmas tem um impacto nos 

resultados dos testes de escrita do quarto ao oitavo ano, e na matemática no quarto ano 

(Hoxby, 2000).  

Embora inovadores, os estudos referidos dão pouca relevância à composição das turmas 

de acordo com o nível de desempenho, uma das estratégias implementadas no PMSE. Um 
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estudo recente com crianças Holandesas na quarta classe, e sextos e oitavos anos 

(Dobbelsteen, Levin, & Oosterbeek, 2002) responde diretamente a estas limitações tentando 

preservar o rigor metodológico. Os resultados principais sobre os efeitos da redução da 

dimensão das turmas apresentados por Dobbelsteen, Levin e Oosterbeek (2002) estão 

alinhados com os encontrados por Hoxby; isto é, em média alunos em turmas mais pequenas 

não apresentam um desempenho mais elevado (em termos de ranking escolar das suas notas), 

do que os alunos em turmas maiores. No entanto, é importante notar que uma redução da 

dimensão da turma leva obrigatoriamente a uma alteração da composição do grupo de pares 

nessa turma. Dobbelsteen e colaboradores (2002) apontam que de acordo com a teoria social 

cognitiva da aprendizagem (Bandura, 1997) um maior grupo de pares do mesmo nível de 

desempenho ou competência cognitiva poderá trazer grandes benefícios ao desempenho 

académico de cada aluno. Os resultados de Dobbelsteen e colaboradores confirmam esta 

hipótese. Quando os autores adicionaram aos seus modelos estatísticos uma variável medindo 

o número de alunos com o mesmo quociente de inteligência no desempenho escolar, 

verificaram que essa variável estava associada a um aumento do desempenho escolar. Além 

disso, o impacto do tamanho das turmas nesses mesmos modelos tinha nestes novos modelos 

a direção esperada, i.e. em média alunos em turmas mais pequenas apresentam desempenho 

mais elevado do que alunos em turmas maiores.  

Tendo em conta as evidências apresentadas, avançamos a hipótese de que o PMSE terá 

maior impacto no sucesso escolar para as escolas/tipologias que incluem não só a 

implementação de estratégias de constituição de grupos adicionais de alunos, como também 

formação em temas na área da diferenciação e intervenção pedagógica. Em termos da 

composição das turmas, a evidência mais recente parece indicar que pelo menos para o 

género e desempenho cognitivo (ou nível), um grau intermédio de 

homogeneidade/heterogeneidade combinado com uma redução do tamanho das turmas 

poderá formar a composição ideal. 

Relativamente ao domínio da liderança e coordenação, este corresponde à participação 

em ações de formação de professores, conselhos disciplinares, reuniões ou conselhos de 

turma e conselhos pedagógicos. O domínio da liderança é consensualmente considerado nas 

teorias sobre as propriedades organizacionais dos sistemas escolares e não escolares como o 

catalisador de mudança, e nas escolas o catalisador da melhoria do desempenho escolar 

(Bryk, Sebring, Allensworth, Luppescu, & Easton, 2010; Newmann, King, & Youngs, 2000). 
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No que toca à coordenação, avaliamos essencialmente a frequência, participação e propósito 

dos conselhos de ano, assim como o seu ajustamento à lógica de ciclo.  

Quanto à comunicação e trabalho de equipa, no PMSE o conceito de “equipas 

docentes” adquire uma posição central no planeamento e concretização de todas as atividades 

desenvolvidas nas escolas, por parte dos professores. Afasta-se de um paradigma em que 

estes devem trabalhar sobretudo sozinhos e dedicar-se apenas às suas turmas e conteúdos 

programáticos. No âmbito do programa, cada escola promove atividades como a partilha de 

informação e recursos, a planificação conjunta de materiais e tarefas, a discussão de boas 

práticas e o intercâmbio de experiências, sobretudo dentro dos mesmos grupos ou áreas 

disciplinares. Neste sentido, a avaliação da implementação contempla a frequência e a 

natureza de várias atividades de articulação e trabalho de equipa, assim como a frequência da 

utilização de diferentes canais de comunicação. 

Por fim, relativamente à partilha e regulação inter-escolas, que corresponde a uma das 

ideias matriciais do PMSE, as escolas eram incentivadas a desenvolver rotinas e mecanismos 

de partilha e regulação não apenas ao nível interno (i.e., através da concretização das 

atividades de comunicação e trabalho de equipa, mencionadas no parágrafo anterior), mas 

também ao nível externo. Assim, do mesmo modo que promovia a partilha de informação e 

recursos, a discussão de boas práticas e o intercâmbio de experiências entre professores, 

também promovia atividades de natureza semelhante entre diretores de escolas diferentes, 

aspeto igualmente contemplado na avaliação da implementação. 

 

Atividades na componente pedagógica do PMSE 

Por sua vez, ao nível pedagógico identificou-se a Diferenciação Pedagógica, Formação 

de Professores, Envolvimento dos Encarregados de Educação e a Intervenção de Técnicos 

Não-docentes.  

No domínio da componente pedagógica, a diferenciação pedagógica surgiu nas 

entrevistas como o componente de implementação mais importante. Em termos gerais, a 

Diferenciação Pedagógica consiste na modificação das rotinas de ensino e aprendizagem, de 

forma a responder à diversidade académica que caracteriza as escolas (Heacox, 2006; 

Morgado, 2005). Concretiza-se através da alteração planeada dos currículos, recursos, 

métodos de ensino e tarefas de aprendizagem para corresponder à zona de aprendizagem 

proximal de cada aluno (Vygotsky, 1978), ou grupo de alunos, e maximizar o seu potencial, 
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promovendo e consolidando aprendizagens. No PMSE esta foi uma área de grande 

investimento, ao nível pedagógico, traduzindo-se em atividades ao nível da organização do 

trabalho dos alunos (e.g., diversas formas sociais de trabalho em grupo ou individualmente; 

tutoria entre pares), avaliação sumativa e formativa (e.g., recurso a estratégias de avaliação 

diagnóstica; estabelecimento de contratos pedagógicos com metas de desempenho 

académico; diversificação de instrumentos e métodos de avaliação), planeamento e gestão 

curricular (e.g., definição de objetivos de aprendizagem e ritmos de ensino em função do 

nível dos alunos; gestão e adaptação do plano curricular em função dos interesses e 

necessidades de aprendizagem), materiais e recursos (e.g., adaptação de recursos de 

informação (livros, artigos, sítios da internet) específicos para alunos, com base nas suas 

capacidades; utilização de materiais mais concretos ou mais abstratos consoante o nível de 

aprendizagem dos alunos); e tarefas de aprendizagem (e.g., proporcionar tempo e apoio 

adicional aos alunos com base nas suas necessidades específicas; proporcionar oportunidades 

aos alunos para escolherem as atividades com base nos seus interesses).  

Quanto à Formação de Professores, esta corresponde à aquisição de novas 

competências de instrução e avaliação, ou reciclagem de conhecimentos antigos, no sentido 

de promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos professores. Concretiza-se 

através da participação em encontros formais, workshops, cursos de curta ou média duração, 

e acompanhamento académico/profissional. 

O Envolvimento dos Encarregados de Educação consiste na partilha de informação 

acerca do percurso académico dos alunos e no envolvimento dos pais (ou outros cuidadores) 

nas atividades da escola, de forma a promover a sua implicação e corresponsabilização no 

processo de ensino-aprendizagem. Concretiza-se através de contactos, reuniões e outras 

iniciativas como a participação em eventos da escola. 

Por fim, a Intervenção de Técnicos Não-docentes compreende a criação de respostas 

multidisciplinares direcionadas aos alunos, aos professores, aos familiares e/ou à comunidade 

envolvente, no sentido de otimizar os recursos da escola e responder, com caráter preventivo 

ou de intervenção nos seus problemas. Concretiza-se através da realização de atividades com 

objetivos específicos e grupos-alvo definidos, como sessões de atendimento e apoio 

individual, dinamização de atividades de grupo ou outras iniciativas. 

A avaliação destas dimensões, nas suas componentes organizacional e pedagógica, será 

alargada não apenas às escolas que constituem o grupo de intervenção, mas também às 
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escolas do grupo de controlo. Isto no sentido de assegurar a verificação da medida na qual as 

atividades desenvolvidas no âmbito do programa podem ser diferenciadas das práticas 

regulares, e poder inferir relações de causalidade entre o PMSE e as atividades 

implementadas nas escolas. 

1.2. AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

Nas décadas mais recentes têm havido grandes avanços tanto na informação disponível, 

como nos desenhos de avaliação de programas e nos métodos estatísticos de análise de dados. 

Em termos da informação disponível, em Portugal, desde 2007 que o Gabinete Coordenador 

do Sistema de Informação do Ministério da Educação e da Ciência (MISI) tem como missão 

criar, manter e garantir o bom funcionamento do sistema integrado de informação do 

Ministério (Decreto-Lei nº 88/2007). As escolas utilizam programas de gestão de alunos e de 

gestão de pessoal informando o Ministério através da exportação de dados para o site do 

Ministério. Em termos de análise estatística, e em colaboração com o MISI, o antigo 

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) agora DGEEC tem por missão 

garantir a produção e análise estatística da educação, tendo em vista o apoio técnico à 

formulação de políticas, ao planeamento estratégico e operacional, e uma adequada 

articulação com a programação financeira, bem como a observação e avaliação global de 

resultados obtidos pelo Sistema Educativo (Decreto-Regulamentar n.º 25/2007).  

O Ministério da Educação estabelece também parcerias com Universidades e outros 

organismos externos que desempenham algumas das funções de recolha e análise do impacto 

de projetos educativos. O programa Mais Sucesso Escolar, principalmente nas suas tipologias 

TurmaMais e Fénix, é um exemplo de um primeiro esforço de difusão e generalização em 

larga escala de projetos provenientes de iniciativas locais, avaliados por universidades (e.g., 

Verdasca, 2006) com a ajuda de entidades externas (como por exemplo, a Fundação Calouste 

Gulbenkian) e com resultados positivos demonstrados. 

Embora tenham ocorrido avanços consideráveis na qualidade da informação disponível, 

a maior parte da evidência empírica desenvolvida pelos gabinetes do Ministério e pelas 

entidades externas não responde ainda à questão: Qual é o verdadeiro impacto (ou impacto 

causa-efeito) dos programas educativos no desempenho escolar dos alunos? Este problema 

empírico deriva do facto da maior parte das iniciativas educativas dependerem de escolhas 

feitas pelos pais, professores, legisladores e outros elementos do sistema educativo; ou seja, 

não são fruto de um processo aleatório, mas sim de um processo de auto-seleção (Murnane 
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&Willett, 2010; Shadish, Campbell, & Cook, 2002). Como tal, a variação de programas ou 

intervenções educativas está potencialmente correlacionada com outros determinantes do 

desempenho escolar, tais como o investimento dos pais ou as expectativas dos professores, 

produzindo resultados enviesados desses efeitos.  

Consideremos, por exemplo, o estudo do impacto da redução da dimensão das turmas 

no desempenho dos alunos. Este exemplo é particularmente relevante visto se tratar de um 

componente essencial de duas das tipologias integradas no PMSE. A redução da dimensão 

das turmas é uma das políticas educativas mais frequentemente aplicada como estratégia para 

resolver problemas de desempenho escolar em variados contextos internacionais (e.g. Hoxby, 

2000; Dobbelsteen, Levin, & Oosterbeek, 2002) e é também uma das políticas educativas 

mais populares entre pais, professores, sindicatos, e equipas administrativas. No entanto, 

trata-se de um investimento educativo muito caro porque exige um aumento significativo de 

créditos pedagógicos, e muitas vezes a contratação de novos professores. Como tal, a 

discussão sobre o verdadeiro impacto da redução da dimensão das turmas é frequente e a 

exigência de rigor de resultados é considerável.  

Infelizmente, as políticas de alteração da dimensão das turmas são difíceis de estudar, e 

os estudos disponíveis oferecem conclusões, em grande medida, contraditórias e que resultam 

de um processo de auto-seleção. Por exemplo, é provável que pais que se preocupam mais 

com o desempenho dos seus filhos escolham escolas que oferecem melhores condições de 

aprendizagem, nomeadamente com turmas mais pequenas. Neste caso, quando comparamos 

os resultados das turmas maiores com os resultados das turmas mais pequenas, estamos na 

verdade a comparar os efeitos simultâneos da dimensão da turma e do investimento parental 

prolongado. Nesta situação, o efeito da política de redução da dimensão das turmas será 

sobrestimado, ou seja, a estimativa do efeito da política de redução da dimensão das turmas 

será maior do que a estimativa do verdadeiro impacto. Por outro lado, se houver mais do que 

uma turma por ano na escola, a dimensão da turma pode também depender das escolhas feitas 

pelos professores e equipa diretiva da escola. A escola pode decidir criar uma turma maior e 

outra menor, e depois colocar os alunos com pior desempenho na turma mais pequena. Esta 

estratégia é por vezes designada como tracking. Nesse caso, os alunos da turma mais pequena 

terão um resultado pior do que os alunos da turma maior, embora isto não seja diretamente 

um efeito da dimensão da turma, mas sim dos critérios de composição das turmas 

determinados pela escola. Nesta situação, o efeito da política de redução da dimensão das 
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turmas será subestimado, ou seja, a estimativa do efeito da política de redução da dimensão 

das turmas será menor do que a estimativa do verdadeiro impacto. 

Vejamos agora o exemplo da avaliação do sucesso do PMSE. No relatório apresentado 

pela DGIDC no final do primeiro ano de implementação, a taxa de sucesso de cada escola é 

comparada com a sua própria taxa de sucesso histórico (i.e. a média da taxa de sucesso nos 4 

anos anteriores ao programa). A DGIDC concluiu que “Considerando que os 168 projetos de 

escolas envolvidas no PMSE registavam 84,65% de média de sucesso histórica, por ano de 

escolaridade, referente ao quadriénio 2005/2009, no final do ano letivo verifica-se um ganho 

global de 7,46% na melhoria dos resultados escolares” (DGIDC, 2010, p.32). Embora seja 

esse o ímpeto geral não podemos, no entanto, considerar este aumento de 7,46% na taxa de 

aprovação média das escolas do PMSE uma medida do verdadeiro impacto do programa por 

variadas razões.  

Primeiro, no PMSE, tal como noutros projetos com metas pré-definidas e incentivos 

claros, todos os elementos envolvidos tinham noção das metas a atingir. Como tal, os 

professores e diretores das escolas do programa tinham incentivos claros para reduzir as taxas 

de retenção no primeiro ano e demonstrar que o projeto tinha sido um sucesso. Afinal, 

operando segundo uma lógica de ciclo, as escolas tinham a possibilidade de aguardar pelo 

menos mais um ano e até três anos
8
, até tomarem a decisão final sobre a aprovação ou 

reprovação de um determinado aluno. A redução da taxa de reprovação da escola permitiu às 

escolas do programa simultaneamente dar mais tempo aos alunos para recuperarem, e terem 

os créditos adicionais do programa para ajudar o aluno em causa, assim como outros alunos 

na mesma circunstância. O incentivo para reduzir as taxas de retenção no primeiro ano (ou 

em outro ano, a meio do ciclo) é claro.  

Segundo, e mesmo pressupondo que o incentivo não teve impacto, o êxito das escolas 

do programa em 2009/2010 pode dever-se apenas a uma melhoria geral do desempenho 

académico dos alunos do ensino básico de todo o país. Esta melhoria poderia ter resultado de 

uma alteração da política ou cultura nacional de retenção, ou mesmo a uma melhoria da 

qualidade dos recursos escolares em todo o país que tenha ocorrido na mesma altura que o 

PMSE. Sem comparação com qualquer grupo controlo, não é possível atribuir ao PMSE, com 

algum nível de certeza, o efeito causal desta mudança.  

                                                           
8
Na prática tendo iniciado o PMSE no início do ciclo, as escolas poderiam aguardar 3 anos no primeiro ciclo, 

um ano no segundo ciclo, e dois anos no terceiro ciclo até ao final de cada ciclo. 
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Terceiro, mesmo que as escolas do programa fossem, a posteriori, comparadas com um 

grupo de escolas sem o programa, essa comparação seria sempre limitada. As escolas do 

programa demonstraram um nível sem precedentes de motivação e organização na altura da 

candidatura. Simplesmente comparar os seus resultados com os resultados de outra escola 

que não se tenha candidatado ao PMSE, seria tanto uma medida do impacto do programa, 

quanto dos efeitos da motivação e organização das escolas PMSE. 

Finalmente, a outra opção seria efetuar a comparação a posteriori dos anos (ou 

disciplinas) contratualizados com outros anos (ou disciplinas) não contratualizados na mesma 

escola PMSE. Com esta comparação evitavam-se os efeitos perniciosos da comparação com 

escolas com níveis de motivação e organização distintos das escolas PMSE. No entanto, visto 

que o PMSE tem como ideia matricial a implementação numa lógica de ciclo, e existe 

evidência empírica que demonstra que as abordagens educativas tendem a ser partilhadas 

entre colegas da mesma escola (processo designado por vezes por efeitos de contaminação ou 

spill over, Bloom, 2005), a comparação entre anos (ou disciplinas) contratualizados e não 

contratualizados dentro das escolas PMSE iria muito provavelmente levar a uma 

subestimação do efeito do PMSE. 

A maneira mais sofisticada de resolver este problema empírico é criar um ensaio 

experimental que manipule o programa ou intervenção educativa. No PMSE esta estratégia 

teria consistido, por exemplo, em pegar no universo de escolas que se candidataram ao 

programa, e escolher aleatoriamente quais as que fariam parte de um grupo experimental, e 

quais fariam parte de um grupo de controlo, e depois avaliar o percurso dos dois grupos 

longitudinalmente. No entanto, os ensaios experimentais, embora afirmados como o gold-

standard da investigação em educação, têm as suas limitações. Primeiro, a sua 

implementação é consideravelmente cara. Segundo, os ensaios experimentais criam dilemas 

éticos incontornáveis porque requerem que se negue o acesso a recursos educativos 

potencialmente úteis às crianças e professores do grupo de controlo (Diaz & Handa, 2006). 

Terceiro, apresentam problemas de generalização, nomeadamente a criação de flutuações na 

experiência educativa que não estão obrigatoriamente representadas na variação populacional 

natural, e podem tornar-se pouco relevantes para decisões políticas acerca da realidade 

educativa (Hoxby, 1998). 

Alguns estudos respondem a estas limitações dos ensaios experimentais aproveitando a 

variação natural no contexto educativo, em conjugação com técnicas econométricas para 

responder às mesmas questões. Usando algumas destas técnicas, tais como regression 
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discontinuity e instrumental variables, Hoxby (1998, 2000) demonstrou que reduções 

“naturais” na dimensão das turmas entre 15 e 30 alunos não têm impacto significativo no 

desempenho dos alunos em testes estandardizados dos diferentes estados americanos. Outra 

técnica econométrica frequentemente utilizada em estudos não-experimentais para reduzir os 

efeitos da auto-seleção de escolas, pais e equipas educativas no impacto de programas 

educativos é designada por Propensity Scores Estimation (PSE). A abordagem PSE tenta 

reduzir os efeitos da auto-seleção emparelhando as escolas e seus envolventes de acordo com 

as suas características e comparando os seus resultados, desta maneira permitindo que as 

diferenças no desempenho académico sejam atribuíveis apenas ao que distingue cada par de 

escolas (Rosenbaum & Rubin, 1983).  

Em termos técnicos, a abordagem PSE (neste caso especifico operacionalizada como 

inverse propensity weighting) é uma extensão da abordagem mais geral que consiste em 

incluir um conjunto sensato de variáveis-controlo nos modelos estatísticos para reduzir o 

enviesamento observado nas estimativas do impacto de um programa. A grande diferença 

entre a inclusão mais simples de um conjunto de variáveis observadas num modelo de 

regressão e a PSE por emparelhamento estatístico, é que nesta última as variáveis observadas 

(e as suas interações) são capturadas num único compósito, aumentando consideravelmente o 

nosso poder estatístico. Na prática a análise ocorre em dois momentos. Num primeiro 

momento, usa-se uma função logística para investigar a associação entre a participação no 

PMSE, que agora é tratada como uma variável dependente, e as variáveis controlo que 

explicam o acesso ao programa. É definido um perfil típico de caraterísticas da amostra e a 

cada escola é atribuído um peso de acordo com a proximidade da escola a este perfil. Os 

pesos estimados nesta primeira fase constituem as probabilidades – as propensões – que cada 

escola tem de entrar no programa. Num segundo momento, usámos essas propensões para 

corrigir a estimativa do impacto do PMSE no sucesso escolar através do emparelhamento 

estatístico. O sucesso desta técnica depende consideravelmente do conjunto de variáveis-

controlo a que se tem acesso, nomeadamente do conhecimento que se tem do processo de 

seleção, e do acesso a variáveis que quantifiquem cuidadosamente esse mesmo processo. 

Diaz e Handa (2006) demonstraram que quando a técnica é corretamente utilizada, as 

estimativas da PSE podem aproximar-se das estimativas experimentais.  
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PMSE 

Tendo em conta este enquadramento teórico, a avaliação do impacto do PMSE seguiu 

as seguintes orientações: 

- Expansão a um conjunto de medidas de impacto do programa para além das metas 

pré-definidas com incentivos claros.  

- Expansão da avaliação do impacto ao segundo ano de implementação, prestando 

especial atenção à avaliação segundo às avaliações externas e resultados numa ótica de ciclo 

enquanto ideia matricial do PMSE.  

- Expansão da avaliação do impacto no segundo ano de implementação de forma a 

avaliar a melhoria das condições organizacionais escolares de ensino e aprendizagem 

enquanto primeiros indicadores de mudança escolar. 

- Expansão da avaliação do impacto no segundo ano de implementação de forma a 

avaliar o envolvimento parental e o relacionamento professor-aluno e professor-turma 

enquanto mecanismos de ação organizacional e pedagógica do PMSE. 

- Uso da técnica PSE com emparelhamento estatístico usando como grupo de controlo 

as escolas que se candidataram ao programa, mas não foram aceites, como forma de aumentar 

o rigor metodológico.  

- Para motivos de emparelhamento estatístico, análises de moderação, e ajustamento 

estatístico requisitámos ao ME o acesso a caraterísticas da escola no ano de candidatura ao 

PMSE 2008/2009, a tipologia de área urbana da freguesia da escola em 2010, e o nível médio 

de cada indicador do desempenho escolar no ano de candidatura (i.e. um “pré-teste” ou 

baseline de 2008/2009). 

Em suma, na avaliação do impacto do PMSE pretendia-se expandir o conjunto de 

medidas de impacto do programa para além das metas pré-definidas. De facto, considerar 

apenas o sucesso escolar, quer em termos de aprovação/retenção, quer em termos do nível de 

sucesso alcançado pelos alunos, seria bastante limitador, uma vez que existe um conjunto 

mais vasto de indicadores que poderão refletir os resultados da implementação do PMSE a 

outros níveis.  

Nesse seguimento, o impacto deste programa será avaliado a dois níveis gerais: 1) as 

propriedades organizacionais da escola; e 2) o desempenho escolar e a relação pedagógica. 
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Para cada um dos constructos teóricos avançámos com hipóteses específicas relativamente à 

direção do efeito do PMSE. 

 

Propriedades organizacionais da escola 

As propriedades organizacionais das escolas são importantes preditores do sucesso 

escolar (Bryk, et al., 2010; Buitrago, 2010; Elmore, 2005; Goddard & Goddard, 2001; 

Goddard, Hoy, & Hoy, 2000). A nível escolar, exemplos destas propriedades incluem a 

presença de objetivos e expectativas partilhadas entre os elementos das escolas, sentimentos 

individuais e coletivos de confiança nas competências de ensino, lideranças focadas na 

instrução pedagógica, laços com a comunidade e os pais, entre outros. Programas como o 

PMSE, com fortes componentes e atividades organizacionais e pedagógicas, alteram as 

dinâmicas dentro e fora da sala de aula, alterando as propriedades organizacionais que se 

tornam depois importantes mediadores do impacto no sucesso escolar. 

No âmbito das teorias sobre as propriedades organizacionais destaca-se o modelo dos 

Cinco Suportes Essenciais para a Melhoria das Escolas (Five Essential Supports Model 

[FESM] for School Improvement; Bryk, et al., 2010) por várias razões. Primeiro, este modelo 

vai para além de uma mera descrição de como os profissionais que trabalham nas escolas 

sentem o seu ambiente de trabalho. Bryk e colaboradores descrevem em detalhe como os 

aspetos sistémicos das dinâmicas organizacionais das escolas se relacionam com a melhoria 

das condições da escola. Segundo, o FESM oferece uma compreensão detalhada do conjunto 

de subsistemas organizacionais (e.g.. liderança escolar) que apoiam a melhoria das escolas. 

Finalmente, o FESM é o modelo que mais explicitamente estabelece a ligação entre as 

propriedades organizacionais e as práticas de instrução pedagógica.  

De acordo com o modelo FESM as escolas, enquanto sistemas organizacionais, contêm 

cinco subsistemas que influenciam a aprendizagem, dos quais três subsistemas e seus 

componentes são importantes indicadores de impacto para o PMSE. O primeiro e mais 

importante é o subsistema da liderança escolar. Considerado o catalisador da melhoria das 

escolas, o subsistema de liderança inclui: 1) as indispensáveis ações de gestão operacional da 

escola (Liderança de Gestão); 2) a capacidade de partilha de decisões percebida pela própria 

liderança e professores (Liderança de Inclusão); e 3) a competência dos diretores enquanto 

líderes de instrução pedagógica (Liderança de Instrução).  
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O segundo subsistema é o domínio da competência profissional. Este subsistema refere-

se à qualidade do trabalho individual e coletivo dos profissionais da escola e inclui: 1) a 

Orientação para o Trabalho, que envolve o entusiasmo dos Professores para a mudança, e a 

noção de compromisso para com a escola; 2) o Sentimento de Comunidade Profissional, que 

diz respeito à capacidade dos professores para tornar a sua prática de sala de aula pública, 

para participar em diálogos críticos sobre a instrução pedagógica, e para colaborar e partilhar 

as responsabilidades do ensino e aprendizagem.  

Finalmente, o terceiro e último subsistema da teoria FESM de grande relevância para a 

avaliação do impacto do PMSE é a ligação pais-comunidade-escola. Este subsistema inclui 

múltiplos componentes na teoria FESM, dos quais damos relevo ao Envolvimento dos Pais 

pelos Professores, i.e. a capacidade dos profissionais das escolas para apoiar os pais através 

da educação parental e de programas de envolvimento parental que fomentem a 

aprendizagem dos alunos.  

Ao Envolvimento dos pais pelos professores adicionámos também um componente de 

envolvimento parental em atividades da escola por parte dos próprios pais. O impacto do 

envolvimento parental no desempenho académico tem sido muito estudado e até foi já alvo 

de várias meta-análises (e.g., Jeynes, 2005; Fan & Chen, 2001). Embora a evidência 

internacional seja mista, estudos mais recentes em Portugal indicam que a perceção dos 

professores do envolvimento parental na escola apresenta associações mais elevadas com o 

desempenho académico dos alunos (Pereira, Canavarro, Cardoso, & Mendonça, 2008).  

No âmbito do PMSE avançamos com as seguintes hipóteses relativamente à influência 

do programa nas propriedades organizacionais da teoria FESM: a) a direção das escolas do 

PMSE será avaliada pelos professores e diretores como tendo níveis mais elevados de 

competência em Liderança de Gestão, de Inclusão, e de Instrução, do que as escolas-controlo; 

b) os professores e diretores do PMSE terão mais fortes orientações para o trabalho, e 

sentimentos de comunidade profissional, do que professores e diretores das escolas-controlo; 

e c) os professores e diretores do PMSE terão a perceção que as suas escolas têm níveis mais 

elevados de envolvimento dos pais pelos professores, do que professores e diretores das 

escolas-controlo. 

Alguns investigadores afirmam que, embora abrangente na sua descrição dos 

subsistemas organizacionais, a teoria FESM não explica os processos intermediários que 

fazem a ponte entre as práticas pedagógicas individuais e os processos coletivos entre 
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professores que ocorrem nos contextos escolares (Buitrago, 2010). O trabalho empírico e 

teórico relativo às perceções de eficácia e confiança coletiva e sua relação com as crenças de 

confiança individual nas competências de ensino parecem colmatar esta falha. Nesta área, as 

teorias sociais cognitivas, nomeadamente a teoria de Bandura sobre a autoeficácia percebida, 

são essenciais. De acordo com esta teoria, as crenças de um indivíduo sobre as suas próprias 

competências têm um papel central na capacidade individual para pôr em prática as ações 

necessárias para atingir os seus objetivos (Bandura, 1997). Quando aplicada à prática letiva, a 

teoria social cognitiva afirma que a perceção de um professor sobre a sua própria eficácia 

influencia diretamente as suas decisões de instrução pedagógica (Bandura, 1997; Goddard, 

2001, 2003), e, indiretamente, o desempenho escolar, a motivação e a própria perceção de 

autoeficácia dos alunos. Esta hipótese foi já amplamente confirmada na investigação 

educacional (e.g., Goddard & Goddard, 2001; Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001). 

Por exemplo, Gibson e Dembo (1984) demonstraram que professores com crenças fortes na 

sua autoeficácia tendem a oferecer apoio mais persistente a alunos com problemas de 

aproveitamento académico, do que professores com perceções fracas de autoeficácia. Dada a 

ênfase do PMSE nos alunos com problemas de desempenho escolar e em risco de retenção, 

esta dimensão torna-se particularmente relevante para a avaliação dos efeitos do programa 

nas propriedades organizacionais das escolas.  

A teoria social cognitiva também se aplica à perceção de eficácia de grupos e 

organizações (Bandura, 1997; Goddard & Goddard, 2001; Goddard, Hoy, & Hoy, 2000, 

2004; Goddard, LoGerfo, & Hoy, 2004). Nas escolas, a perceção de eficácia coletiva é 

definida como sendo a avaliação do grupo de professores de que juntos se podem organizar e 

executar as ações necessárias para ter um efeito positivo nos alunos (Goddard, 2003). 

No âmbito do PMSE avançamos a hipótese que as perceções de eficácia individual e 

confiança coletiva nas competências dos professores serão amplificadas pelas atividades do 

programa, e atuarão como mediadores de influência no desempenho escolar.  

 

Desempenho escolar e relação pedagógica 

No âmbito da avaliação do desempenho escolar, além do sucesso escolar efetivo, 

medido através das taxas de aprovação/retenção e da qualidade do sucesso, poderemos 

salientar a assiduidade, os incidentes críticos e o encaminhamento de alunos para percursos 

alternativos como indicadores da eficácia de um programa de intervenção escolar como o 
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PMSE. De facto, tal como refere Verdasca (s/d), a análise da evolução do desempenho deve 

incidir num conjunto alargado de índices de desempenho, abrangendo a sua dimensão 

instrutiva e a sua dimensão cívica, de comportamento social escolar. Neste sentido, 

requisitámos ao Ministério de Educação indicadores de desempenho escolar, nomeadamente 

as taxas de sucesso escolar, a qualidade do sucesso escolar, as avaliações externas (exames e 

aferições), as taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte, o recurso a percursos 

curriculares alternativos e o desempenho cívico dos alunos no ano de candidatura ao 

programa (2008/2009) e nos dois anos do programa (2009/2010 e 2010/2011). 

Adicionalmente, as estratégias de ação adotadas no PMSE tanto a nível organizacional 

como pedagógico poderão ter impacto em variáveis de nível interpessoal, como a relação 

pedagógica. Com efeito, alguns estudos revelam que atividades como a manipulação da 

constituição das turmas, através da constituição de grupos de alunos mais pequenos, têm uma 

influência positiva na qualidade da relação professor-aluno (Lee & Loeb, 2000), sendo assim 

expectável que o PMSE tenha impacto nesta variável de nível interpessoal.  

Adicionalmente, a relação professor-aluno é consistentemente indicada na literatura 

como um fator altamente preditivo do sucesso escolar e do desenvolvimento académico, 

social, comportamental e emocional dos alunos (Murray & Malmgren, 2005; Pianta, 1999). 

De facto, vários estudos indicam que a qualidade da relação professor-aluno contribui, entre 

outros fatores, para a motivação, implicação e sucesso escolar (Baker, Grant, & Morlock, 

2008; Pianta, 1999), para a adaptação à escola (Lee, 2007), para a assiduidade e redução de 

problemas de comportamento (Rosenfeld, Richman, & Bowen, 2000), e para o próprio 

desenvolvimento de relações positivas entre os alunos (Hamre & Pianta, 2006; Pianta & 

Stuhlman, 2004). 

A influência da relação professor-alunos observa-se também em variáveis como o 

abandono escolar. Vários estudos indicam que embora fatores sociais e familiares tenham 

influência no abandono escolar, este é altamente determinado por variáveis do contexto 

escolar, como a relação professor-aluno, que se afigura determinante para a decisão do aluno 

de desistir ou permanecer na escola (Fortin, Royer, Potvin, Marcotte, & Yergeau, 2004; 

Lessard et al., 2008), funcionando como um fator facilitador e promotor do sucesso escolar 

dos alunos (Pianta & Stuhlman, 2004). 

As evidências expostas revelam um conjunto de ligações entre a relação professor 

aluno, o sucesso escolar, o abandono escolar, e o comportamento escolar, entre outras 
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variáveis, que contribuem como um todo para o sucesso escolar dos alunos e que, como tal, 

devem ser consideradas na avaliação de um programa como o PMSE. 

No âmbito do PMSE avançamos as hipóteses de que: a) os indicadores de sucesso 

escolar (ex. taxas de transição, qualidade do sucesso, notas nas provas de aferição e exames 

nacionais) serão mais elevados para as escolas do PMSE do que para as escolas-controlo; e b) 

os professores do PMSE terão relações pedagógicas de maior qualidade com os alunos, do 

que os professores das escolas controlo. 
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2. METODOLOGIA 
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Nesta secção sumaria-se e descreve-se o plano metodológico adotado, incluindo a 

amostra, instrumentos, fontes de recolha de dados, procedimentos e metodologias de análise 

de dados.  

De uma forma geral o modelo de avaliação do PMSE contempla tanto a verificação dos 

resultados do programa, ou seja, o impacto nos processos organizacionais das escolas e no 

desempenho escolar dos alunos, como a análise e descrição da forma como este foi 

executado, i.e., o seu processo de implementação.  

Assim, este modelo de avaliação tem em consideração dois aspetos fundamentais para a 

elaboração de conclusões acerca da qualidade, limitações, potencialidades e generalização do 

PMSE:  

1. Por um lado, procurar analisar o processo no sentido de determinar se o programa foi 

implementado como previsto ou adequadamente implementado. No caso do PMSE, é 

necessário avaliar a que nível as atividades da componente organizacional e 

pedagógica do PMSE em geral, e os modelos de intervenção das diferentes tipologias 

em específico, foram implementados (i.e. avaliação de implementação do programa).  

2. Por outro lado, procurar analisar os resultados obtidos com o programa. 

Relativamente ao PMSE, avaliar o impacto do programa nas propriedades 

organizacionais, desempenho escolar e relação pedagógica (i.e. avaliação de 

resultados ou impacto do programa). 

 

De igual modo, integra os princípios da metodologia dos modelos lógicos de forma a 

analisar em que medida o nível de implementação de diferentes atividades conduz aos 

resultados, relacionando-os igualmente com os recursos e constrangimentos de 

implementação (Figura 3).  
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Figura 3. Modelo de avaliação do nível de implementação e do impacto do PMSE. 
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Para avaliar as dimensões enquadradas no modelo lógico apresentado (Figura 3) e 

responder às questões de investigação colocadas, a nossa abordagem metodológica assume 

uma articulação entre metodologias qualitativas e quantitativas. Esta abordagem é a mais 

adequada considerando que os processos subjacentes ao programa são dinâmicos e 

complexos, requerendo uma descrição detalhada dos mesmos, para facilitar a compreensão de 

significados, das relações e dos procedimentos inerentes ao contexto em que ocorrem 

(Kalafat & Illback, 1998; Kaufman et al., 2006). Por um lado, o recurso a metodologias 

quantitativas permite definir com rigor quer os níveis de sucesso atingidos pelo programa, 

quer as condições ou variáveis do contexto que o modelam. Por outro lado, a avaliação 

qualitativa e a utilização de diferentes fontes de informação permitem ainda confirmar e 

aprofundar os resultados obtidos no programa, além de possibilitarem a melhoria dos serviços 

e a identificação de necessidades de desenvolvimento no programa (Kalafat & Illback, 1998; 

Kaufman et al., 2006).  

A nossa abordagem também assume uma perspetiva inclusiva considerando os 

diferentes atores sociais envolvidos, como alunos, professores e diretores. Com esta 

metodologia pretende-se assegurar a participação e envolvimento de diferentes stakeholders 

no processo de avaliação do programa (Kaufman et al., 2006), sendo a perceção dos 

diferentes clientes um dos elementos chave do modelo de avaliação proposto (Kalafat & 

Illback, 1998).  

Finalmente, no que diz respeito ao desenho de avaliação de resultados desenvolvemos 

um desenho que inclui a criação de um grupo controlo de escolas emparelhadas permitindo 

comparar dois grupos – de intervenção (alvo de intervenção) e de controlo (não é abrangido 

pela intervenção). Estes grupos deveriam ser avaliados simultaneamente em três momentos 

do tempo (pré, durante e pós intervenção). Não sendo isto possível, executamos este objetivo 

utilizando um grupo de controlo emparelhado post-hoc, técnicas econométricas como 

propensity-score analysis e métodos de análise multinível e multivariadas para minimizar as 

diferenças entre os grupos que não são atribuíveis ao programa. 

Em suma, o modelo de avaliação do PMSE avalia as dimensões de implementação e 

impacto seguindo os princípios da triangulação metodológica (Reviere, Berkowitz, Carter, & 

Ferguson, 1996), para ter acesso a dados extensivos e representativos acerca da 

implementação e do impacto do programa. Nesse sentido foram realizados diferentes estudos, 

nos quais se adotaram quatro formas diferentes de recolha e análise de dados, com objetivos, 

amostras, instrumentos, procedimentos e métodos de análise de dados distintos: 
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1. Análise documental – A avaliação da implementação do PMSE implica compreender que 

atividades se planearam efetuar no âmbito do programa, na perspetiva do coordenador do 

programa em cada escola, e quais foram realmente levadas a cabo. Assim, foi realizada 

uma análise documental dos planos e estratégias de ação apresentados nos relatórios das 

escolas que implementaram o programa, no sentido de compreender e descrever as 

atividades planeadas ao nível organizacional e pedagógico no geral, e em cada tipologia 

específica. 

2. Grupos focais com alunos – Um dos aspetos essenciais da avaliação de programas passa 

pela avaliação da perceção e da satisfação dos clientes com o mesmo (Kalafat & Illback, 

1998). Assim, foram realizados grupos focais com uma amostra de alunos do PMSE no 

sentido de recolher informações sobre as dimensões de implementação e de impacto do 

mesmo na perspetiva dos alunos. Estes dados permitiram efetuar uma análise mais 

qualitativa e centrada na satisfação dos clientes diretos do PMSE, que possibilitou 

complementar e aprofundar os dados recolhidos através dos métodos quantitativos. 

3. Questionários com diretores e professores – Para realizar a avaliação do PMSE em 

diferentes variáveis de implementação (recursos, vantagens e desvantagens do PMSE, 

constituição de grupos adicionais de alunos, partilha e regulação inter-escolas, liderança e 

coordenação, comunicação e trabalho de equipa, diferenciação pedagógica, formação dos 

professores, envolvimento/contato com encarregados de educação, intervenção da equipa 

técnica não docente) e de impacto (liderança escolar, ligação pais-comunidade-escola, 

competência profissional, crenças de confiança individual e coletiva nas competências de 

ensino, qualidade da relação professor-aluno e professor-turma) na perspetiva de diretores 

e professores, foram desenvolvidos questionários de avaliação específicos (de 

caraterização, de avaliação de implementação e de avaliação de impacto, para diretores e 

para professores, sendo que os questionários para professores foram divididos em duas 

partes). Estes questionários foram aplicados a diretores e professores das escolas de 

intervenção e de controlo através de uma plataforma de preenchimento de questionários 

online. Incluímos tanto as escolas de intervenção como as de controlo para garantir que os 

resultados obtidos se devem efetivamente ao programa.  

4. Indicadores de desempenho escolar – Uma das principais dimensões de impacto a avaliar 

é o desempenho escolar dos alunos, uma vez que o aumento do sucesso escolar é o 

objetivo primordial do PMSE. Nesse sentido foi necessário caracterizar o impacto do 

programa em indicadores que reflitam uma quantificação das melhorias no desempenho 

escolar, nomeadamente as taxas de sucesso escolar, a qualidade do sucesso escolar, as 
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avaliações externas (exames e aferições), as taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência 

da coorte, e o recurso a percursos curriculares alternativos. É também importante avaliar 

de forma quantitativa a reação dos alunos ao programa, através de indicadores da sua 

participação ativa na escola, como a sua própria assiduidade ou o envolvimento em 

incidentes críticos (i.e. desempenho cívico). Esta informação foi fornecida pelo ME 

através de diferentes bases de dados, que foram posteriormente integradas. Salienta-se 

ainda que, tal como nos questionários, esta informação foi fornecida para as escolas de 

intervenção e de controlo, no sentido de garantir que os resultados obtidos se devem 

efetivamente ao programa.  

2.1. AMOSTRA 

Os dados recolhidos provêm de diferentes fontes, pelo que a amostra em estudo variou 

consoante a técnica aplicada, tal como se descreve de seguida e está sumariado na Tabela 2. 

Tabela 2. Sumário de métodos de recolha e amostras em estudo. 

Método de recolha Alvo 
Amostra 

Total 

Grupo de 

Controlo 

Grupo de 

Intervenção 
TM FN HI 

Análise Documental 
Relatórios de 

Implementação 
238 0 238 130 89 19 

Grupos Focais Alunos 48 0 48 12 24 12 

Questionários 

Diretores 149 68 81 41 32 8 

Professores (Parte1) 570 97 473 308 82 83 

Professores (Parte2) 538 118 420 260 110 50 

Dados ME 
Escolas 1ºano 375 252 123 67 46 10 

Escolas 2º ano 363 248 115 63 43 9 

 

1. Na análise documental foram analisados os relatórios de implementação das escolas 

de intervenção, nomeadamente a informação relativa ao planeamento das estratégias e 

atividades a desenvolver. Assim, a amostra para a análise documental foi composta por um 

total de 238 relatórios, que correspondem ao universo de escolas abrangidas pelo PMSE, 

sendo que 123 se referem a escolas no primeiro ano de intervenção (2009/2010) e 115 a 

escolas no segundo ano de intervenção (2010/2011). No primeiro ano de implementação 67 

escolas pertenciam à tipologia TurmaMais, 46 à Fénix e 10 à Híbrida. No segundo ano de 

implementação 63 escolas pertenciam à TurmaMais, 43 à Fénix e 9 à Híbrida. 

2. Foram realizados oito grupos focais, cada um com seis alunos, o que perfez uma 

amostra total de 48 alunos. Estes pertenciam a seis escolas distintas, duas de cada tipologia 

com alta e baixa implementação, selecionadas pelos coordenadores do PMSE. Na tipologia 
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Fénix foram realizados dois grupos focais por escola, para abranger alunos do 1º e do 2º ou 3º 

ciclo, uma vez que esta tipologia tinha uma forte intervenção em todos os ciclos. Assim dos 

48 alunos, 12 foram alvo da tipologia TurmaMais, 24 da tipologia Fénix e 12 da tipologia 

Híbrida. As idades dos participantes variavam entre os 9 e os 17 anos (M=12,92; DP=2,11) e 

56,3% eram do sexo feminino. Relativamente aos anos de escolaridade frequentados seis 

participantes frequentavam o 4º ano, seis o 5º ano, seis o 7º ano, três o 8º ano e 27 o 9º ano. 

Assim 12,5% estavam no 1º ciclo, 12,5% no 2º ciclo e os restantes 75% estavam no 3º ciclo 

de escolaridade. 

3. No preenchimento dos questionários participaram diretores e professores de escolas 

de controlo e de escolas de intervenção.  

Relativamente aos diretores, a amostra foi composta por 149 sujeitos, com idades entre 

os 33 e os 69 anos (M=49,20; DP=6,96), sendo 53,69% do sexo feminino. Relativamente ao 

grau académico 49,32% dos participantes tinham licenciatura, 27,70% tinham uma pós-

graduação e 22,97% tinham um mestrado. Relativamente às funções exercidas observa-se que 

67,57% eram diretores, 14,86% eram subdiretores e 17,57% eram adjuntos do diretor. Estes 

integravam a direção de topo da escola em média há 9,68 anos (DP=7,31; Min=1; Max=39). 

Salienta-se ainda que todos os participantes em funções de direção já lecionaram, e 23,49% já 

tiveram a experiência de lecionar no ensino privado. Note-se que cada participante representa 

uma escola diferente, pelo que esta amostra representa 149 escolas. Destas, 22 (14,77%) eram 

do 1º ciclo e as restantes 127 (85,23%) eram do 2º e 3º ciclo. Salienta-se ainda que 45,64% 

(68) destas escolas pertencia ao grupo se controlo, 27,52% (41) à tipologia TurmaMais, 

21,48% (32) à tipologia Fénix e 5,37% (8) à tipologia Híbrida. 

Quanto aos professores a amostra foi constituída por 830 professores, com idades entre 

os 25 e os 66 anos (M=43,68; DP=7,77), sendo que 79,15% eram do sexo feminino. 

Relativamente ao grau académico 77,43% tinham uma licenciatura, 9,34% tinham uma pós-

graduação, 12,26% tinham mestrado, e 0,97% tinham um doutoramento. Verificou-se ainda 

que 72,88% eram professores do quadro da escola/agrupamento, 17,55% eram professores 

contratados, 6,17% eram professores do quadro de zona pedagógica, 3,15% eram professores 

destacados, 0,12% eram professores requisitados e 0,12% outros. A antiguidade na profissão 

variou entre 2 e 42 anos, sendo a média 20,36 anos (DP=7,9), e a antiguidade dos professores 

na escola em que exercem funções atualmente variou entre 1 e 39 anos, sendo a média de 

10,49 anos (DP=8,32). Note-se que 21,40% dos professores já deram aulas no sistema de 

ensino privado. Do total desta amostra 766 (92,29%) professores dão aulas no 2º ou no 3º 
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ciclo e 64 (7,71%) dão aulas no 1ºciclo. Salienta-se ainda que 174 professores (20,96%) 

pertencem a escolas do grupo de controlo e 656 professores (79,04%) pertencem a escolas do 

grupo de intervenção. Destes, 416 (50,12%) são de escolas com a tipologia TurmaMais, 140 

(16,87%) são de escolas com a tipologia Fénix e 100 (12,05%) são de escolas com a tipologia 

Híbrida. Salienta-se ainda que nem todos os professores das escolas de intervenção 

participaram no PMSE, uma vez que nem todos os anos e disciplinas estão incluídos no 

programa. De facto, pudemos observar que 324 professores do grupo de intervenção não 

participaram no PMSE (222 da TM, 54 da FN, 48 da HI) e 332 participaram (194 da TM, 86 

da FN, 52 da HI). 

4. Quanto às bases de indicadores de desempenho escolar, os indicadores solicitados 

foram disponibilizados relativamente a 123 escolas de intervenção e 252 de controlo no 

primeiro ano do PMSE (2009/2010), e relativamente a 115 escolas de intervenção e 248 de 

controlo no segundo ano (2010/2011). Tal como se pode observar na tabela 3, no primeiro 

ano estas escolas são equivalentes na generalidade das suas caraterísticas (16 de 23). Contudo 

diferem relativamente a sete indicadores. Concretamente as escolas do grupo de controlo 

distinguem-se das escolas do grupo de intervenção por terem mais escolas da DRELVT 

(p<.05), por terem mais escolas em agrupamentos (p<.05), por terem uma maior percentagem 

de alunos com SASE B (p<.05) e por terem uma média de idade (p<.05) e de antiguidade 

(p<.05) dos docentes superiores. As escolas do grupo de intervenção distinguem-se das 

escolas do grupo de controlo por terem mais escolas da DREA (p<.001) e mais escolas com 

ensino secundário (p<.01). 

No segundo ano as escolas diferem em 10 das 23 características analisadas. 

Concretamente as escolas do grupo de controlo distinguem-se das escolas do grupo de 

intervenção por terem mais escolas da DREC (p<.1) e da DRELVT (p<.05), por terem mais 

escolas em agrupamentos (p<.1), por terem uma maior percentagem de alunos com SASE B 

(p<.05), por terem uma média de idade (p<.05) e de antiguidade (p<.05) dos docentes 

superiores e por terem um maior número de ocorrências disciplinares (p<.05). As escolas do 

grupo de intervenção distinguem-se das escolas do grupo de controlo por terem mais escolas 

da DREA (p<.001), mais escolas com ensino secundário (p<.01) e mais escolas em áreas 

medianamente urbanas (p<.1). Nos restantes indicadores não se verificam diferenças 

significativas. É importante relembrar que todos os indicadores listados foram utilizados no 

emparelhamento e controlados de forma multivariada nas análises descritas abaixo. 
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Tabela 3. Caracterização das escolas da amostra no 1º (1º painel) e 2º ano (2º painel) do PMSE. 

 
Grupo de Controlo Grupo de Intervenção Diff. Sig. 

N Média N Média 

1º ano do PMSE 

DREN 252 0,31 123 0,24 0,07 0,164 

DREC 252 0,23 123 0,17 0,06 0,186 

DRELVT 252 0,33 123 0,23 0,11 0,036 

DREA 252 0,05 123 0,29 -0,24 0,000 

DREALG 252 0,07 123 0,07 0,01 0,820 

Escola agrupada 252 0,83 123 0,74 0,09 0,033 

% Alunos SASE A 2008/2009 252 26,13 123 24,72 1,41 0,273 

% Alunos SASE B 2008/2009 252 18,31 123 16,36 1,95 0,011 

% Alunos SASE C 2008/2009 252 2,01 123 1,89 0,12 0,711 

% Alunos computador em casa 2008/2009 252 57,89 123 57,93 -0,04 0,985 

% Alunos web em casa 2008/2009 252 38,16 123 38,70 -0,54 0,798 

Tem educação pré-escolar 252 0,04 123 0,07 -0,03 0,233 

Tem ensino secundário 252 0,37 123 0,56 -0,19 0,001 

Número total alunos escola 2008/2009 252 699,57 123 663,88 35,69 0,378 

Número total docentes 2008/2009 252 89,30 123 85,94 3,36 0,398 

% Docentes feminino 2008/2009 252 73,72 123 72,74 0,98 0,168 

Média idade dos docentes 2008/2009 252 42,10 123 41,42 0,69 0,019 

Número não docentes 2008/2009 252 33,71 123 34,68 -0,96 0,351 

Antiguidade média docentes 2008/2009 252 17,46 123 16,71 0,75 0,023 

Número docentes mestrado ou mais 2008/2009 252 4,56 123 4,39 0,17 0,718 

Área mediamente urbana 252 0,20 123 0,28 -0,07 0,108 

Área predominantemente urbana 252 0,72 123 0,65 0,07 0,181 

Número ocorrências disciplinares 2008/2009 251 3,79 122 2,12 1,67 0,121 

 

2º ano do PMSE 

DREN 248 0,32 115 0,25 0,07 0,199 

DREC 248 0,23 115 0,16 0,08 0,092 

DRELVT 248 0,34 115 0,22 0,12 0,019 

DREA 248 0,05 115 0,29 -0,24 0,000 

DREALG 248 0,06 115 0,09 -0,03 0,278 

Escola agrupada 248 0,83 115 0,75 0,08 0,065 

% Alunos SASE A 2008/2009 248 26,08 115 24,64 1,44 0,276 

% Alunos SASE B 2008/2009 248 18,35 115 16,51 1,84 0,020 

% Alunos SASE C 2008/2009 248 2,01 115 1,86 0,16 0,638 

% Alunos computador em casa 2008/2009 248 57,70 115 58,17 -0,47 0,843 

% Alunos web em casa 2008/2009 248 37,92 115 39,20 -1,28 0,557 

Tem educação pré-escolar 248 0,04 115 0,08 -0,03 0,189 

Tem ensino secundário 248 0,38 115 0,53 -0,15 0,007 

Número total alunos escola 2008/2009 248 701,78 115 655,62 46,17 0,270 

Número total docentes 2008/2009 248 89,49 115 84,51 4,98 0,221 

% Docentes feminino 2008/2009 248 73,74 115 72,75 0,99 0,177 

Média idade dos docentes 2008/2009 248 42,13 115 41,45 0,68 0,025 

Número não docentes 2008/2009 248 33,72 115 34,49 -0,77 0,472 

Antiguidade média docentes 2008/2009 248 17,47 115 16,71 0,76 0,026 

Número docentes mestrado ou mais 2008/2009 248 4,57 115 4,59 -0,02 0,963 

Área mediamente urbana 245 0,20 113 0,28 -0,08 0,081 

Área predominantemente urbana 245 0,72 113 0,64 0,09 0,104 

Número ocorrências disciplinares 2008/2009 248 3,84 113 1,59 2,24 0,036 

2.2. FONTES DE DADOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A recolha de dados inerente a cada técnica foi realizada através de instrumentos e 

fontes de dados distintos. 
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1. Relativamente à análise documental os dados foram recolhidos dos relatórios de 

implementação disponíveis na área da antiga DGIDC no site do PMSE (http://area.dgidc.min-

edu.pt/mse), cujo acesso foi gentilmente cedido pela equipa da antiga DGIDC.  

2. No que diz respeito aos grupos focais, foi desenvolvido um guião (ver relatório II 

Fase) que focava as dimensões básicas dos modelos lógicos (nomeadamente as atividades e 

os resultados do programa), englobando também uma introdução geral e as opiniões dos 

alunos em relação à melhoria e generalização do PMSE. Na introdução, os participantes eram 

questionados relativamente à sua perceção acerca dos objetivos do projeto e da forma como 

se sentiram quando iniciaram este processo. Na parte relativa às atividades, era pedido aos 

participantes que descrevessem as atividades realizadas diariamente no projeto, sendo a 

discussão orientada para áreas de atividades específicas como o processo de ensino-

aprendizagem, a organização do trabalho, o relacionamento com professores e colegas, o 

envolvimento dos encarregados de educação e o envolvimento de outros técnicos não 

docentes. Nesta parte eram ainda questionados sobre as atividades que gostavam mais e 

menos e porquê. Na parte dos resultados era questionado aos participantes o que tinha 

mudado desde que iniciaram a participação neste projeto, sendo que a discussão foi orientada 

para áreas como a relação com colegas e professores, o sucesso escolar, o comportamento na 

sala de aula, a auto-confiança, a motivação e satisfação com a escola e o envolvimento dos 

pais com a escola. Por fim, na parte referente à generalização do programa os participantes 

eram questionados relativamente às alterações que fariam para melhorar o projeto e aos 

aspetos cuja continuidade seria fundamental.  

3. No que concerne aos questionários para diretores e professores, foram desenvolvidos 

seis questionários específicos, três destinados aos professores e três aos diretores, para avaliar 

a implementação e o impacto do PMSE na perspetiva dos mesmos. Os questionários na sua 

íntegra foram submetidos no Relatório de progresso AP+SE – Fase 2. No Anexo 4 incluímos 

tabelas com as dimensões abrangidas nos questionários, as citações aos respetivos 

instrumentos e exemplos de itens. 

 Questionário de caraterização dos diretores. O questionário de caraterização de diretores 

é composto por 14 questões que permitem descrever os dados sociodemográficos dos 

participantes, assim como o seu percurso académico e profissional, incluindo a 

integração em programas específicos da escola. 
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 Questionário de avaliação da implementação para diretores. O questionário de avaliação 

de implementação para diretores encontra-se organizado em duas partes: Recursos e 

Atividades. A parte relativa aos recursos é composta por 28 itens distribuídos por oito 

dimensões, nomeadamente os programas e projetos na escola, as equipas docentes, as 

equipas não docentes, as parcerias/protocolos com outros Ministérios, as 

parcerias/protocolos com centros de investigação, as redes de partilha e colaboração 

inter-escolas, o apoio das autarquias locais e as parcerias/protocolos com serviços ou 

empresas locais. A parte relativa às atividades é composta por 56 itens distribuídos por 

três dimensões, nomeadamente a constituição de grupos adicionais de alunos, a partilha e 

regulação inter-escolas e a intervenção dos técnicos não docentes. O procedimento de 

elaboração das dimensões e respetivos itens nas áreas de recursos e atividades partiu das 

entrevistas aos intervenientes, da análise documental aos materiais do programa e da 

revisão de literatura. 

 Questionário de avaliação do impacto para diretores. O questionário de avaliação de 

impacto para diretores é composto por 89 itens relativos às propriedades organizacionais 

da escola (liderança escolar, ligações pais-comunidade-escola, competência profissional, 

crenças de confiança individual e coletiva nas competências de ensino). Para avaliar os 

subdomínios relativos às propriedades organizacionais traduzimos e adaptámos várias 

subescalas do questionário dos Cinco Suportes Essenciais para a Melhoria das Escolas 

(Five Essential Supports Model [FESM] for School Improvement; Bryk et al., 2010). 

Quando necessário, por razões de adaptação à realidade portuguesa, criámos itens 

adicionais a partir dos mesmos princípios teóricos. Quanto ao impacto das perceções de 

eficácia individual e confiança coletiva dos professores no desempenho académico 

traduzimos e adaptámos duas subescalas do Modelo de Responsabilidade Interna 

(Internal Accountability Model; Elmore, 2005; Buitrago, 2010).  

 Questionário de caraterização de professores. O questionário de caraterização de 

professores é composto por 15 questões que permitem descrever os dados 

sociodemográficos dos participantes, assim como o seu percurso académico e 

profissional, incluindo a integração em programas específicos da escola. 

 Questionário de avaliação da implementação para professores/coordenadores. O 

questionário de avaliação de implementação para professores/coordenadores é composto 

por 72 itens distribuídos por 6 dimensões, nomeadamente: a liderança e coordenação, a 

comunicação e trabalho de equipa, a partilha e regulação inter-escolas, a diferenciação 
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pedagógica, a formação de professores e o envolvimento dos encarregados de educação. 

O procedimento de elaboração das dimensões e respetivos itens nas áreas de liderança e 

coordenação, comunicação e trabalho de equipa, partilha e regulação inter-escolas, 

formação de professores e envolvimento dos encarregados de educação partiu de um 

conjunto de entrevistas realizadas na primeira fase do projeto com diferentes 

intervenientes do projeto, da análise documental aos materiais do programa e da revisão 

de literatura. Para a dimensão de Diferenciação Pedagógica, para além destas fontes de 

informação, recorreu-se igualmente à seleção e adaptação de itens a partir de uma lista de 

verificação sobre o ensino diferenciado (Heacox, 2006) e de princípios teóricos 

(Morgado, 2005). Salienta-se ainda que este questionário foi desenvolvido em duas 

versões, Uma para professores do 1º ciclo e outra para professores do 2º e 3º ciclo. Estas 

versões diferem nos termos utilizados de forma a adequarem-se ao ciclo em questão. 

 Questionário de avaliação do impacto para professores/coordenadores. O questionário de 

avaliação de impacto para professores/coordenadores é composto por 154 itens 

distribuídos por seis dimensões, nomeadamente: propriedades organizacionais (liderança 

escolar, ligações pais-comunidade-escola, competência profissional, crenças de 

confiança individual e coletiva nas competências de ensino), envolvimento parental na 

escola, e qualidade do relacionamento professor-aluno e professor-turma. Para avaliar os 

subdomínios relativos às propriedades organizacionais traduzimos e adaptámos várias 

subescalas do questionário dos Cinco Suportes Essenciais para a Melhoria das Escolas 

(Five Essential Supports Model [FESM] for School Improvement; Bryk et al., 2010). 

Quando necessário, por razões de adaptação à realidade portuguesa, criámos itens 

adicionais a partir dos mesmos princípios teóricos. Quanto ao impacto das perceções de 

eficácia individual e confiança coletiva dos professores no desempenho académico 

traduzimos e adaptámos duas subescalas do Modelo de Responsabilidade Interna 

(Internal Accountability Model;  Elmore, 2005; Buitrago, 2010). Relativamente ao 

envolvimento parental na escola adaptámos a subescala do Questionário de 

Envolvimento Parental na Escola, versão professores QEPE-VPr para a avaliação deste 

componente no impacto do PMSE (Pereira, Canavarro, Cardoso, & Mendonça, 2003). 

Finalmente, quanto à qualidade do relacionamento professor-aluno e professor-turma 

traduzimos e adaptámos a Escala de relacionamento aluno-professor – Versão reduzida 

(Student-teacher relationship scale – Short Form; Pianta, 1992). 
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4. Relativamente às bases de indicadores de desempenho escolar, os indicadores 

solicitados foram disponibilizados através de diferentes bases em Excel pelo ME. 

2.3. PROCEDIMENTOS 

Tal como na amostra e nos instrumentos, os procedimentos adotados em cada técnica 

de recolha e análise de dados foram distintos. 

1. Relativamente à análise documental, começaram por ser consultados os relatórios de 

implementação disponíveis na área da antiga DGIDC no site do PMSE (http://area.dgidc.min-

edu.pt/mse) e foram definidas as células de informação relevantes para análise das estratégias 

de ação planeadas. Definiu-se que seriam analisadas as estratégias de ação referidas nos 

relatórios do primeiro ano de implementação do PMSE e as estratégias de ação referidas no 

plano de trabalho do segundo ano de implementação do PMSE. Neste seguimento, foram 

criados ficheiros individuais para cada escola e para o 1º e 2º ano de implementação com os 

conteúdos das células de informação escolhidas. Este processo resultou num total de 238 

ficheiros, 123 relativos ao primeiro ano de implementação e 115 relativos ao segundo ano. De 

seguida, estes ficheiros foram integrados num ficheiro em Atlas.Ti (software de análise de 

dados qualitativos, versão 6.2), para que, posteriormente, fosse possível efetuar a análise 

documental. 

2. No que diz respeito aos grupos focais a equipa de avaliação do PMSE (CIS-IUL) 

começou por definir os critérios de seleção da amostra. Nesse sentido foi privilegiada a 

representação de alunos que participaram nos dois anos do programa (2009/2010 e 

2010/2011), e a heterogeneidade dos grupos focais no que respeita ao sexo (i.e., distribuição 

equilibrada de rapazes e raparigas) e ao percurso no programa (i.e., alunos aos quais o 

programa conseguiu responder adequadamente, e alunos com insucesso aos quais o programa 

não conseguiu dar resposta). Na tipologia Fénix, além destes critérios os grupos de 

participantes foram constituídos por dois alunos que não frequentaram os ninhos, e quatro 

alunos que frequentaram os ninhos. Definiu-se ainda que deveriam estar representados alunos 

de escolas das três tipologias, com alta e baixa implementação, e dos três ciclos de ensino, 

sendo que as escolas foram selecionadas dentro destes critérios pelos elementos do 

acompanhamento do PMSE. De seguida, foi elaborado o guião dos grupos focais e foram 

agendados os mesmos. Estes foram realizados nas instalações das escolas por dois elementos 

da equipa de avaliação do PMSE (CIS-IUL), sendo que um tinha o papel de moderador, 

envolvendo-se na dinâmica, colocando questões, e fomentando a participação de todos os 

http://area.dgidc.min-edu.pt/mse
http://area.dgidc.min-edu.pt/mse
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participantes, enquanto o outro assumia o papel de observador participante, registando as 

informações relevantes e clarificando quando necessário. Os grupos focais tiveram seis 

participantes cada um e duraram entre 27 e 80 minutos. Em todas as sessões foi garantido aos 

participantes que os dados fornecidos seriam confidenciais e anónimos e foi seguida a mesma 

introdução e ordem de questões definidas no guião no sentido de evitar possíveis 

enviesamentos. Foi ainda pedido o consentimento dos participantes para gravar as entrevistas, 

no sentido de possibilitar a transcrição e análise dos dados. Os grupos focais foram realizados 

em espaços sossegados das escolas (em geral numa sala de aula ou biblioteca), e nenhum 

outro elemento da escola esteve presente. 

3. Relativamente aos questionários de avaliação de implementação e impacto para 

diretores e professores, o primeiro passo consistiu na definição das dimensões a avaliar e na 

operacionalização das mesmas pela equipa de avaliação do PMSE (CIS-IUL). Este processo 

implicou a adaptação de instrumentos já existentes bem como o desenvolvimento de novos 

itens. Neste processo foram construídos seis questionários, três para diretores e três para 

professores, sendo que estes foram desenvolvidos em duas versões, uma para o primeiro ciclo 

e outra para o segundo e terceiro ciclos. Salienta-se ainda, que uma vez que os questionários 

para professores eram demasiado extensos, foram divididos em duas partes no sentido de 

reduzir o tempo de preenchimento e garantir a qualidade dos dados. Ambas as partes 

integram dimensões de avaliação de implementação e impacto, sendo a primeira composta 

por 107 itens (comunicação e trabalho de equipa, partilha e regulação inter-escolas, 

diferenciação pedagógica, formação dos professores, envolvimento/contato com 

encarregados de educação, questionário de envolvimento parental e escala de relacionamento 

professor-aluno e professor-turma) e a segunda por 119 itens (liderança e coordenação, 

liderança escolar, ligações pais-comunidade-escola, competência profissional e crenças de 

confiança individual e coletiva nas competências de ensino). 

Depois da construção e revisão destes instrumentos pela equipa de avaliação do 

PMSE (CIS-IUL) e por elementos do GEPE, da coordenação do PMSE e da comissão de 

acompanhamento do PMSE, estes foram ajustados e desenhados numa aplicação para 

preenchimento de questionários online (Qualtrics). O passo seguinte consistiu num pré-teste 

online destes instrumentos, focado no conteúdo e na forma. Os questionários dos diretores 

foram sujeitos a um pré-teste com quatro diretores e os questionários dos professores foram 

sujeitos a um pré-teste com onze professores, de todos os ciclos de ensino. Após uma análise 
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detalhada do pré-teste os instrumentos sofreram as devidas alterações e a versão final foi 

inserida no Qualtrics.  

De seguida foi elaborada a lista de escolas que iriam preencher os questionários, com 

base na lista de candidaturas ao PMSE efetuada em 2009. Nesse sentido, foi definido que o 

questionário seria enviado para todos os professores de um ciclo de ensino específico, 

correspondente ao ciclo de implementação do PMSE nas escolas de intervenção e 

determinado aleatoriamente nas escolas controlo (ver relatório II Fase), que correspondem às 

escolas que se candidataram ao programa mas cuja candidatura não foi aceite. Para manter a 

proporcionalidade de ciclos nas escolas de intervenção e controlo foi calculada a percentagem 

de escolas de intervenção por ciclo e foi atribuído um número correspondente de ciclos nas 

escolas controlo (aproximadamente 15% 1º ciclo; 24% 2º ciclo; e 61% 3º ciclo). Nas escolas 

com dois ciclos de ensino intervencionados, a escolha do ciclo de ensino a considerar no 

preenchimento do questionário foi feita de forma aleatória. A parte do questionário (i.e., Parte 

1 ou Parte 2) aplicada aos professores também foi determinada aleatoriamente por escola 

numa primeira fase da recolha de dados (ver relatório II Fase). 

Depois de construída a lista de escolas participantes e de determinados os ciclos e 

partes do questionário a preencher, foi enviado um e-mail aos diretores destas escolas com 

uma explicação dos objetivos da avaliação, com o link para preenchimento dos questionários 

dos diretores e com o link a enviar aos professores da escola daquele ciclo de escolaridade 

específico. No questionário para os professores foi ainda pedido que disponibilizassem o e-

mail pessoal caso estivessem disponíveis para participar numa segunda fase de recolha de 

dados ou para outros esclarecimentos. Assim, um mês depois da primeira fase de recolha de 

dados foi iniciada a segunda fase de recolha. Nesta foi enviado um e-mail aos professores que 

tinham manifestado disponibilidade solicitando a resposta à parte do questionário não 

aplicada na primeira fase.  

Ao longo da recolha dos dados foi feita uma monitorização diária das respostas 

obtidas, sendo que as escolas que não responderam foram contactadas telefonicamente no 

sentido de confirmar se o e-mail tinha sido recebido, de questionar se estavam a ter 

dificuldades no preenchimento, e de sensibilizar os diretores para a importância da sua 

participação e da participação dos professores nesta avaliação. Em Fevereiro foi iniciada uma 

nova fase de contatos telefónicos para as escolas que ainda não tinham respondido e para as 

escolas que só tinham resposta da direção ou dos professores. Estes contactos foram 

efetuados com o mesmo objetivo dos contactos anteriores mas também para alertar para o 
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prazo final de preenchimento dos questionários. Foi ainda criado um e-mail específico no 

âmbito da avaliação do PMSE, que foi disponibilizado nos questionários. Este era consultado 

diariamente no sentido de esclarecer qualquer dúvida que os diretores e professores tivessem 

no preenchimento dos questionários.  

Em suma, os dados foram recolhidos entre 5 de Dezembro de 2011 e 25 de Fevereiro 

de 2012.No grupo de intervenção obtivemos uma taxa de resposta de 63,78% das escolas no 

questionário dos diretores e de 74,80% das escolas no questionário dos professores. No grupo 

de controlo obtivemos uma taxa de resposta de 27,31% das escolas no questionário dos 

diretores e de 24,9% das escolas no questionário dos professores (tabela 4). Considerando a 

amostra total (grupo de intervenção + grupo de controlo), verifica-se que a taxa de resposta 

ronda os 40% do previsto, tanto no questionário dos diretores como dos professores. 

Tabela 4. Dados previstos e taxa de respostas obtidas nos questionários por escola  

 Dados previstos por escola  Dados recebidos por escola 

 
Grupo 

Intervenção 

Grupo 

Controlo 

Amostra 

Total 

 
Grupo de Intervenção 

Grupo 

Controlo 
Amostra Total 

 
 

TM FN HI N 
Taxa de 

resposta 
N 

Taxa de 

resposta 
N 

Taxa de 

resposta 

Direção              

1º Ciclo 19 33 52  3 8 1 12 63,16 10 30,30 22 42,31 

2º/3º Ciclo 108 216 324  38 24 7 69 63,89 58 26,85 127 39,20 

Total  127 249 376  32 8 41 81 63,78 68 27,31 149 39,63 

Professores              

1º Ciclo – 1ª parte 11 18 29  1 4 1 6 54,55 4 22,22 10 34,48 

1º Ciclo – 2ª parte 8 15 23  2 3  5 62,5 5 33,33 10 43,48 

2º e 3º ciclo - 1ªparte 53 106 159  26 10 3 39 73,58 24 22,64 63 39,62 

2º e 3º ciclo - 2ªparte 55 110 165  24 16 5 45 81,82 29 26,36 74 44,85 

Total 127 249 376  33 9 53 95 74,80 62 24,9 157 41,76 

 

 

4. No que concerne às bases de indicadores de desempenho escolar, a equipa de 

avaliação do PMSE (CIS-IUL) começou por definir que indicadores seriam necessários para 

avaliar o desempenho, bem como para a caraterização e emparelhamento da amostra e para a 

realização das análises de moderação (tabela 5).  
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Tabela 5. Lista dos indicadores para avaliação do desempenho escolar, caraterização e 

emparelhamento da amostra e realização de moderações 

Objetivo 
Fonte dos 

Dados 
Anos letivos Lista de Indicadores 

Identificação e integração 

de dados e de fontes de 

informação diversas 

GEPE 2008/09 até  

2010/11 

Códigos de identificação das escolas (GEPE e DGAE), 

códigos dos agrupamentos de escolas. 

Características das 

unidades orgânicas para 

emparelhamento 

estatístico e análises de 

moderação 

GEPE 2008/2009 Ao nível da escola, código postal da escola/AE, 

número total de alunos, número de alunos em pobreza 

ou risco (Ação Social Escolar, escalão A, B e C), 

número de alunos com NEE, número de alunos por ano 

letivo, por disciplina, por ano de escolaridade, por ciclo 

de estudos, Percentagem de alunos com computador 

em casa, percentagem de alunos com acesso à Internet 

em casa, Percentagem de alunos portugueses. 

Características das 

unidades orgânicas para 

emparelhamento 

estatístico e análises de 

moderação 

GEPE / INE 2008/2009 - Gradiente urbano 2009/2010 (tipologia de área urbana 

do INE em 3 categorias por freguesia: áreas 

predominantemente urbanas, áreas mediamente 

urbanas, áreas predominantemente rurais). 

Características dos 

docentes e não-docentes 

para emparelhamento 

estatístico e análises de 

moderação 

 

GEPE / 

DGRHE 

2008/2009 Ao nível da escola, número de professores, número de 

não docentes (psicólogos e outros), idade média dos 

professores, habilitações do corpo docente, proporção 

de professores do sexo feminino, antiguidade dos 

professores  

Sucesso escolar para 

emparelhamento 

estatístico e análises de 

moderação 

GEPE / MISI 2005/06 até 

2008/2009 

- Transições e conclusões totais (2008/2009) 

- Transições e conclusões em Língua Portuguesa, 

Matemática, e Inglês (ensino regular) (2008/2009) 

- Percentagem de notas de nível de 1 a 5, em Língua 

Portuguesa, Matemática, e Inglês (ensino regular) 

(2008/2009) 

- Matrículas em CEF e outros PCA (2008/2009) 

- Idade média de matrícula (1º, 5º, e 7º) e conclusão (4º, 

6º, e 9º) dos ciclos (2008/2009) 

- Taxa de sobrevivência por coorte (2º e 3ºs ciclos) 

(2008/2009) 

Sucesso escolar para 

emparelhamento 

estatístico e análises de 

moderação 

GEPE / GAVE 2005/06 até 

2008/2009 

Ao nível da escola por ano de escolaridade, notas nas 

provas de aferição em Língua Portuguesa e Matemática 

(2008/2009) 

Sucesso escolar para 

emparelhamento 

estatístico e análises de 

moderação 

Júri Nacional de 

Exames 

2005/06 até 

2008/2009 

 

Por aluno, notas nos exames nacionais do básico e 

secundário de Matemática e Língua Portuguesa 

(2008/2009) 

Sucesso escolar para 

emparelhamento 

estatístico e análises de 

moderação 

GEPE /  

Obs. Segurança 

Escolas 

2005/06 até 

2008/2009 

Número de ocorrências disciplinares (2008/2009) 

Sucesso escolar individual 

para avaliação do impacto 

do programa 

GEPE / MISI 2009/10 e 

2010/11 

Ao nível das escolas por ano de escolaridade:  

- Transições e conclusões totais  

- Transições e conclusões em Língua Portuguesa, 

Matemática, e Inglês;  

- Percentagem de notas de nível de 1 a 5, em Língua 

Portuguesa, Matemática, e Inglês. 

- Faltas justificadas e não justificadas (só 2010/2011) 

- Matrículas em CEF e outros PCA. 

- Idade média de matrícula (1º, 5º, e 7º) e conclusão (4º, 

6º, e 9º) dos ciclos 

- Taxa de sobrevivência por coorte (2º e 3ºs ciclos) 
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Objetivo 
Fonte dos 

Dados 
Anos letivos Lista de Indicadores 

Sucesso escolar individual 

para avaliação do impacto 

do programa 

GEPE / GAVE 2009/10 e 

2010/11 

Ao nível da escola por ano de escolaridade, notas nas 

provas de aferição em Língua Portuguesa e Matemática 

do 6º ano. 

Sucesso escolar individual 

para avaliação do impacto 

do programa 

GEPE /  

Obs. 

Segurança 

Escolas 

2009/10 e 

2010/11 

Número ocorrências disciplinares (só 2009/2010) 

 

Sucesso escolar para 

avaliação do impacto do 

programa 

Júri Nacional de 

Exames 

2009/10 e 

2010/11 

Por aluno, notas nos exames nacionais do básico de 

Matemática e Língua Portuguesa. 

 

Estes dados foram solicitados ao antigo GEPE (Gabinete de Estatística e Planeamento 

da Educação) relativamente à mesma lista de escolas participantes definida no ponto anterior. 

Salienta-se que para além do procedimento para manter a proporcionalidade de ciclos nas 

escolas de intervenção e controlo, foi também utilizado o mesmo procedimento de 

aleatorização para a análise de anos de escolaridade contratualizados, ou seja foi calculada a 

percentagem de anos de escolaridade contratualizados nas escolas de intervenção e foi 

atribuído um número correspondente de anos de escolaridade nas escolas controlo de forma 

aleatória dentro dos ciclos atribuídos (aproximadamente 2% no 1º ano, 8% no 2º ano, 2% no 

3º ano, 1% no 4º ano, 18% no 5º ano, 5% no 6º ano, 48% no 7º ano, 8% no 8º ano e 7% no 9º 

ano). As análises efetuadas foram ajustadas de acordo com as contribuições de cada ano (e 

disciplinas) contratualizado de acordo com a escola a que pertenciam no grupo de 

intervenção, e foram de ajustadas de acordo com as contribuições de cada ano determinado 

aleatoriamente através do processo descrito nas escolas do grupo de controlo. Desta forma as 

escolas de intervenção e de controlo contribuem para a análise com uma proporção de ciclos 

e de anos de escolaridade equivalentes. Os dados foram disponibilizados através de diferentes 

bases em Excel entre 17 de Outubro de 2011 e 13 de Março de 2012. 

2.4. ANÁLISE DE DADOS 

Os dados recolhidos através das diferentes técnicas foram sujeitos a diferentes métodos 

de análise de dados. 

1. Em relação à análise documental os dados recolhidos foram analisados através de uma 

análise de conteúdo temática com um método misto, ou seja, recorrendo ao cruzamento entre 

o método dedutivo e indutivo, embora o método dedutivo seja o método de análise 

primordial. Assim, foi feita inicialmente uma análise do tipo top down (método dedutivo) a 
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partir das dimensões teóricas identificadas para a avaliação de implementação do PMSE. 

Depois também foram integradas novas categorias, criadas com base no conteúdo semântico 

dos dados em análise, através de uma análise do tipo bottom up (método indutivo). Nesta 

análise foi ainda seguido um Consensual Qualitative Research Method (Hill, Thompson, 

&Williams, 1997). Ou seja, a primeira análise e desenvolvimento do sistema de codificação 

para a análise dos dados foi efetuada com base em cerca de 20 relatórios de cada tipologia 

por dois investigadores da equipa de avaliação do PMSE (CIS-IUL) de forma a construir um 

sistema de codificação consensual. De seguida, este sistema foi verificado por um 

investigador sénior e adaptado de acordo com o seu feedback. Finalmente, dois 

investigadores completaram a análise dos dados de acordo com este sistema revisto. 

2. Os dados recolhidos através dos grupos focais, assim como na análise documental, 

foram sujeitos a uma análise de conteúdo com um método misto, ou seja, recorrendo ao 

cruzamento entre o método dedutivo e indutivo, uma vez que os grupos focais foram 

orientados para os tópicos definidos nos guiões mas permitiam uma discussão alargada dentro 

de cada tópico. Assim, foi feita inicialmente uma análise do tipo top down (método dedutivo) 

a partir da ferramenta dos modelos lógicos e das dimensões identificadas para a avaliação da 

implementação e do impacto da PMSE. Depois foram identificadas novas categorias, criadas 

a partir do conteúdo semântico dos dados, como resultado da análise bottom up (método 

indutivo). Tal como na análise documental foi seguido um Consensual Qualitative Research 

Method (Hill, Thompson, & Williams, 1997). Assim, a primeira análise e desenvolvimento 

do sistema de codificação para a análise dos dados foi efetuada com base em cerca de quatro 

transcrições por um investigador da equipa de avaliação do PMSE (CIS-IUL). Este sistema 

foi verificado por um investigador sénior e adaptado de acordo com o seu feedback. De 

seguida um investigador da equipa completou a análise dos dados de acordo com este sistema 

revisto. Este sistema de codificação permite identificar a perceção dos jovens relativamente 

às questões abordadas no guião dos grupos focais, nomeadamente: objetivos, atividades, 

resultados e generalização do programa. 

3. Relativamente aos questionários, foi efetuado o download dos dados para o software 

de análise de dados SPSS (versão 17). As seis bases resultantes deste download (diretores 1º 

ciclo, diretores 2º e 3º ciclo, professores 1º ciclo - parte 1 e 2, e professores 2º e 3º ciclo - 

parte 1 e 2) foram integradas em três bases de dados (diretores, professores parte 1 e 

professores parte 2). Nas bases de dados dos professores foram ainda integrados os dados 

recolhidos na segunda fase de recolha de dados.  
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As bases foram limpas e guardadas em ficheiros dta para que a análise fosse feita 

através do software de análise de dados Stata (versão 12). Os dados recolhidos foram sujeitos 

a análises descritivas e análises psicométricas, e foram criados os compósitos necessários 

para a avaliação das dimensões de implementação e de impacto em análise. Depois, foram 

feitas análises descritivas e análises inferenciais para cada dimensão avaliada ao nível da 

implementação e do impacto. Os resultados foram sintetizados na métrica da Amplitude do 

Efeito (AE), ou seja, na diferença entre a média ajustada das escolas do grupo de intervenção 

e do grupo de controlo expressa numa proporção do desvio-padrão do indicador para o grupo 

de controlo (Gormley, Gayer, Phillips, & Dawson, 2005; Wong, Cook, Barnett, & Jung, 

2008). A AE indica a amplitude do efeito independentemente do instrumento ou método 

utilizado. 

As metodologias de análise inferenciais realizadas com os dados dos questionários 

variaram consoante a amostra. No caso dos professores todas as estimativas do impacto do 

PMSE, tanto nas dimensões de implementação como de impacto, foram calculadas com 

modelos multinível de professores agrupados em escolas. Cada dimensão era testada através 

de três modelos: o primeiro tinha como variável independente a pertença ao grupo de 

intervenção ou de controlo; o segundo tinha como variável independente o facto dos 

professores das escolas de intervenção terem participado ou não no PMSE; o terceiro tinha 

como variável independente o facto dos professores das escolas de intervenção terem 

participado ou não no PMSE e pertenceram à tipologia TurmaMais, Fénix ou Híbrida. Nestes 

modelos foi utilizado o emparelhamento estatístico de escolas do grupo de intervenção e 

controlo, e foram ajustados de acordo com as caraterísticas da escola no ano de candidatura 

ao PMSE 2008/2009 (i.e. facto de a escola estar agrupada, a DRE a que pertencia, ter 

educação pré-escolar, ter ensino secundário, a percentagem de alunos SASE A, B e C, a 

percentagem de alunos com computador e internet em casa, o número total de alunos, 

docentes, e não docentes, a percentagem de docentes do sexo feminino, a idade média e 

antiguidade média dos docentes, o número de docentes com mestrado ou mais qualificações, 

e o número de ocorrências disciplinares), a tipologia de área urbana da freguesia da escola em 

2010, e as caraterísticas dos professores (i.e. sexo, idade, situação profissional, tempo de 

ensino no geral, tempo de ensino na escola, experiência no sistema de ensino privado, 

desempenho de outros cargos, e grau académico). 

No caso dos diretores todas as estimativas do impacto do PMSE, tanto nas dimensões 

de implementação como de impacto, foram calculadas com modelos de regressão 
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multivariada em substituição dos modelos multinível porque cada escola contribuiu apenas 

com uma unidade de informação (i.e. a opinião de um diretor ou elemento da equipa de 

direção). Cada dimensão era testada através de dois modelos: o primeiro tinha como variável 

independente a pertença ao grupo de intervenção ou de controlo; o segundo tinha como 

variável independente a pertença à tipologia TurmaMais, Fénix ou Híbrida. Nestes modelos 

usámos também o emparelhamento estatístico, e ajustámos os modelos de acordo com as 

caraterísticas da escola no ano de candidatura ao PMSE 2008/2009 referidas em cima, a 

tipologia de área urbana da freguesia da escola em 2010, e as caraterísticas dos diretores (i.e. 

sexo, idade, situação profissional, tempo em que exerce a função, experiência no sistema de 

ensino privado, e grau académico). 

Note-se que as caraterísticas da escola no ano de candidatura ao PMSE 2008/2009 e a 

tipologia de área urbana da freguesia da escola em 2010 são variáveis disponibilizadas pelo 

ME através das bases com indicadores quantitativos que foram incorporadas na base de dados 

dos professores e dos diretores a partir do código da escola. 

O peso de emparelhamento também foi incorporado na base de dados dos professores 

e dos diretores a partir do código da escola. O peso de emparelhamento foi feito usando como 

grupo de controlo as escolas que se candidataram ao programa, mas não foram aceites. No 

emparelhamento foi utilizada a técnica Propensity Scores Estimation (PSE), em particular 

inverse propensity score weighting, usando o procedimento pscore do software Stata 12. Este 

procura reduzir os efeitos da auto-seleção emparelhando as escolas e seus envolventes de 

acordo com as suas caraterísticas e comparando os seus resultados, permitindo assim que as 

diferenças no desempenho escolar sejam atribuíveis apenas ao que distingue cada par de 

escolas (Rosenbaum & Rubin, 1983). Isto é, as escolas do grupo de intervenção e de controlo 

variam nas suas caraterísticas, pelo que existe o risco de comparar escolas não equivalentes. 

Esta técnica reduz este risco ao emparelhar as escolas de acordo com um conjunto de 

caraterísticas. No procedimento pscore é definido um perfil típico de caraterísticas da 

amostra e a cada escola é atribuído um peso de acordo com a proximidade da escola a este 

perfil. O procedimento deteta o número ótimo de blocos de pesos distintos, e depois examina 

se os dois grupos, intervenção e controlo estão equilibrados nestes blocos (i.e. balancing 

property). Após se encontrar um conjunto de características para as quais os pesos calculados 

estejam equilibrados, estes pesos são invertidos para o grupo de intervenção, e são subtraídos 

à unidade e depois invertidos para as escolas do grupo de controlo. Depois os pesos são 

integrados nos modelos de regressão multinível ou multivariados usando pesos analíticos 
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(aweights no Stata), fazendo com que cada escola contribua de forma diferente para a análise 

consoante as suas caraterísticas
9
.  

Nesta análise foram utilizadas como variáveis para emparelhamento as caraterísticas 

da escola no ano de candidatura ao PMSE 2008/2009 (i.e. o facto de a escola estar agrupada, 

a DRE a que pertencia, ter educação pré-escolar, ter ensino secundário, a percentagem de 

alunos SASE A, B e C, a percentagem de alunos com computador e internet em casa, o 

número total de alunos, docentes, e não docentes, a percentagem de docentes do sexo 

feminino, a idade média e antiguidade média dos docentes, o número de docentes com 

mestrado ou mais qualificações, e o número de ocorrências disciplinares) e a tipologia de área 

urbana da freguesia da escola em 2010. A análise deste conjunto de caraterísticas no 

emparelhamento resultou num perfil típico de caraterísticas das escolas da amostra e em 

cinco blocos com diferentes níveis de proximidade face a este perfil.  

Relativamente às análises de variação de implementação e de impacto, selecionámos 

um conjunto restrito de moderadores ao nível da escola que tinham uma influência elevada e 

consistente nas diferentes dimensões de forma a reduzir o erro Tipo I. Para tal, começámos 

por fazer um plano de moderações no qual assinalámos e contabilizámos os efeitos positivos 

e negativos das variáveis de caracterização das escolas (facto de a escola estar agrupada, a 

DRE a que pertencia, ter educação pré-escolar, ter ensino secundário, a percentagem de 

alunos SASE A, B e C, a percentagem de alunos com computador e internet em casa, o 

número total de alunos, docentes, e não docentes, a percentagem de docentes do sexo 

feminino, a idade média e antiguidade média dos docentes, o número de docentes com 

mestrado ou mais qualificações, o número de ocorrências disciplinares, e a tipologia de área 

urbana da freguesia da escola em 2010) dos diretores (sexo, idade, situação profissional, 

tempo em que exerce a função, já lecionou no sistema de ensino privado, e grau académico) e 

dos professores (sexo, idade, situação profissional, tempo de ensino no geral, tempo de 

ensino na escola, experiencia no sistema de ensino privado, desempenho de outros cargos, e 

grau académico) nas dimensões em análise. Nas variáveis com mais influência ao nível da 

direção e dos professores foram escolhidas as variáveis equivalentes ao nível da escola (ex. 

sexo dos professores em termos de percentagem de docentes do sexo feminino na escola; 

idade dos professores em termos de idade média e antiguidade média dos docentes na escola). 

Assim foram testados 12 modelos de moderação com as seguintes variáveis: escola agrupada, 

                                                           
9
Um relatório detalhado sobre o cálculo dos pesos de emparelhamento para a avaliação do PMSE no primeiro 

(2009/2010) e segundo ano (2010/2011) do programa, usando o procedimento “pscore” do programa Stata 12, 

encontra-se no Anexo 5. 
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percentagem de alunos com SASE A, percentagem de alunos com computador em casa, 

escola com educação pré-escolar, número total de alunos na escola, antiguidade média dos 

docentes, percentagem de docentes do sexo feminino, tipologia de área urbana, número de 

ocorrências disciplinares, taxa média de sucesso nos anos contratualizados e ciclo 

intervencionado. 

Estes modelos foram testados apenas nas dimensões com um efeito principal 

significativo do PMSE. Quando a variável moderadora tinha um efeito principal per se e o 

efeito da moderação era significativo foram criadas gráficos prototípicos da interação para 

facilitar a interpretação dos efeitos. 

4. Quanto às bases com indicadores de desempenho escolar, à medida que estas eram 

disponibilizadas pelo ME a informação era integrada numa base única. Depois de limpar esta 

base, foram efetuadas análises descritivas e foram criados alguns indicadores compósitos com 

base nos indicadores disponíveis, para permitir a análise de algumas das dimensões de 

impacto consideradas no modelo de avaliação do PMSE (e.g., índice de sobrevivência da 

coorte).  

Nos indicadores que contribuem com mais do que um dado por escola todas as 

estimativas do impacto do PMSE, no 1º e 2º ano, foram calculadas com modelos multinível 

de anos de escolaridade e disciplinas agrupados em escolas. Cada dimensão era testada 

através de dois modelos: o primeiro tinha como variável independente a pertença ao grupo de 

intervenção ou de controlo; o segundo tinha como variável independente a pertença à 

tipologia TurmaMais, Fénix ou Híbrida
10

. Nestes modelos usámos o emparelhamento 

estatístico de escolas do grupo de intervenção e controlo, ajustámos os modelos de acordo 

com variadas caraterísticas da escola no ano de candidatura ao PMSE 2008/2009 (i.e. facto de 

a escola estar agrupada, a DRE a que pertencia, ter educação pré-escolar, ter ensino 

secundário, a percentagem de alunos SASE A, B e C, a percentagem de alunos com 

computador e internet em casa, o número total de alunos, docentes, e não docentes, a 

percentagem de docentes do sexo feminino, a idade média e antiguidade média dos docentes, 

o número de docentes com mestrado ou mais qualificações, e o número de ocorrências 

disciplinares), a tipologia de área urbana da freguesia da escola em 2010, e o nível médio de 

cada indicador do desempenho escolar no ano de candidatura (i.e. um “pré-teste” ou baseline 

de 2008/2009). 

                                                           
10

Na prática as análises foram efetuadas usando uma tipologia de modelos mais complexa que é descrita no 

Anexo 6. Na apresentação dos resultados, cingimo-nos apenas a estes dois modelos finais. 
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Nos indicadores que contribuem apenas com um dado por escola todas as estimativas 

do impacto do PMSE, no 1º e 2º ano, foram calculadas com modelos de regressão 

multivariada em substituição dos modelos multinível. Cada dimensão era testada através de 

dois modelos: o primeiro tinha como variável independente a pertença ao grupo de 

intervenção ou de controlo; o segundo tinha como variável independente a pertença à 

tipologia TurmaMais, Fénix ou Híbrida. Estes modelos incluíam também o mesmo tipo de 

controlo estatístico com emparelhamento estatístico, ajuste com as caraterísticas da escola, a 

tipologia de área urbana da freguesia da escola em 2010, e o nível médio de cada indicador 

do desempenho escolar no ano de candidatura (i.e. um “pré-teste” ou baseline de 2008/2009). 

No caso das estimativas do efeito do PMSE com dados por aluno (e.g. Classificação 

individual no exame de Matemática) os modelos multinível foram utilizados para ajustar as 

contribuições de cada aluno de acordo com a escola a que pertenciam e de acordo com a 

idade e o sexo dos alunos, para além dos indicadores mencionados acima.   

Em suma, estas análises multivariadas, multinível, com controlo e pré-teste permitem 

determinar o impacto do PMSE no geral e por tipologia, para cada indicador do desempenho 

escolar avaliado.  

Foram também realizadas análises de moderação considerando diferentes variáveis de 

caraterização das escolas, para determinar em que condições o PMSE intensifica o seu 

impacto, tal como descrito no ponto anterior. É importante salientar que as variações do 

impacto do PMSE nas avaliações externas (exames e aferições) e na taxa de sobrevivência da 

coorte não foram analisadas devido ao tamanho reduzido da amostra nas mesmas. 
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1. INTRODUÇÃO 
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A avaliação da implementação permite perceber se o programa foi implementado como 

previsto ou adequadamente implementado, e se as atividades desenvolvidas nas escolas que 

implementaram o programa realmente diferem das atividades desenvolvidas nas escolas 

controlo.  

As dimensões centrais para avaliação da implementação do PMSE foram identificadas 

a partir da análise aos modelos originais das tipologias Fénix e TurmaMais, da análise da 

documentação relativa ao PMSE, da recolha de pareceres de peritos da comissão de 

monitorização e acompanhamento, da realização de entrevistas com intervenientes no 

programa, e da revisão de literatura. As dimensões identificadas organizam-se em recursos e 

em duas componentes de atividades - organizacional e pedagógica. Desta forma colocámos a 

seguinte questão global: Que recursos e atividades organizacionais (constituição de grupos 

adicionais de alunos, partilha e regulação inter-escolas, liderança e coordenação, 

comunicação e trabalho de equipa) e pedagógicas (diferenciação pedagógica, formação dos 

professores, envolvimento/contato com encarregados de educação, intervenção da equipa 

técnica não docente) se diferenciam nas escolas do PMSE? Que recursos e atividades se 

diferenciam nas três tipologias do PMSE (TurmaMais, Fénix e Híbridas)?
11

 

Esta questão global traduz-se nas seguintes sub-questões de investigação: 

 Que atividades e estratégias de ação de tipo organizacional e pedagógico foram 

planeadas nas escolas no âmbito do PMSE? 

 Quais as perspetivas dos alunos acerca da implementação do PMSE? 

 Quais as perspetivas dos diretores e professores acerca das vantagens e desvantagens 

do PMSE? 

 Que recursos se diferenciam nas escolas do PMSE? 

 Que atividades de constituição de grupos adicionais de alunos se diferenciam nas 

escolas do PMSE? 

 Que atividades de liderança e coordenação se diferenciam nas escolas do PMSE? 

 Que atividades de comunicação e trabalho de equipa se diferenciam nas escolas do 

PMSE? 

 Que atividades de partilha e regulação inter-escolas se diferenciam nas escolas do 

PMSE? 

 Que atividades de diferenciação pedagógica se diferenciam nas escolas do PMSE? 

                                                           
11

Note-se que as diferenças na tipologia Híbrida devem ser interpretadas com precaução devido à reduzida 

dimensão da amostra nesta tipologia. 
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 Que atividades de formação dos professores se diferenciam nas escolas do PMSE? 

 Que atividades de envolvimento dos encarregados de educação se diferenciam nas 

escolas do PMSE? 

 Que atividades de intervenção da equipa técnica não docente se diferenciam nas 

escolas do PMSE? 

Nesta avaliação pretendíamos ainda compreender se a implementação destas atividades 

varia em diferentes circunstâncias. Nesse sentido colocámos a questão: Em que 

circunstâncias (características das escolas e gradiente urbano da freguesia da escola) o PMSE 

tem maior nível de implementação? 

O primeiro ponto dos resultados procura responder à questão “Que atividades e 

estratégias de ação de tipo organizacional e pedagógico foram planeadas nas escolas no 

âmbito do PMSE?”, onde se resumem os dados recolhidos através da análise documental 

(Anexo 7). Este ponto permite enquadrar as diferentes dimensões em análise e, 

posteriormente, concluir se as atividades planeadas foram efetivamente realizadas. De 

seguida, importa responder à questão “Quais as perspetivas dos alunos acerca da 

implementação PMSE?”, que inclui os dados recolhidos através dos grupos focais. Nos 

pontos seguintes, é apresentada a resposta às restantes sub-questões, que integram os dados 

recolhidos através dos questionários aplicados aos professores e diretores e os dados de 

caracterização das escolas fornecidos pelo ME. Por fim, é apresentada uma discussão que 

integra e sintetiza as respostas a todas as questões colocadas. 
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2. RESULTADOS 
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2.1. ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS PLANEADAS NO PMSE 

Introdução 

A análise das atividades e estratégias planeadas no âmbito do PMSE foi efetuada com 

base na informação disponível nos relatórios de implementação do programa. Assim, esta 

aplica-se apenas ao grupo de intervenção, i.e., às escolas que participaram no programa.  

Análise das atividades e estratégias planeadas no âmbito do PMSE  

As atividades e estratégias de ação planeadas no âmbito do PMSE estruturam-se em 

duas grandes componentes - organizacional e pedagógica – e estas, por sua vez, dividem-se 

em diferentes áreas temáticas. A componente organizacional refere-se às estratégias e 

atividades realizadas não diretamente com os alunos nem Encarregados de Educação, 

propostas pelas escolas nos seus planos de trabalho. A componente pedagógica refere-se às 

estratégias e atividades realizadas diretamente com os alunos e com os Encarregados de 

Educação dentro e fora da sala de aula, também propostas pelas escolas nos seus planos de 

trabalho. 

Nesta análise começa por se salientar que a componente pedagógica tem um peso 

muito superior à componente organizacional em todas as tipologias, sendo que a primeira 

representa 73,3% das atividades e a segunda 26,7%, o que indica que neste programa as 

atividades, inovações e alterações se deram sobretudo no âmbito do trabalho direto com os 

alunos, dentro e fora da sala de aula. 

Relativamente às áreas temáticas, observa-se que a componente organizacional é composta 

por áreas temáticas como: 

 A constituição de grupos adicionais de alunos que se refere à proposta de criar Ninhos 

Fénix, Turmas Mais ou outros desdobramentos e turmas adicionais de alunos, seguindo 

diferentes critérios de homogeneidade/heterogeneidade, dinâmica e flexibilidade (N=109; 

8,7% da totalidade de estratégias identificadas).  

 A comunicação e trabalho de equipa que se traduz nas estratégias de partilha de 

informação e recursos, planificação conjunta de materiais, articulação e preparação de 

avaliação, aulas, atividades, materiais e estratégias em conjunto, discussão de boas práticas 

e intercâmbio de experiências, promoção de um ambiente emocional positivo, estável e de 

entreajuda entre equipas docentes, e reuniões periódicas entre professores (N=90; 7,2% da 

totalidade de estratégias identificadas).  



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

107 

 

 A liderança e coordenação intermédia que se refere às estratégias de regulação e 

mobilização através de figuras como os coordenadores de ano, de grupo disciplinar ou de 

projeto, bem como diretores de turma e outros cargos de liderança intermédia, onde a 

orientação para o trabalho, mudança e compromisso com a escola e com os alunos 

assumiam um papel central (N=60; 4,8% da totalidade de estratégias identificadas).  

 A liderança e coordenação superior que se refere às estratégias de gestão operacional da 

escola, partilha de decisões, envolvimento e responsabilização dos vários intervenientes, e 

avaliação e redefinição do projeto monitorizando os seus processos e resultados, através de 

elementos da direção dos respetivos estabelecimentos de ensino (N=29; 2,3% da totalidade 

de estratégias identificadas).  

 O recurso às assessorias pedagógicas que se traduz na presença de dois professores em 

simultâneo dentro da sala de aula (N=23; 1,8% da totalidade de estratégias identificadas).  

 A manipulação objetiva da composição das turmas que diz respeito à redução dos níveis 

de heterogeneidade da turma enquanto unidade de origem, independentemente de 

desdobramentos ou divisões em grupos adicionais de alunos (N=16; 1,3% da totalidade de 

estratégias identificadas).  

 A formação de professores que corresponde à participação em encontros formais, cursos 

de curta ou média duração e ao acompanhamento académico e/ou profissional (N=5; 0,4% 

da totalidade de estratégias identificadas).  

 As redes de partilha e colaboração inter-escolas que dizem respeito à partilha de 

informação e recursos entre escolas, discussão de boas práticas e intercâmbio de 

experiências entre professores e diretores de escolas distintas (N=2; 0,2% da totalidade de 

estratégias identificadas).  

Quanto à componente pedagógica observa-se que esta é composta por áreas temáticas 

como: 

 O trabalho extra-aula que reúne atividades e estratégias propostas pelas escolas ao nível do 

apoio dos professores fora dos tempos letivos, através de tutorias, estudo acompanhado, 

aulas de recuperação e de apoio ao estudo. Neste âmbito surge também o incentivo ao uso 

dos recursos da escola, como a biblioteca e outros grupos ou clubes de atividades 

extracurriculares e de complemento curricular, bem como o incentivo à leitura e escrita e à 

realização de exercícios de reforço e consolidação de aprendizagens fora dos tempos 

letivos (N=155; 12,4% da totalidade de estratégias identificadas). 
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 O envolvimento dos Encarregados de Educação que se refere a estratégias de articulação e 

promoção da colaboração dos Encarregados de Educação no processo de aprendizagem 

dos seus educandos, enfatizando o papel de uma abordagem proactiva dos professores e, 

sobretudo, diretores de turma, o incentivo à participação em atividades da escola e a 

organização de aulas, seminários ou outras iniciativas de formação para pais (N=141; 

11,3% da totalidade de estratégias identificadas) 

 A organização do trabalho dos alunos que engloba o recurso a diversas formas sociais de 

trabalho – em pares, grupo ou individualmente –, o que implica, por vezes, a 

reconfiguração espacial da sala de aula, tutorias entre pares e atividades letivas inter-

turmas, representando 10,6% (N=132) das estratégias apresentadas pelas escolas no 

âmbito do PMSE.  

 A diferenciação de tarefas de aprendizagem que reúne atividades e estratégias que seguem 

os princípios da diferenciação pedagógica, proporcionando diversas tarefas e modos de 

realização em função das necessidades específicas dos alunos. Isto traduz-se na 

possibilidade de proporcionar tempo e apoio adicional aos alunos com base nos seus 

recursos e dificuldades, e na oportunidade dos mesmos poderem escolher as atividades 

com base nos seus interesses (N=122; 9,8% da totalidade de estratégias identificadas). 

 A avaliação sumativa e formativa que engloba atividades como o diagnóstico das 

necessidades dos alunos, o estabelecimento de contratos com os alunos, com metas de 

desempenho, a elaboração e aplicação de testes e fichas de avaliação sumativa e formativa 

segundo princípios da diferenciação pedagógica (i.e., ajustados às características e 

necessidades dos alunos), e a regulação e avaliação contínuas e sistemáticas (N=111; 8,9% 

da totalidade de estratégias identificadas).  

 O planeamento e gestão curricular que se traduz em estratégias de adaptação dos planos 

curriculares em função das necessidades de aprendizagem dos alunos, seguindo os 

princípios da diferenciação pedagógica. Neste sentido, os objetivos de aprendizagem e os 

ritmos de ensino são ajustados de acordo com o nível dos alunos, e as aulas são planeadas 

no sentido de cativar a atenção e curiosidade, através do recurso a estratégias e temas que 

procuram ir de encontro aos seus interesses. Adicionalmente, fomenta-se o paralelismo e a 

continuidade dos conteúdos de diferentes disciplinas e áreas curriculares não disciplinares, 

bem como entre as turmas de origem e os grupos adicionais de alunos (N=89; 7,1% da 

totalidade de estratégias identificadas).  
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 A relação pedagógica que se caracteriza pela criação de um ambiente propício à 

aprendizagem e de uma relação professor-aluno de qualidade, através de incentivos à 

participação dos alunos, do conhecimento e o respeito pelas suas opiniões e 

representações, e da capacitação e responsabilização pelo seu desempenho e 

comportamento (N=81; 6,5% da totalidade de estratégias identificadas).  

 A intervenção da equipa técnica não docente que se refere a atividades e estratégias que 

envolvem sobretudo a dinamização e o apoio/aconselhamento a alunos ou grupos de 

alunos, numa abordagem preventiva ou interventiva, a articulação com as famílias, e a 

mediação entre professores e alunos (N=49; 3,9% da totalidade de estratégias 

identificadas). 

 A diferenciação de materiais e recursos que engloba a adaptação, nas disciplinas 

contratualizadas, dos recursos e dos materiais de ensino e aprendizagem consoante as 

necessidades e os interesses dos alunos (N=37; 3% da totalidade de estratégias 

identificadas).  

Tal como se pode observar sintetizado na tabela 6 estas atividades e estratégias são 

mencionadas em todas as tipologias, exceto a manipulação da composição das turmas e a 

formação de professores, que não são referidas nas escolas da tipologia TurmaMais e a 

partilha e colaboração inter-escolas que não é referida na tipologia Híbrida. As restantes 

atividades fazem parte do PMSE, tendo sido a sua implementação planeada na generalidade 

das escolas, independentemente da sua tipologia. Salienta-se ainda que a partilha e 

colaboração inter-escolas é a atividade menos referida em todas as tipologias, o que indica 

que a importância desta atividade foi pouco reconhecida no geral e que é necessário um 

maior investimento na mesma. 

Observa-se também que algumas atividades se destacam mais numas tipologias que 

noutras. O teste à diferença entre as tipologias nestas atividades (Qui-quadrado) permite 

perceber quais as que se distinguem significativamente (tabela 6). Com efeito, verificam-se 

diferenças significativas em atividades da componente organizacional como: a constituição 

de grupos adicionais de alunos que é referida sobretudo na tipologia Fénix (
2
=55,02; 

p=.000); as assessorias pedagógicas que são referidas sobretudo na tipologia Híbrida 

(
2
=49,9; p=.000); a manipulação da composição das turmas que é referida sobretudo na 

tipologia Fénix (
2
=29,02; p=.000); e a formação de professores que é salientada na tipologia 

Híbrida (
2
=10,57; p=.005). Na componente pedagógica verificam-se também algumas 

diferenças significativas em atividades como a organização do trabalho dos alunos e a 
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avaliação sumativa e formativa, que se destacam na tipologia TurmaMais (
2
=11,38; p=.003, 

e
2
=6,85; p=.033, respetivamente).  

Tabela 6. Análise documental aos planos de trabalho PMSE – Percentagens por tipologia e teste Qui-

quadrado 

   TM F H 2 Sig. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

Grupos adicionais de alunos 

N 32 69 8   

% 4,3% 17,2% 7,9% 55,02 .000 

AR -6,8 7,3 -0,3    

Comunicação e trabalho de equipa 

N 47 36 7   

% 6,3% 9,0% 6,9% 2,87 .238 

AR -1,5 1,7 -0,1    

Liderança e coordenação intermédia 

N 36 16 8   

% 4,8% 4,0% 7,9% 2,73 .255 

AR 0,0 -0,9 1,5    

Liderança e coordenação superior 

N 17 8 4   

% 2,3% 2,0% 4,0% 1,40 .498 

AR -0,1 -0,5 1,1    

Assessorias pedagógicas 

N 8 4 11   

% 1,1% 1,0% 10,9% 49,90 .000 

AR -2,5 -1,5 7,1    

Manipulação da composição das turmas 

N 0 15 1   

% 0,0% 3,7% 1,0% 29,02 .000 

AR -4,9 5,3 -0,3    

Formação de professores 

N 0 3 2   

% 0,0% 0,7% 2,0% 10,57 .005 

AR -2,7 1,3 2,6    

Partilha e colaboração inter-escolas 

N 1 1 0   

% 0,1% 0,2% 0,0% 0,40 .821 

AR -0,3 0,5 -0,4    

C
o

m
p

o
n

en
te

 P
ed

ag
ó
g

ic
a 

Extra-aula 

N 103 43 9   

% 13,8% 10,7% 8,9% 3,43 .180 

AR 1,8 -1,2 -1,1    

Envolvimento dos Encarregados de 

Educação 

N 86 46 9   

% 11,5% 11,5% 8,9% 0,61 .736 

AR 0,3 0,2 -0,8    

Organização do trabalho dos alunos 

N 97 28 7   

% 13,0% 7,0% 6,9% 11,38 .003 

AR 3,4 -2,8 -1,2    

Diferenciação de tarefas de aprendizagem 

N 78 35 9   

% 10,4% 8,7% 8,9% 0,93 .628 

AR 1,0 -0,8 -0,3    

Avaliação sumativa e formativa 

N 79 24 8   

% 10,5% 6,0% 7,9% 6,85 .033 

AR 2,5 -2,5 -0,4    

Planeamento e gestão curricular 

N 58 26 5   

% 7,7% 6,5% 5,0% 1,41 .495 

AR 1,1 -0,6 -0,9    

Relação pedagógica 

N 52 25 4   

% 6,9% 6,2% 4,0% 1,36 .506 

AR 0,8 -0,2 -1,1    

Intervenção da equipa técnica não 

docente 

N 29 13 7   

% 3,9% 3,2% 6,9% 2,93 .231 

AR -0,1 -0,8 1,6    

Diferenciação de materiais e recursos 

N 26 9 2   

% 3,5% 2,2% 2,0% 1,74 .420 

AR 1,3 -1,0 -0,6    

 
Total 

N 749 401 101   

 % 100% 100% 100%   
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Assim, a tipologia TurmaMais destaca-se pelo planeamento de atividades na 

componente pedagógica, nomeadamente nas atividades de organização do trabalho dos 

alunos e de avaliação formativa e sumativa. Por outro lado, a tipologia Fénix e Híbrida 

destacam-se no planeamento de atividades na componente organizacional, sendo que na 

tipologia Fénix se salientam as atividades de constituição de grupos adicionais de alunos e de 

manipulação da composição das turmas, e na tipologia Híbrida se salientam as atividades de 

assessoria pedagógica e de formação. 

A análise dos dados recolhidos com professores e diretores através dos questionários 

permite complementar esta análise, na medida em que retrata as atividades efetivamente 

executadas nas escolas através de outros indicadores, como será apresentado nos pontos 

seguintes. 

2.2. PERSPETIVAS DOS ALUNOS ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSE 

Introdução 

A análise das perspetivas dos alunos acerca da implementação do PMSE foi efetuada 

com base na informação obtida nos grupos focais com os alunos que estava relacionada com 

a implementação do programa. Esta aplica-se apenas ao grupo de intervenção, i.e., aos alunos 

que participaram no programa.  

Análise das perspetivas dos alunos acerca da implementação do PMSE 

No que respeita às perspetivas dos alunos relativamente à implementação do 

programa nas suas escolas, estes identificaram várias atividades desenvolvidas ao nível 

organizacional e pedagógico e expressaram a sua opinião acerca das mesmas. De facto as 

duas atividades com maior destaque são a constituição de grupos adicionais de alunos e o 

planeamento e gestão curricular. Outras atividades discutidas em menor frequência 

correspondem à diferenciação de tarefas de aprendizagem, à diferenciação de métodos e 

estratégias de avaliação, ao apoio individualizado, às assessorias pedagógicas, à articulação 

entre equipas docentes e, com menor saliência, às estratégias de regulação do comportamento 

(Figura 4). Assim, à exceção da constituição de grupos adicionais de alunos, das assessorias 

pedagógicas, e da articulação entre equipas docentes, a maior parte das atividades realçadas 

pelos alunos situam-se ao nível pedagógico, o que seria expectável considerando que estas 

são as atividades do PMSE que envolvem diretamente os alunos. 
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Figura 4. Grupos focais com alunos – Atividades PMSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando ao detalhe cada atividade verifica-se que a constituição de grupos 

adicionais de alunos correspondeu à atividade que os participantes mais prontamente 

associavam à participação das respetivas escolas no PMSE. De facto, nas várias tipologias 

houve referências às dinâmicas de composição e rotatividade entre turmas de origem e outros 

grupos “Depois quando entraram nas aulas foram logo os de 3, depois foram os de 4 e 

depois acharam que era melhor pôr, para subirem as negativas, foram os de 2” – (aluno, 14 

anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 3+/4), à dimensão como sendo mais reduzida 

“Existia a Turma de Origem, existiam quatro ou cinco alunos que iam para a Turma Mais, e 

existiam dois professores” – (aluna, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 4/5), 

destacando-se ainda a separação em função dos níveis de aprendizagem “Quando veem as 

notas. E depois é tipo […] quem teve nível 3 e 2 vai para um grupo e quem teve […] 4 e o 5 

vai para o outro” (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequeno grupo). Os 

participantes manifestaram opiniões muito positivas em relação à divisão das turmas e 

constituição de grupos mais reduzidos, sendo estes frequentemente apontados como os 

aspetos que mais valorizavam no âmbito do PMSE “Eu gostei mais a turma ser dividida 

entre os melhores e os que têm mais dúvidas, porque os que têm mais dúvidas são 

beneficiados por isso e eu […] este ano senti a diferença, porque […] não tivemos a 

separação das turmas. Eu a inglês tenho mais necessidade de ter aquela diferença da turma 

ser dividida” (aluno, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequeno grupo). Nos grupos 

de discussão, associavam os benefícios principalmente aos alunos com mais dificuldades“Os 

que têm mais dificuldades para uma turma mais pequenina e o professor principal ficar na 
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sala com os outros […]. E é esta opção que os alunos com mais dificuldades acabam por 

gostar mais” (aluna, 13 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria) e revelavam ter assimilado a 

noção de separação por nível de aprendizagem, vendo-a como proveitosa “Pois. Não faz 

muito sentido pôr um aluno de 4 com um aluno de 2” (aluna, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, 

grupo nível 4/5); “Mas também é chato para os outros estarem sempre a ouvir a mesma coisa 

vezes repetidas, porque alguns não percebiam e então é mas fácil separar-nos” (aluna, 14 

anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequeno grupo).  

As opiniões relativamente ao planeamento e gestão curricular como atividade do 

PMSE assumiram igualmente um lugar de destaque enquanto tema de discussão nos grupos 

focais realizados (N=47; 22,9% do total da área Atividades). Nos grupos focais nas escolas 

das três tipologias houve várias referências à definição de objetivos de aprendizagem e 

estratégias de ensino em função dos interesses e do nível de aprendizagem dos alunos. Desta 

forma foi referido que “Os conteúdos eram os mesmos só que explicavam de uma maneira 

diferente. Se calhar para os alunos de 4 e 5 explicavam um bocadinho mais rápido e para os 

alunos de 3 e 2 explicavam mais devagar, e era mais fácil assim” (aluna, 14 anos, Híbrida no 

3º ciclo, assessoria e pequeno grupo); “[Na] TurmaMais dos 2 os professores têm de ir com 

as matérias mais devagar e dar mais atenção, e depois quando são os níveis mais altos eles 

adiantam um bocado mais a matéria” – (aluna, 15 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 

2/3); “Já sabe quais é que são, mais ou menos, as dificuldades que eles têm e então […] 

explica a matéria de acordo com as dificuldades” (aluna, 13 anos, Híbrida no 3º ciclo, 

assessoria). Este ajustamento às características dos alunos foi, de acordo com as 

verbalizações dos participantes, possibilitado e concretizado principalmente pela constituição 

de grupos adicionais alunos “Na Turma de Origem […] a professora explica de uma maneira 

e nós compreendemos. Ao mudar para a TurmaMais a professora já tem outro método de 

explicar” (aluna, 15 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 4/5); “Por exemplo, se em 

Inglês não percebermos muito bem a matéria que a professora diz na aula normal, no Fénix 

nós conseguimos perceber melhor, a professora esclarece melhor. E tiramos as dúvidas 

necessárias” (aluna, 14 anos, Fénix no 2º ciclo, ninho), com estes a valorizarem a 

possibilidade de ter acesso a estratégias diferenciadas como se constata na afirmação 

seguinte: “Se tiver oportunidade de estar com outra professora e ter outros métodos, ajuda 

muito” (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequenos grupos). 

A diferenciação de tarefas de aprendizagem foi outra das atividades identificadas 

pelos alunos que participaram nos grupos focais (N=27; 13,2% do total da área Atividades). 
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Surgiu relacionada com as duas primeiras categorias de atividades, seguindo a linha da 

diferenciação pedagógica, e reúne sobretudo as referências e opiniões relativamente a 

exercícios e a tarefas específicas ajustadas às necessidades educativas dos alunos, no âmbito 

do PMSE “[A professora] escolhe os exercícios, […] do género «Estes exercícios vão ser 

para»… Há dois exercícios da mesma matéria e ela sabe que um grupo de alunos vai 

conseguir fazer muito melhor o primeiro do que o segundo, e vice-versa” ( aluna, 14 anos, 

Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequenos grupos); “Só que exigem mais no ninho… Numa 

turma fazes um trabalho, só que no ninho é tipo a dobrar, os trabalhos, e dá para a 

professora ver… parar e estar ao pé dos alunos” (aluno, 9 anos, Fénix no 1º ciclo, não 

participou no projeto/opinião externa). De igual modo, a disponibilização de tempo adicional 

para concretizar os exercícios e apreender conteúdos “Temos mais tempo para perceber a 

matéria, mas trabalhamos mais para perceber a matéria, as pessoas que têm mais 

dificuldades” (aluno, 12 anos, Fénix no 2º ciclo, ninho) e a diversificação das tarefas “Os 

projetos eram mais desenvolvidos… tentávamos melhorar as nossas capacidades, saber mais 

da parte científica. Ciências e assim” (aluno, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 

3+/4) enquadraram-se nesta categoria de atividades, ambas valorizadas pelos alunos.  

Também no que respeita aos métodos e estratégias de avaliação as verbalizações dos 

participantes refletiram o princípio da diferenciação (N=26; 12,7% do total da área 

Atividades). Referiram diferenças nos testes de avaliação, em função das necessidades de 

aprendizagem dos alunos, ao nível da cotação “Por exemplo, as nossas perguntas algumas 

valem mais e as deles, como eles têm mais facilidades naquelas… As pontuações [são 

diferentes] ” – (aluno, 16 anos, Fénix no 3º ciclo, ninho), estrutura/apresentação das 

perguntas “As perguntas são as mesmas, só que por exemplo para os de [nível] 2 são mais 

objetivas”( aluno, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 5) e ao nível de dificuldade 

“[No ninho os testes] são mais fáceis”( aluno, 12 anos, Fénix no 2º ciclo, ninho). Outro 

aspeto mencionado, principalmente nos grupos focais que decorreram nas escolas da 

tipologia TurmaMais, diz respeito ao recurso a grelhas e materiais que sistematizam e 

especificam o feedback relativamente à avaliação, com este sistema a ser valorizado pelos 

alunos “Por exemplo, […] até os testes e assim começaram a sair em percentagem. E 

naquelas grelhas temos as disciplinas todas e depois têm a percentagem. Por exemplo, se 

tivermos uma negativa alta, se no final desse período […] conseguirmos reforçar essa nota... 

se calhar já aumenta. E assim já temos mais noção que notas que temos, se devemos subir… 

se devemos manter” (aluno, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 3). 
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A possibilidade de receber apoio individualizado por parte dos professores foi outro 

aspeto mencionado no âmbito das atividades do PMSE (N=17; 8,3% do total da área 

Atividades), principalmente nos grupos focais que decorram nas escolas das tipologias Fénix 

e Híbrida. Foi um fator valorizado pelos participantes e surgiu associado à permanência em 

grupos adicionais de alunos, de dimensão reduzida “Há uma diferença entre o ninho e a 

turma real. Na turma real cada menino tem menos atenção do que tem no ninho” (aluno, 9 

anos, Fénix no 1º ciclo, não participou no projeto/opinião externa); “Há sempre aquela 

possibilidade de o professor ter mais atenção a quem tem dúvidas” (aluna, 15 anos, Fénix no 

3º ciclo, turma de origem); “Dá-se mais atenção quando estamos separados, porque como 

somos poucos dá para tirar as dúvidas individuais a cada um” (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º 

ciclo, assessoria e pequenos grupos). 

O recurso a assessorias pedagógicas em sala de aula foi uma atividade mencionada 

apenas nos grupos focais com os alunos das escolas da tipologia Híbrida (N=17; 8,3% do 

total da área Atividades). Os participantes manifestaram opiniões divergentes relativamente 

ao valor desta prática. Alguns encaravam positivamente a presença simultânea de dois 

professores dentro da sala de aula, por considerarem que o professor assessor complementava 

o papel do professor titular “Aquele professor que está a ajudar o professor mesmo principal 

vai sempre ao pé dos alunos, apesar de também ir aos outros, vai mais ao pé dos alunos que 

têm mais dificuldades e isso faz com que o professor principal não tenha de parar a aula só 

para nos explicar a nós. E isso também nos ajuda a nós” (13 anos, Híbrida no 3º ciclo, 

assessoria e pequenos grupos); “Por exemplo, eu lembro-me em Inglês de termos aulas todos 

juntos e com os dois professores e até correu bem, penso eu” – (aluna, 13 anos, Híbrida no 3º 

ciclo, assessoria e pequenos grupos). Por outro lado, outros participantes encaravam a 

presença do professor assessor de forma negativa, afirmando que não se traduzia em mais-

valias significativas, podendo mesmo tornar-se contraproducente para a dinâmica das aulas 

“Muitas vezes não é assim, ficam lá sentadinhos à espera que o outro acabe” – (aluna, 14 

anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequenos grupos); “Perdíamos aulas inteiras porque 

as professoras falavam ao mesmo tempo” – (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e 

pequenos grupos). 

Os processos destinados a assegurar uma adequada articulação entre equipas docentes 

quando havia separação da turma, concretizando a formação de grupos adicionais de alunos, 

também se constituíram enquanto tópico de discussão (N=16; 7,8% do total da área 

Atividades). Contudo, a generalidade das opiniões manifestadas a este respeito registaram-se 
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em apenas uma escola e foram sobretudo negativas, onde os participantes mencionaram 

existir falhas de comunicação entre docentes da mesma disciplina “As professoras podiam 

falar umas com as outras e tentar [articular]” ( aluno, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, 

grupo nível 3/2); “Isto não está direito, está tudo descoordenado” – (aluna, 14 anos, 

TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 3/2).  

As perspetivas dos alunos acerca das estratégias de regulação do comportamento 

correspondem à categoria menos discutida na área temática das atividades (N=6; 2,9% do 

total da área Atividades). Esta reúne sobretudo verbalizações registadas nos grupos focais das 

escolas da tipologia Fénix que referem, no 1º ciclo, a atribuição de recompensas como 

reforço do bom comportamento “Quando nos portávamos bem, ou recebíamos chocolates ou 

brincávamos– (aluno, 10 anos, Fénix no 1º ciclo, ninho) e, no 3º ciclo, a redução de 

comportamentos disruptivos na turma através do recurso aos grupos adicionais de alunos, 

uma prática avaliada negativamente pelos alunos “Não faz sentido uma pessoa que tem boas 

notas mas que fala muito ser obrigada a ir para o ninho porque as professoras mandam. 

Devia ser só pela aprendizagem ser má que eles deviam ir para o ninho– (aluno, 12 anos, 

Fénix no 2º ciclo, turma de origem). 

Sumário 

Em suma, a generalidade das atividades identificadas foi avaliada de forma positiva 

pelos alunos, que destacam sobretudo a importância da constituição de grupos adicionais de 

alunos, da diferenciação pedagógica (ao nível do planeamento e gestão curricular, das tarefas 

de aprendizagem e dos métodos e estratégias de avaliação) e do apoio individualizado, no 

âmbito do PMSE. O realce deste tipo de atividades indica a necessidade sentida pelos alunos 

de ter uma atenção mais próxima e personalizada, que tenha em consideração as suas 

características específicas, e que se ajuste às mesmas, no sentido de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, na ótica dos alunos observa-se que as atividades planeadas em 

termos de constituição de grupos adicionais de alunos e de diferenciação pedagógica 

mencionadas no ponto anterior (análise documental) foram efetivamente efetuadas e que são 

avaliadas como eficazes e positivas. 

Por outro lado, verifica-se que as atividades relacionadas com as assessorias 

pedagógicas, articulação entre equipas docentes e as estratégias de regulação do 

comportamento, são menos salientes e avaliadas de forma mais ambivalente pelos alunos. De 

facto alguns alunos consideram que estas atividades foram bem-sucedidas e que trazem 
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benefícios para a sua aprendizagem enquanto outros sugerem que estas atividades não 

acrescentam nada ao PMSE e que até podem ser prejudiciais à sua aprendizagem. Assim, esta 

análise sugere que as atividades planeadas no âmbito do PMSE relativas às assessorias e à 

comunicação e trabalho de equipa, mencionadas no ponto anterior (análise documental), 

foram efetuadas mas avaliadas de forma menos positiva e menos eficaz pelos alunos. Assim 

afigura-se importante que a articulação entre a equipa docente, dentro e fora da sala de aula 

(assessorias), seja eficaz, clara, consistente e coerente, que a regulação do comportamento 

seja feita sobretudo através do reforço positivo, e que o encaminhamento para os grupos 

adicionais de alunos não seja usado como método de punição dos alunos. 

2.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PMSE 

Introdução 

A avaliação da implementação do PMSE implicou também uma análise mais 

qualitativa das vantagens e das desvantagens do programa. A informação relativa às 

vantagens e desvantagens do PMSE foi obtida nas respostas dos diretores e dos professores 

aos questionários, aplicando-se apenas ao grupo de intervenção, i.e., aos diretores e 

professores que participaram no programa. 

Nos questionários era pedido aos professores e diretores das escolas de intervenção 

que indicassem três desvantagens e três vantagens do PMSE, havendo um campo de resposta 

aberto e livre para o efeito. A análise destes dados apresenta-se de seguida. 

Análise das vantagens e desvantagens do PMSE  

Ao pedido acima identificado, para que se indicassem três desvantagens e três 

vantagens do PMSE, tanto os diretores como os professores identificaram mais vantagens 

(221; 72,9% e 812; 66,6%, respetivamente) do que desvantagens (82; 27,1% e 407; 33,4%, 

respetivamente) no PMSE. Note-se que neste ponto serão descritas apenas as principais 

vantagens e desvantagens identificadas, i.e., as categorias com um mínimo de 10% de 

referências (a análise integral dos dados apresenta-se no anexo 8).  

Tal como se pode observar na figura5, a principal vantagem que foi identificada no 

PMSE tanto pelos diretores como pelos professores é o Apoio adequado às necessidades 

individuais dos alunos. Os diretores indicam que o PMSE é vantajoso por permitir um 

“ensino mais individualizado” e mais adequado “ao nível dos diferentes ritmos de 
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aprendizagem”. Os professores indicam também que o PMSE permite responder de forma 

adequada às necessidades dos alunos, através da “adequação dos conteúdos”, de uma “maior 

atenção a cada aluno”, e de “apoio mais individualizado aos alunos”, “respeitando ritmos de 

aprendizagem” diferentes. Este processo de adequação permite a “recuperação de um maior 

número de alunos” e “intervir mais eficaz e diretamente no progresso dos alunos”. Assim, por 

um lado há uma “maior prevenção das dificuldades dos alunos” e por outro, uma maior 

“recuperação de alunos com mais dificuldades”. 

Figura 5. Vantagens do PMSE na perspetiva dos diretores e dos professores

 

De seguida destaca-se a Dimensão reduzida das turmas enquanto segunda vantagem 

do PMSE. A este respeito os diretores consideram vantajoso o “trabalho com grupos mais 

reduzidos de alunos” e a “criação de grupos de alunos de menor dimensão”. Também os 

professores referem consistentemente que é uma vantagem a “redução do número de alunos 

por turma” e “trabalhar com um reduzido número de alunos”. 

Segue-se a Homogeneidade e organização das turmas por níveis enquanto terceira 

vantagem do PMSE, que remete para a organização das turmas e dos alunos em grupos de 

aprendizagem e de desempenho distintos. Nesse sentido, os diretores referem que é positivo a 

“divisão [da turma] em grupos mais homogéneos” e a “constituição de grupos de alunos com 

o mesmo perfil”. Também os professores consideram vantajoso a existência de grupos 

adicionais de alunos “com níveis diferentes de aprendizagem”, bem como o facto de as 

turmas serem “mais homogéneas” e de trabalhar com “alunos com o mesmo nível, na mesma 

sala”. Esta “homogeneização das capacidades dos alunos por turma” permite ainda aos alunos 

“trabalhar com alunos do mesmo nível”. 

Depois destaca-se a Cooperação, autonomia e formação de professores enquanto 

quarta vantagem do PMSE. Esta categoria relaciona-se com vantagens do PMSE mais 
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direcionadas para os professores. Os diretores consideram que uma das vantagens do PMSE é 

de facto a “maior cooperação entre docentes”, a partilha de “informações e conhecimentos 

entre docentes”, a “formação de professores” e a “liberdade de experimentar”. Para os 

professores esta vantagem inclui também as oportunidades de “formação dos docentes” e de 

“autonomia pedagógica”, mas sobretudo, as oportunidades de “trabalho colaborativo entre 

professores”, de “partilha de experiências” e o “trabalho em equipas pedagógicas com 

assessoria durante as aulas”. Este tipo de trabalho colaborativo é visto como “mais necessário 

e enriquecedor”. 

As Estratégias pedagógicas alternativas surgem de seguida enquanto quinta 

vantagem do PMSE, sendo que os diretores consideram positivo o facto de o PMSE permitir 

“práticas pedagógicas diferenciadas e diversificadas em função das necessidades 

diagnosticadas”, uma “maior articulação das práticas pedagógicas” e uma “maior reflexão 

sobre as práticas na escola e entre escolas”. Os professores também consideram vantajoso o 

facto de o PMSE trazer a “possibilidade de maior diversidade de metodologias e estratégias 

de ensino”, “de uma efetiva diferenciação pedagógica” e de “inovação pedagógica”. Ademais 

o PMSE tem a vantagem de permitir uma “maior reflexão e adequação das práticas e 

metodologias de trabalho”, “pensar as práticas docentes” e a “definição de estratégias 

comuns”, surgindo assim como uma “oportunidade para o desenvolvimento de estratégias e 

metodologias mais enriquecedoras”. 

Em termos das desvantagens, tal como se pode observar na figura 6, a principal 

desvantagem do PMSE identificada no geral é a Insuficiência e dificuldade de gestão de 

recursos. Esta desvantagem é identificada sobretudo pelos diretores que indicam a 

“dificuldade na elaboração de horários dos docentes quando há várias turmas envolvidas no 

projeto”, a “dificuldade de coordenação de todos os intervenientes no projeto”, e a 

dificuldade na “gestão dos recursos e espaços físicos”. Indicam também a insuficiência de 

recursos em termos da “necessidade de maior número de salas adequadas às atividades”, de 

falta de “apoio financeiro para a contratação de técnicos” e de “falta de técnicos para 

articulação/apoio às famílias”. A este respeito os professores também indicam que os 

recursos humanos, nomeadamente, os técnicos não docentes são poucos (“Não existirem 

técnicos especializados que permitam potenciar algumas mais valias do projeto”) e que 

alguns recursos físicos e materiais são inadequados para às necessidades do programa 

(“recursos materiais e tecnológicos pouco atualizados”, “instalações insuficientes”). Indicam 

também, tal como os diretores, que uma das desvantagens do programa é a dificuldade de 
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organização escolar perante a dinâmica deste programa, nomeadamente em termos de “gestão 

dos recursos humanos”, de “gestão de espaços físicos” e de “elaboração de horários”.  

Figura 6. Desvantagens do PMSE na perspetiva dos diretores e dos professores 

 

A segunda desvantagem do PMSE é o Aumento da carga horária dos docentes e 

alunos e a sobrecarga de tarefas. Esta é referida sobretudo pelos professores, que indicam de 

forma consistente que o PMSE aumentou “a carga horária dos alunos”, que passam a ter 

“menos tempo para descansar” e que os horários são “desvantajosos para os alunos e 

professores”. Referem ainda que os professores passaram a ter menos tempo para o trabalho 

colaborativo com colegas e para o apoio extra aulas aos alunos, devido ao “excesso de 

reuniões”, à “sobrecarga de funções”, ao “trabalho extra para os professores” e ao facto de 

terem “demasiadas tarefas”. Alguns diretores indicam também que há um “excesso de 

trabalho adicional fora da carga horária” e uma “maior sobrecarga de trabalho para os 

professores”. 

A terceira desvantagem do PMSE refere-se à Aplicação limitada do programa, onde 

os diretores e os professores manifestam o seu descontentamento com o facto de o programa 

estar limitado a algumas disciplinas, turmas, anos de escolaridade e ciclos (“impossibilidade 

de se tornar extensivo a toda a escola, o que cria desigualdades”, “não contratualização de 

todas as disciplinas”, “não poder ser generalizado a todas as turmas” – diretores, “Falta de 

acesso de outras disciplinas”, “não abranger todos os anos de escolaridade”, “não 

alargamento a toda a escola”, “ter começado apenas no 3º ciclo” - professores). 

Por fim, a Desadequação das metas e dos créditos contratualizados surge como a 

quarta desvantagem do PMSE. Este ponto remete para a manifestação de insatisfação 

sobretudo dos diretores com o facto de existirem “taxas de sucesso contratualizadas muito 
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elevadas e com pouca margem de erro” e “metas contratualizadas demasiado ambiciosas”, e 

com o facto de o crédito horário e do número de horas serem “insuficientes para a 

implementação das medidas propostas”. A este respeito os professores também manifestam 

algum desagrado com o facto de “haver um valor final de sucesso obrigatório”, de existirem 

“metas a cumprir” e “demasiada rigidez em relação às metas a atingir”. Referem ainda 

alguma insatisfação com o crédito horário, que é considerado “insuficiente” para dar resposta 

às necessidades de implementação do programa. 

Sumário 

Em suma, de acordo com a perspetiva dos diretores e dos professores o PMSE tem 

mais vantagens do que desvantagens. As maiores vantagens do PMSE são o apoio adequado 

às necessidades individuais dos alunos, a dimensão reduzida das turmas, a homogeneidade e 

organização das turmas por níveis, a cooperação, autonomia e formação de professores, e as 

estratégias pedagógicas alternativas. As maiores desvantagens prendem-se, sobretudo, com a 

insuficiência e dificuldade de gestão de recursos, com o aumento de carga horária dos 

docentes e alunos e a sobrecarga de tarefas, com as limitações na aplicação do PMSE, e com 

a desadequação das metas e dos créditos contratualizados. 

Evidencia-se também que os diretores salientam mais desvantagens como a 

insuficiência e dificuldade de gestão de recursos, a desadequação das metas e dos créditos 

contratualizados e a aplicação limitada; enquanto os professores destacam mais desvantagens 

como o aumento de carga horária dos docentes e alunos e a sobrecarga de tarefas. 

2.4. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA 

Introdução 

A avaliação da implementação do PMSE implica uma análise dos recursos 

disponíveis para a implementação além da análise das atividades efetuadas. Nesse sentido, 

foram analisados os recursos da escola tendo em consideração os seguintes vetores chave: a) 

a participação em outros programas/projetos; b) a distribuição de créditos adicionais; c) a 

dimensão, qualidade e rotatividade da equipa docente; d) a dimensão, qualidade e 

rotatividade da equipa técnica não docente; e) o estabelecimento de parcerias com Ministério 

da Solidariedade e da Segurança Social ou outros; f) o estabelecimento de parcerias com 

centros de investigação/universidades; g) o apoio das autarquias; h) o estabelecimento de 
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parcerias com serviços/empresas locais; e, i) a partilha e articulação com outras escolas. A 

informação relativa a cada dimensão foi obtida nas respostas dos diretores aos questionários, 

que os preencheram tendo como referência os dois últimos anos letivos (2009/2010 e 

2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos uma 

tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 7): 

a) A participação em programas/projetos é composta por um conjunto de variáveis 

dicotómicas (sim/não) que se referem à participação da escola nos dois últimos anos 

letivos em diferentes programas (Plano de ação para a Matemática, Programa de 

Educação Estética e Artística, Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, 

Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências, Plano Tecnológico da 

Educação e outros programas). Foi criado um indicador do número de programas em que 

a escola participou através do somatório destas variáveis, que pode variar entre 0 e 6. De 

forma geral observa-se que nesta amostra este indicador varia entre 0 e 5 programas por 

escola, sendo a média de 2,46 programas implementados por escola. 

b) A distribuição de créditos adicionais é composta por um conjunto de variáveis 

dicotómicas (sim/não) que indicam em que atividades específicas os créditos adicionais 

foram utilizados. De forma geral observa-se que 47,7% das escolas utilizaram créditos em 

grupos de apoio pedagógico, 39,6% em grupos adicionais de alunos, 38,3% em reuniões, 

13,4% em técnicos não docentes, 47,7% em coordenação de projetos, 48,3% em tempo 

letivo e 53,7% em assessorias pedagógicas. 

c) A dimensão, qualidade e rotatividade da equipa docente varia entre um e cinco, sendo que 

valores superiores indicam que a dimensão, qualidade e rotatividade da equipa são 

adequadas às necessidades da escola (1-Muito insuficiente/Rotatividade excessiva; 5 – Dá 

resposta plena às necessidades da escola/Rotatividade adequada às necessidades da 

escola). A qualidade da equipa é avaliada em termos da formação inicial, da abordagem 

pedagógica, do relacionamento com os alunos e do relacionamento com os encarregados 

de educação. De forma geral observa-se que os diretores avaliam a equipa docente como 

adequada para responder às necessidades da escola, sendo a média 4,04 valores. A 

qualidade da equipa docente é também avaliada como adequada em termos da qualidade 
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da formação inicial (M=4,23), da qualidade da abordagem pedagógica (M=4), do 

relacionamento com os alunos (M=4,14) e do relacionamento com os EE (M=4,10). A 

rotatividade é a única dimensão avaliada negativamente com uma média de 2,21, 

indicando que há uma rotatividade excessiva das equipas docentes considerando as 

necessidades das escolas. 

d) A dimensão, qualidade e rotatividade da equipa técnica não docente variam entre um e 

cinco, sendo que valores superiores indicam que a dimensão, qualidade e rotatividade da 

equipa são adequadas às necessidades da escola (1-Muito insuficiente/Rotatividade 

excessiva; 5 – Dá resposta plena às necessidades da escola/Rotatividade adequada às 

necessidades da escola). A qualidade da equipa técnica não docente é avaliada em termos 

da sua especialização, da capacidade de intervenção, do relacionamento com os alunos, 

do relacionamento com os encarregados de educação e do relacionamento com os 

professores e equipa diretiva. Os diretores avaliam a dimensão da equipa técnica não 

docente como insuficiente para responder às necessidades da escola, sendo a média 2,35 

valores. A qualidade da equipa técnica não docente é avaliada como suficientemente 

adequada em termos da especialização (M=3,72), da capacidade de intervenção 

(M=3,34), do relacionamento com os alunos (M=3,85), do relacionamento com os EE 

(M=3,81), e do relacionamento com os professores e a direção (M=3,91). Também a 

rotatividade desta equipa é avaliada como suficientemente adequada às necessidades da 

escola, sendo a média de 3,09 valores. 

e) O estabelecimento de parcerias com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social 

ou com outros Ministérios é uma variável dicotómica (sim/não) que indica se a escola 

estabeleceu este tipo de parcerias nos dois últimos anos letivos. De forma geral observa-

se que 16,1% das escolas estabeleceram um protocolo de parceria com algum Ministério.  

f) O estabelecimento de parcerias com centros de investigação/universidades é uma variável 

dicotómica (sim/não) que indica se a escola estabeleceu este tipo de parcerias nos dois 

últimos anos letivos. De forma geral observa-se que 54,4% das escolas estabeleceram um 

protocolo de parceria com alguma universidade ou centro de investigação. Nas 81 escolas 

que estabeleceram este tipo de parcerias, o tipo de apoio mais recebido foi formação 

(74,07%), seguido de protocolos de estágio (58,02%) e de supervisão (43,21%).  
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g) O estabelecimento de parcerias com autarquias é uma variável dicotómica (sim/não) que 

indica se a escola estabeleceu este tipo de parcerias nos últimos dois anos letivos. De 

forma geral observa-se que 89,3% das escolas estabeleceram um protocolo de parceria 

com alguma autarquia. Nas 133 escolas que estabeleceram este tipo de parceria, o tipo de 

apoio mais recebido foi ao nível de transportes (96,24%), de recursos financeiros 

(64,66%), de espaços (63,91%), de alimentação (63,16%) e de apoio técnico (54,89%). 

h) O estabelecimento de parcerias com serviços/empresas locais é uma variável dicotómica 

(sim/não) que indica se a escola estabeleceu este tipo de parcerias nos últimos dois anos 

letivos. De forma geral observa-se que 63,8% das escolas estabeleceram um protocolo de 

parceria com algum serviço/empresa local. Das 95 escolas nesta situação, verifica-se que 

o tipo de apoio mais recebido foi de inserção profissional (72,63%), seguido de espaços 

(43,16%) e de apoio técnico (40%).  

i) A partilha e articulação com outras escolas é composta por cinco variáveis dicotómicas 

(sim/não) que indicam se a escola integrou alguma rede ou plataforma de partilha e 

articulação com escolas: do mesmo agrupamento, do mesmo distrito mas de outro 

agrupamento, fora do distrito mas da mesma DRE, de outra DRE ou de outro país. Foi 

criado um indicador através do somatório destas variáveis que indica o número de redes 

ou plataformas de partilha e articulação inter-escolas nas quais a escola participou, e que 

pode variar entre 0 e 5. Assim, valores mais elevados indicam uma rede maior de partilha 

e articulação com outras escolas. De forma geral, observa-se que este indicador varia 

entre 0 e 5, sendo a média de 1,64, o que indica uma rede de partilha pouco extensa. Nas 

110 escolas que integraram pelo menos uma forma de redes/plataformas de colaboração 

inter-escolas, o tipo de apoio mais partilhado foi a partilha/reflexão de práticas 

pedagógicas (85,45%), seguido de recursos físicos/materiais (76,36%), de recursos 

formação (70,91%) e de partilha/reflexão de práticas de gestão (55,45%). 
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Tabela 7. Estatísticas descritivas das variáveis de recursos 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Nº de programas em que a escola participou 149 2,46 1,08 0 5 -0,33 2,79 

Distribuição créditos adicionais        

Grupos de apoio pedagógico 149 0,48 0,50 0 1 0,09 1,01 

Grupos adicionais de alunos  149 0,40 0,49 0 1 0,43 1,18 

Reuniões  149 0,38 0,49 0 1 0,48 1,23 

Técnicos não docentes  149 0,13 0,34 0 1 2,15 5,61 

Coordenação de projetos  149 0,48 0,50 0 1 0,09 1,01 

Tempo letivo  149 0,48 0,50 0 1 0,07 1,01 

Assessorias pedagógicas 149 0,54 0,50 0 1 -0,15 1,02 

Equipa Docente        

Dimensão 149 4,04 0,80 1 5 -0,72 3,65 

Qualidade formação inicial 149 4,23 0,68 2 5 -0,58 2,99 

Qualidade abordagem pedagógica 149 4,00 0,60 2 5 -0,09 3,19 

Qualidade do relacionamento com alunos 149 4,14 0,62 2,67 5 -0,22 2,46 

Qualidade do relacionamento com EE 149 4,10 0,62 2,67 5 -0,08 2,44 

Rotatividade 149 2,21 1,14 1 5 0,91 3,09 

Equipa não Docente        

Dimensão 149 2,35 1,29 1 5 0,57 2,15 

Qualidade especialização 149 3,72 1,28 1 5 -1,08 3,15 

Qualidade capacidade de intervenção 149 3,34 1,26 1 5 -0,61 2,42 

Qualidade do relacionamento com alunos 149 3,85 1,29 1 5 -1,20 3,40 

Qualidade do relacionamento com EE 149 3,82 1,28 1 5 -1,16 3,33 

Qualidade do relacionamento com profs e 

direção 
149 3,91 1,29 1 5 -1,30 3,60 

Rotatividade 149 3,09 1,57 1 5 -0,16 1,51 

Parcerias com Ministérios 149 0,16 0,37 0 1 1,84 4,40 

Parcerias com Universidades/Centros 

Investigação 
149 0,54 0,50 0 1 -0,18 1,03 

Parcerias com autarquias 149 0,89 0,31 0 1 -2,54 7,43 

Parcerias com serviços/empresas 149 0,64 0,48 0 1 -0,57 1,33 

Número de redes/plataformas de articulação 

inter-escolas 
149 1,64 1,40 0 5 0,59 2,58 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças nos recursos de implementação, avaliados através dos 

diretores, tal como se pode observar na tabela 8, após ajuste com emparelhamento e 

controlos, apenas de verificam diferenças significativas entre as escolas do PMSE e as 

escolas controlo na distribuição de créditos horários adicionais. Concretamente as escolas do 

PMSE fazem uma maior utilização de créditos adicionais para constituir grupos adicionais de 

alunos (s.e.=0,09; p<.001 ; AE=1,29), em 48%, e para tempo letivo (s.e.=0,10; p<.05; 

AE=0,48), em 22,7%, do que as escolas controlo. Estas utilizam mais os créditos em reuniões 

(s.e.=0,1; p<.01; AE=-0,56), em 28,3%, em coordenação de projetos (s.e.=0,09; p<.01; AE=-
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0,52), em 25,8%, em assessorias pedagógicas (s.e.=0,1; p<.05; AE=-0,44), em 21,8%, e em 

grupos de apoio pedagógico (s.e.=0,1; p<.1; AE=-0,36), em 17,7%. 

Tabela 8. Impacto do PMSE nos recursos 

Variáveis 
Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Nº de programas em que a escola participou 137 2,57 2,31 -0,27  -0,25 

Distribuição créditos adicionais       

Grupos de apoio pedagógico 137 0,39 0,57 -0,18 ~ -0,36 

Grupos adicionais de alunos  137 0,59 0,11 0,48 *** 1,29 

Reuniões  137 0,21 0,50 -0,28 ** -0,56 

Técnicos não docentes  137 0,11 0,15 -0,04  -0,12 

Coordenação de projetos  137 0,33 0,59 -0,26 ** -0,52 

Tempo letivo  137 0,60 0,37 0,23 * 0,48 

Assessorias pedagógicas 137 0,43 0,65 -0,22 * -0,44 

Equipa Docente       

Dimensão 137 4,14 3,95 0,19  0,20 

Qualidade formação inicial 137 4,32 4,12 0,20  0,29 

Qualidade abordagem pedagógica 137 4,09 3,89 0,20  0,31 

Qualidade do relacionamento com alunos 137 4,20 4,07 0,13  0,21 

Qualidade do relacionamento com EE 137 4,15 4,06 0,09  0,15 

Rotatividade 137 2,29 2,11 0,17  0,16 

Equipa não Docente       

Dimensão 137 2,32 2,26 0,07  0,05 

Qualidade especialização 137 3,76 3,65 0,11  0,08 

Qualidade capacidade de intervenção 137 3,27 3,38 -0,11  -0,08 

Qualidade do relacionamento com alunos 137 3,89 3,72 0,18  0,13 

Qualidade do relacionamento com EE 137 3,87 3,72 0,15  0,12 

Qualidade do relacionamento com profs e 

direção 
137 3,90 3,87 0,03  0,03 

Rotatividade 137 3,11 3,11 -0,01  0,00 

Parcerias com Ministérios 137 0,19 0,15 0,04  0,12 

Parcerias com Universidades/Centros 

Investigação 
137 0,58 0,44 0,15  0,29 

Parcerias com autarquias 137 0,86 0,92 -0,06  -0,24 

Parcerias com serviços/empresas 137 0,62 0,61 0,01  0,02 

Número de redes/plataformas de articulação 

inter-escolas 
137 1,53 1,61 0,09  0,07 

Nota: Em todos os indicadores de recursos uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito 

positiva) indica um impacto positivo do PMSE. 

 

Os resultados das análises por tipologia reforçam os resultados gerais já apresentados. 

As escolas da tipologia TurmaMais e Fénix atribuem mais créditos horários para constituição 

de grupos adicionais de alunos do que as escolas do grupo de controlo em 54,4% (s.e.=0,1; 

p<.001) e em 43,1% (s.e.=0,14; p<.01), respetivamente. Nas escolas da tipologia Híbrida esta 

diferença é superior em 26,4% (s.e.=0,15; p<.1) mas tendencial. Também se observa que as 
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escolas de todas as tipologias atribuem tendencialmente mais créditos para tempo letivo do 

que as escolas do grupo de controlo, sendo esta diferença 21,7% superior na tipologia 

TurmaMais (s.e.=0,13; p<.1), 21,6% superior na tipologia Fénix (s.e.=0,13; p<.1) e 36,2% 

superior na tipologia Híbrida (s.e.=0,22; p<.1). 

Por outro lado observa-se que apenas a tipologia TurmaMais utiliza 

significativamente menos créditos que as escolas do grupo de controlo em grupos de apoio 

pedagógico, em 29,7% (s.e.=0,11; p<.01), e em  assessorias pedagógicas, em 34,7% 

(s.e.=0,11; p<.01). Verifica-se ainda que todas as tipologias utilizam menos crédito em 

reuniões que as escolas do grupo de controlo, sendo esta diferença 24,5% inferior na tipologia 

TurmaMais (s.e.=0,11; p<.05), 30,2%inferior na tipologia Fénix (s.e.=0,12; p<.05) e 45,1% 

inferior na tipologia Híbrida (s.e.=0,17; p<.01). 

Na utilização de créditos para coordenação de projetos observa-se que apenas a 

tipologia Fénix utiliza significativamente menos créditos que as escolas do grupo de controlo, 

em 42,8% (s.e.=0,13; p<.01). 

Verifica-se ainda que a distribuição de créditos para técnicos não docentes, apesar de 

não apresentar diferenças significativas entre as escolas de intervenção e do grupo de 

controlo, é significativamente mais utilizada na tipologia Híbrida do que nas escolas do grupo 

de controlo, em 39,5% (s.e.=0,14; p<.01). 

Observam-se também outros efeitos isolados nas diferentes tipologias. As escolas da 

tipologia Híbrida avaliam melhor a qualidade da formação inicial da equipa docente 

(s.e.=0,28; p<.05), em 60%, e avaliam tendencialmente melhor a qualidade da abordagem 

pedagógica da equipa docente (s.e.=0,28; p<.1), em 53,8%, do que as escolas do grupo de 

controlo. Apresentam ainda menos parcerias com autarquias (s.e.=0,19; p<.05), em 38,2%, e 

tendencialmente menos parcerias com ministérios (s.e.=0,11; p<.1), em 20,4%, que as escolas 

do grupo de controlo. 

As escolas da tipologia Fénix e Híbrida apresentam tendencialmente mais parcerias 

com universidades e centros de investigação que as escolas do grupo de controlo em 21% 

(s.e.=0,11; p<.1) e 36,9% (s.e.=0,2; p<.1), respetivamente. 

Por fim, as escolas da tipologia Fénix apresentam um maior número de 

redes/plataformas de articulação inter-escolas que as escolas do grupo de controlo em 68,5% 

(s.e.=0,33; p<.05). 
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Sumário 

Em suma, de forma geral observa-se que as escolas do PMSE em comparação com as 

escolas controlo fazem uma maior orientação de créditos horários para o aluno e para a sala 

de aula, nomeadamente para a constituição de grupos adicionais de alunos (uma das 

atividades caraterísticas deste programa) e para o tempo letivo. Além deste resultado observa-

se que de forma global as escolas do PMSE não diferem das escolas controlo nos recursos 

utilizados. Ainda assim, observam-se algumas especificidades das tipologias, sendo que a 

tipologia Híbrida utiliza mais créditos para técnicos não docentes, avalia melhor a qualidade 

da equipa docente e apresenta tendencialmente mais parcerias com universidades e centros de 

investigação. A tipologia Fénix também se destaca por apresentar tendencialmente mais 

parcerias com universidades e centros de investigação e um maior número de 

redes/plataformas de articulação inter-escolas que as escolas controlo.  

2.5. CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS ADICIONAIS DE ALUNOS 

Introdução 

No âmbito do PMSE previa-se a constituição de grupos adicionais de alunos, 

sobretudo nas tipologias TurmaMais e Fénix. Embora esta fosse uma das atividades de nível 

organizacional mais caraterística destes projetos, importa aferir até que ponto foi 

implementada e se foi mais implementada nas escolas do grupo de intervenção do que nas 

escolas do grupo de controlo. A análise desta dimensão organiza-se em dois grupos de 

variáveis de acordo com o tipo de dados – análise quantitativa e análise qualitativa. Ao nível 

da análise quantitativa, a constituição de grupos adicionais de alunos enquanto dimensão de 

implementação do PMSE foi analisada relativamente às subdimensões: a) constituição de 

grupos de alunos adicionais; b) reorganização das turmas em turmas de nível, com diferentes 

perfis e recursos; c) diferenças dos grupos em comparação com as turmas ao nível da 

dimensão e da homogeneidade; e, d) duração da permanência dos alunos no grupo. Ao nível 

da análise qualitativa foram analisadas as vantagens e desvantagens da constituição de grupos 

adicionais de alunos. A informação relativa a cada subdimensão foi obtida através das 

respostas dos diretores aos questionários, que os preencheram tendo como referência os dois 

últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  
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Definição e descrição das variáveis (Análise quantitativa) 

Uma breve descrição de cada subdimensão é aqui apresentada e em seguida 

apresentamos uma tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 9): 

a) A constituição de grupos adicionais de alunos é uma variável dicotómica (sim/não) que 

remete para uma das principais atividades organizacionais do PMSE. De forma geral 

observa-se que foram constituídos grupos adicionais de alunos, em média, em 56,4% das 

escolas da amostra. 

b) A reorganização ou composição de turmas de nível, com diferentes perfis e recursos, é 

uma variável dicotómica (sim/não) que se refere à utilização deste tipo de critérios na 

constituição das turmas de base, no sentido de criar turmas com níveis de desempenho 

distintos. Esta atividade também é caraterística do projeto, nomeadamente do modelo 

Fénix. De forma geral observa-se que houve composição de turmas de nível, em média, 

em 30,2% das escolas da amostra. 

c) As diferenças dos grupos adicionais de alunos em comparação com as turmas ao nível da 

dimensão e da homogeneidade, também são variáveis dicotómicas (sim/não) que indicam 

precisamente se os grupos adicionais de alunos eram mais homogéneos e menores que as 

turmas. De forma geral observa-se que, em média, os grupos adicionais de alunos têm 

menor dimensão do que as turmas, em 88,4% das escolas, e têm maior homogeneidade do 

que as turmas, em 89,5% das escolas. 

d) A duração da permanência dos alunos no grupo pode variar numa escala de 1 a 5, em que 

1 indica seis semanas ou menos, 2 indica entre sete semanas e um período escolar, 3 

indica dois períodos escolares, 4 indica um ano letivo, e 5 indica mais do que um ano 

letivo. De forma geral observa-se uma média de 2,02, o que indica que, em média, os 

alunos permanecem no grupo adicional entre sete semanas e um período escolar. 

Tabela 9. Estatísticas descritivas das variáveis da constituição de grupos adicionais de alunos 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Constituição de grupos de alunos adicionais 149 0,56 0,50 0 1 -0,26 1,07 

Reorganização das turmas em turmas de nível 149 0,30 0,46 0 1 0,86 1,74 

Menor dimensão  95 0,88 0,32 0 1 -2,40 6,77 

Maior  homogeneidade 95 0,90 0,31 0 1 -2,57 7,62 

Duração da permanência dos alunos no grupo 86 2,02 1,13 1 5 0,80 2,59 

 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

130 

 

Apresentação das Diferenças de Implementação (Análise quantitativa) 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de 

constituição de grupos adicionais de alunos, avaliadas através dos diretores, tal como se pode 

observar na tabela 10, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as 

escolas do PMSE efetivamente se distinguem pela constituição de mais grupos adicionais de 

alunos do que as escolas do grupo de controlo, em 81,2% (s.e.=0,06; p<.000; AE=2,28). Nos 

restantes indicadores não se observam diferenças do total de escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas do grupo de controlo. 

Tabela 10. Impacto do PMSE nas variáveis da constituição de grupos adicionais de alunos 

Variáveis 
Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Constituição de grupos de alunos 

adicionais 
137 0,09 0,90 0,81 *** 2,28 

Reorganização das turmas em turmas de 

nível 
137 0,22 0,37 0,15  0,35 

Menor dimensão  137 0,84 0,92 0,08  0,16 

Maior  homogeneidade 137 0,79 0,96 0,17  0,38 

Duração da permanência dos alunos no 

grupo 
137 2,91 2,05 -0,86  -0,65 

Nota:Em todos os indicadores de constituição de grupos adicionais de alunos uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo 

(ou seja uma amplitude do efeito positiva) indica uma maior implementação dessa atividade no PMSE. 

 

Os mesmos modelos por tipologia indicam que as escolas da tipologia TurmaMais e 

da tipologia Fénix constituem mais grupos adicionais de alunos do que as escolas do grupo de 

controlo em 82,4% (s.e.=0,07; p<.001) e em 89,5% (s.e.=0,06; p<.001), respetivamente. Esta 

diferença não se verifica nas escolas da tipologia Híbrida. 

Nestes modelos verifica-se ainda que as escolas da tipologia Fénix se distinguem das 

escolas do grupo de controlo com uma reorganização das turmas em turmas de nível 32% 

superior (s.e.=0,13; p<.05). A tipologia TurmaMais e a tipologia Híbrida destacam-se por 

uma maior homogeneidade nos grupos adicionais de alunos, em 21% (s.e.=0,11; p<.1) e em 

35% (s.e.=0,17; p<.05), respetivamente, e por menor duração da permanência dos alunos nos 

grupos adicionais (s.e.=0,54; p<.05; e  s.e.=0,65; p<.1; respetivamente). 

Definição e descrição das variáveis (Análise qualitativa) 

As vantagens e desvantagens da constituição de grupos adicionais de alunos aplicam-

se apenas aos diretores das escolas de intervenção. Nos questionários era pedido aos diretores 
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que indicassem três desvantagens e três vantagens da constituição de grupos adicionais de 

alunos, havendo um campo de resposta aberta. Para a análise dos dados as vantagens e 

desvantagens foram codificadas e agrupadas em diferentes categorias. 

Análise das vantagens e desvantagens da constituição de grupos adicionais de alunos 

(Análise qualitativa) 

Relativamente à constituição de grupos adicionais de alunos verifica-se que os 

diretores identificam mais vantagens (166; 73,45%) do que desvantagens (60; 26,55%). Note-

se que neste ponto serão descritas apenas as principais vantagens e desvantagens 

identificadas, i.e., as categorias com um mínimo de 10% de referências (a análise integral dos 

dados apresenta-se no anexo 9). 

A principal vantagem identificada refere-se ao facto de a constituição de grupos 

adicionais de alunos permitir a aplicação de Estratégias pedagógicas individualizadas 

(“individualização do processo de ensino-aprendizagem”) e o “respeito pelos ritmos de 

aprendizagem” dos alunos (Figura 7).  

Figura 7. Vantagens da constituição de grupos adicionais de alunos 

 

A segunda vantagem mais referida pelos diretores diz respeito à Maior 

homogeneidade das turmas. De facto, a “criação de grupos mais homogéneos” e de grupos de 

alunos com “ritmos de aprendizagem” equivalentes é considerada uma vantagem significativa 

da constituição de grupos adicionais de alunos.  

Em terceiro lugar destaca-se a Dimensão reduzida das turmas como vantagem da 

constituição de grupos adicionais de alunos. A “diminuição de alunos por turma” é uma 

vantagem referida frequentemente e consistentemente pelos diretores. 

No que respeita às desvantagens (Figura 8), a principal desvantagem apontada pelos 

diretores das escolas intervencionadas remete para a Dificuldade de gestão de recursos 

económicos (“maiores encargos financeiros”), humanos (“professor da turma origem pode 

Vantagens da constituição de 

grupos adicionais de alunos 

Estratégias individualizadas e 

respeito pelos ritmos de 

aprendizagem 

(N=52; 31,33%) 

Maior homogeneidade da 

turma 

(N=27; 16,27%) 

Dimensão reduzida da turma 

(N=22; 13,25%) 
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não ser o mesmo do grupo constituído”) e físicos (“necessidade de mais espaço físico para o 

desenvolvimento das atividades”; “maior dificuldade na gestão de equipamentos”), que 

deriva da constituição de grupos adicionais de alunos. Nesta categoria destaca-se também a 

dificuldade de gestão de horários.  

Figura 8. Desvantagens da constituição de grupos adicionais de alunos 

 

 

A segunda desvantagem da constituição de grupos adicionais de alunosé o Fraco 

envolvimento dos alunos na aula (“dispersão da atenção”) e a dificuldade de adaptação à 

mudança de dinâmica/ambiente da turma e da sala de aula. 

Por fim, como terceira desvantagem da constituição de grupos adicionais de alunos os 

diretores apontam a Desarticulação do trabalho realizado com os alunos dos grupos 

adicionais e das turmas de origem, referindo que se verifica um “afastamento dos conteúdos 

lecionados” e uma “perda de atividades” entre os dois grupos.  

Sumário 

Em suma, verifica-se que uma das principais atividades previstas no PMSE - a 

constituição de grupos adicionais de alunos – está a ser efetivamente e amplamente 

implementada nas escolas do PMSE, nomeadamente na tipologia TurmaMais e Fénix que 

têm esta atividade na base do seu modelo. 

Conclui-se também que os grupos adicionais de alunos criados são mais homogéneos, 

sobretudo na tipologia TurmaMais e Híbrida, e que os alunos ficam menos tempo nos grupos 

nestas duas tipologias, i.e., há uma maior rotatividade dos alunos por grupos, o que também 

era esperado, especialmente na tipologia TurmaMais. Observa-se ainda que a tipologia Fénix 

se destaca pela reorganização das turmas em turmas de nível, o que também faz parte do 

modelo de atuação desta tipologia. 

Desvantagens da constituição 

de grupos adicionais de 

alunos 

Dificuldade de gestão de 

recursos 

(N=17; 28,33%) 

Fraco envolvimento dos 

alunos e dificuldade de 

adaptação à mudança 

(N=9; 15%) 

Desarticulação do trabalho do 

grupo adicional com o do 

grupo-turma 

(N=8; 13,33%) 
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Estes indicadores permitem concluir que esta atividade prevista no PMSE está a ser 

devidamente implementada. 

Adicionalmente, de acordo com a perspetiva dos diretores as maiores vantagens da 

constituição de grupos adicionais de alunos são as estratégias pedagógicas individualizadas e 

o consequente respeito pelos ritmos de aprendizagem dos alunos, uma maior homogeneidade 

e a dimensão reduzida da turma. Por sua vez, as maiores desvantagens prendem-se sobretudo 

com a dificuldade de gestão de recursos, o fraco envolvimento dos alunos e a sua dificuldade 

de adaptação à mudança de dinâmica na turma, e a desarticulação do trabalho realizado entre 

o grupo adicional de alunos e a turma de origem. 

2.6. LIDERANÇA E COORDENAÇÃO 

Introdução 

A liderança e coordenação enquanto dimensões de implementação do PMSE foram 

analisadas em termos da: a) frequência de interação dos professores com membros da 

direção; b) frequência de interação dos professores com diretores de turma; c) frequência de 

interação dos professores com coordenadores de projetos; d) frequência de interação dos 

professores com outros membros de gestão/coordenação intermédia; e) presença e 

participação dos professores nos conselhos de ano/turma; f) continuidade dos professores 

entre anos letivos; g) formação de uma equipa pedagógica entre professores que acompanha 

os alunos do início ao fim do ciclo; h)flexibilidade na discussão dos critérios de 

transição/retenção dos alunos nos conselhos de ano/turma; i) discussão da transição/retenção 

de cada aluno no final dos períodos e nas reuniões intercalares; e, j) coordenação das 

atividades entre disciplinas nos conselhos de ano/turma. A informação relativa a cada 

variável foi obtida através das respostas dos professores aos questionários, que os 

preencheram tendo como referência os dois últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição de cada subdimensão é aqui apresentada e em seguida 

apresentamos uma tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 11): 

a) A frequência de interação dos professores com os membros da direção é composta por 

seis itens que remetem para a frequência com que estes interagem com o objetivo de 

promoverem a gestão dos recursos logísticos, a organização de ações de formação e 
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outros eventos para docentes, a partilha de documentos e/ou informações relevantes, a 

planificação do trabalho/atividades a concretizar, a monitorização dos resultados 

escolares e a discussão de estratégias para superar dificuldades/problemas e a observação 

e discussão das práticas letivas dentro da sala de aula. Cada item é avaliado numa escala 

de 1 a 8, em que 1 representa várias vezes por semana e 8 representa nunca. Foi criado 

um indicador através da média destes seis itens (alpha=.86), que varia na mesma escala. 

Assim, valores menores indicam uma maior interação dos professores com os membros 

da direção. De forma geral observa-se que em média este tipo de interação ocorre 

mensalmente (M=4,86) nas escolas da amostra. 

b) A frequência de interação dos professores com os diretores de turma também é composta 

por seis itens que remetem para a análise da interação destes no sentido de gerir recursos 

logísticos, de organizar ações de formação e outros eventos para docentes, de partilhar 

documentos e/ou informações relevantes, de planificar o trabalho/atividades a concretizar, 

de monitorizar os resultados escolares e discussão de estratégias para superar 

dificuldades/problemas e de observar e discutir as práticas letivas dentro da sala de aula. 

Cada item é avaliado numa escala de 1 a 8, em que 1 representa várias vezes por semana 

e 8 representa nunca. Foi criado um indicador através da média destes seis itens 

(alpha=.8), que varia na mesma escala. Assim, valores menores indicam uma maior 

interação dos professores com diretores de turma. De forma geral observa-se que em 

média este tipo de interação ocorre mensalmente (M=4,26) nas escolas da amostra. 

c) A frequência de interação dos professores com os coordenadores de projetos também é 

composta por seis itens que remetem para a interação entre estes no sentido de gerir 

recursos logísticos, de organizar ações de formação e outros eventos para docentes, de 

partilhar documentos e/ou informações relevantes, de planificar o trabalho/atividades a 

concretizar, de monitorizar os resultados escolares e discussão de estratégias para superar 

dificuldades/problemas e de observar e discutir as práticas letivas dentro da sala de aula. 

Cada item é avaliado numa escala de 1 a 8, em que 1 representa várias vezes por semana 

e 8 representa nunca. Foi criado um indicador através da média destes seis itens 

(alpha=.88), que varia na mesma escala. Assim, valores menores indicam uma maior 

interação dos professores com coordenadores de projetos. De forma geral observa-se que 

em média este tipo de interação ocorre mensalmente (M=4,5) nas escolas da amostra. 

d) A frequência de interação dos professores com outros membros de gestão/coordenação 

intermédia também é composta por seis itens que remetem para a interação entre estes no 

sentido de gerir recursos logísticos, de organizar ações de formação e outros eventos para 
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docentes, de partilhar documentos e/ou informações relevantes, de planificar o 

trabalho/atividades a concretizar, de monitorizar os resultados escolares e discussão de 

estratégias para superar dificuldades/problemas e de observar e discutir as práticas letivas 

dentro da sala de aula. Cada item é avaliado numa escala de 1 a 8, em que 1 representa 

várias vezes por semana e 8 representa nunca. Foi criado um indicador através da média 

destes seis itens (alpha=.86), que varia na mesma escala. Assim, valores menores indicam 

uma maior interação dos professores com membros de gestão/coordenação intermédia. 

De forma geral observa-se que em média este tipo de interação ocorre mensalmente 

(M=4,43) nas escolas da amostra. 

e) A presença e participação dos professores nos conselhos de ano/turma, correspondem à 

soma de cinco itens dicotómicos (sim/não), onde se perguntava se os professores 

assessores, os professores de apoio pedagógico, os professores de substituição, os 

professores de ensino especial, ou outros, estiveram presentes e participaram ativamente 

nos conselhos de ano/turma. Assim, cada indicador varia entre 0 e 5, sendo que valores 

inferiores indicam uma menor presença e uma menor participação ativa dos professores 

não titulares de turma nos conselhos de ano/turma. De forma geral observa-se que nas 

escolas da amostra em média estão presentes nos conselhos de turma 2,14 tipos 

professores, além dos titulares de turma, e que em média participam ativamente nos 

conselhos de ano/turma 2,07 tipos professores, além dos titulares de turma. 

f) A continuidade dos professores entre anos letivos refere-se ao facto dos professores serem 

quase sempre os mesmos de um ano letivo para o seguinte, no mesmo ciclo, nos 

conselhos de ano/turma, e é uma variável dicotómica (sim/não). De forma geral observa-

se que nas escolas da amostra, em média em 82,2% dos casos, os professores são os 

mesmos entre anos letivos. 

g) A formação de uma equipa pedagógica entre professores que acompanha os alunos do 

início ao fim do ciclo varia entre 1 e 5, sendo que 1 indica que os professores discordam 

totalmente com esta dimensão e 5 indica que os professores concordam totalmente com a 

mesma. De forma geral observa-se que os professores da amostra concordam com esta 

afirmação (M=4,29). 

h) A flexibilidade na discussão dos critérios de transição/retenção dos alunos nos conselhos 

de ano/turma varia entre 1 e 5, sendo que 1 indica que os professores discordam 

totalmente com esta dimensão e 5 indica que os professores concordam totalmente com a 

mesma. De forma geral observa-se que os professores da amostra concordam com esta 

afirmação (M=4,09). 
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i) A discussão da transição/retenção de cada aluno no final dos períodos e nas reuniões 

intercalares varia entre 1 e 5, sendo que 1 indica que os professores discordam totalmente 

com esta dimensão e 5 indica que os professores concordam totalmente com a mesma. De 

forma geral observa-se que os professores da amostra concordam com esta afirmação 

(M=4,35). 

j) A coordenação das atividades curriculares entre disciplinas nos conselhos de ano/turma 

varia entre 1 e 5, sendo que 1 indica que os professores discordam totalmente com esta 

dimensão e 5 indica que os professores concordam totalmente com a mesma. De forma 

geral observa-se que os professores da amostra concordam com esta afirmação (M=4,13). 

Tabela 11. Estatísticas descritivas das variáveis da liderança e coordenação 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Freq interação com membros direção 538 4,86 1,60 1 8 -0,13 2,50 

Freq interação com diretores turma 538 4,26 1,40 1 8 -0,23 2,81 

Freq interação com coordenadores de projetos 386 4,50 1,68 1 8 -0,03 2,35 

Freq interacão com gestão intermédia 333 4,43 1,50 1 8 -0,20 2,86 

Presença professores nos conselhos 538 2,14 1,16 0 5 0,29 2,76 

Participação professores nos conselhos 538 2,07 1,19 0 5 0,27 2,61 

Nos conselhos de ano/turma…        

Os professores foram quase sempre os 

mesmos de um ano letivo para o seguinte 
538 0,82 0,38 0 1 -1,68 3,82 

Os professores formam uma equipa 

pedagógica que acompanha os alunos do 

início ao fim do ciclo 

498 4,29 0,95 1 5 -1,48 5,08 

Os critérios de transição dos alunos são 

discutidos e aplicados com flexibilidade 
538 4,09 0,94 1 5 -0,92 3,42 

A transição dos alunos é discutida no final de 

cada período e nas reuniões intercalares 
538 4,35 0,94 1 5 -1,71 5,79 

Há coordenação de atividades curriculares 

entre disciplinas 
498 4,13 0,92 1 5 -0,79 3,00 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de liderança e 

coordenação, avaliadas através dos professores, tal como se pode observar na tabela 12, após 

ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as escolas do PMSE efetivamente se 

distinguem por uma maior presença dos professores não titulares de turma no conselhos de 

ano/turma (s.e.=0,17; p<.05; AE=0,32) e por uma aproximadamente maior continuidade dos 

professores entre anos letivos, em 10,8% (s.e.=0,06; p<.1; AE=0,24), do que nas escolas do 

grupo de controlo. Na flexibilidade na discussão e aplicação de critérios de transição dos 

alunos verifica-se que as escolas no PMSE apresentam aproximadamente menos flexibilidade 

do que as escolas do grupo de controlo (s.e.=0,11; p<.1; AE=-0,21). 
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Tabela 12. Impacto do PMSE nas variáveis da liderança e coordenação 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Freq interação com membros 

direção 
513 128 4,73 4,91 0,18  0,10 

Freq interação com diretores 

turma 
513 128 4,21 4,30 0,09  0,07 

Freq interação com coordenadores 

de projetos 
373 111 4,52 4,53 0,01  0,01 

Freq interacão com gestão 

intermédia 
320 101 4,19 4,50 0,31  0,19 

Presença professores nos 

conselhos 
513 128 1,86 2,22 0,36 * 0,32 

Participação professores nos 

conselhos 
513 128 1,95 2,09 0,14  0,12 

Nos conselhos de ano/turma…        

Os professores foram quase 

sempre os mesmos de um ano 

letivo para o seguinte 

513 128 0,73 0,84 0,11 ~ 0,24 

Os professores formam uma 

equipa pedagógica que 

acompanha os alunos do inicio 

ao fim do ciclo 

479 114 4,25 4,27 0,02  0,02 

Os critérios de transição dos 

alunos são discutidos e 

aplicados com flexibilidade 

513 128 4,23 4,05 -0,19 ~ -0,21 

A transição dos alunos é 

discutida no final de cada 

período e nas reuniões 

intercalares 

513 128 4,47 4,31 -0,16  -0,19 

Há coordenação de atividades 

curriculares entre disciplinas 
479 114 4,05 4,14 0,09  0,09 

Nota: Em todos os indicadores de liderança e coordenação uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma 

amplitude do efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE, exceto nos indicadores de frequência de interação com membros da 
direção, com diretores turma, com coordenadores de projetos e com membros da gestão intermédia, onde uma diferença negativa entre o 

grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito negativa) indica um impacto positivo do PMSE. 

 
 

Como nem todos os professores das escolas de intervenção participaram no PMSE, 

são analisados estes mesmos modelos tendo em consideração a participação dos professores 

no PMSE. De facto, verifica-se que os professores que participaram no PMSE, em 

comparação com o grupo de controlo, têm uma maior presença de professores não titulares de 

turma nos conselhos de turma/ano (s.e.=0,17; p<.1), e que os professores foram quase sempre 

os mesmos entre anos letivos (s.e.=0,06; p<.05), em comparação com as escolas do grupo de 

controlo. Verifica-se ainda que a menor flexibilidade na discussão e aplicação dos critérios de 

transição dos alunos só é significativa para os professores que não participam no PMSE 

(s.e.=0,11; p<.01) e que a transição dos alunos é menos discutida no final de cada período e 

nas reuniões intercalares nos professores que participam no PMSE (s.e.=0,12; p<.1), em 

comparação com os professores das escolas do grupo de controlo. 
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Os mesmos modelos por tipologia reforçam estes dados indicando que a maior 

presença dos professores nos conselhos de turma/ano é significativa para os professores que 

participaram no PMSE na tipologia Fénix (s.e.=0,2; p<.01) e Híbrida (s.e.=0,23; p<.05), em 

comparação com os professores das escolas do grupo de controlo. Indicam também que os 

professores foram quase sempre os mesmos de um ano letivo para o seguinte na tipologia 

TurmaMais (s.e.=0,07; p<.05) e Híbrida (s.e.=0,09; p<.05) e indicam que a menor discussão 

de transição dos alunos no final de cada período e nas reuniões intercalares só é significativa 

para os professores que participaram no PMSE na tipologia Híbrida (s.e.=0,231; p<.05). 

Verifica-se ainda que na tipologia TurmaMais há aproximadamente menos frequência 

de interação com membros da direção (s.e.=0,23; p<.1) e uma maior formação de uma equipa 

pedagógica de professores que acompanha os alunos do inicio ao fim do ciclo (s.e.=0,15; 

p<.1). 

Por fim, a tipologia Fénix apresenta maior participação ativa dos professores nos 

conselhos de turma/ano do que os professores das escolas do grupo de controlo (s.e.=0,21; 

p<.05). 

Sumário 

Em suma, relativamente às atividades de liderança e coordenação verifica-se que nas 

escolas do PMSE os professores estão mais presentes e mais envolvidos, mesmo que não 

sejam titulares de turma, e apresentam uma maior continuidade entre anos letivos. Esta 

continuidade e a formação de equipas pedagógicas numa lógica de ciclo salientam-se na 

tipologia TurmaMais e Hibrida, que parecem implementar mais o seu modelo de intervenção 

numa lógica de ciclo. Observa-se ainda a menor frequência de interação com diretores na 

tipologia TurmaMais também caraterística deste modelo, no qual a base de atuação é a equipa 

pedagógica, gerida pelo coordenador do projeto na escola.  

Na tipologia Fénix distingue-se a maior presença e participação ativa dos professores 

nos conselhos de turma/ano, havendo assim um maior envolvimento e implicação dos 

professores não titulares de turma nos conselhos de turma/ano nesta tipologia. 
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2.7. COMUNICAÇÃO E TRABALHO DE EQUIPA 

Introdução 

A comunicação e trabalho de equipa enquanto dimensões de implementação do PMSE 

referem-se: a) à frequência de atividades de articulação e trabalho de equipa desenvolvidas 

pelos professores; e b) à frequência de interação entre professores através de diferentes canais 

de comunicação. A informação relativa a cada variável foi obtida através das respostas dos 

professores aos questionários, que os preencheram tendo como referência os dois últimos 

anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição de cada subdimensão é aqui apresentada e em seguida 

apresentamos uma tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 13): 

a) A frequência de atividades de articulação e trabalho de equipa desenvolvidas pelos 

professores é composta por 14 itens que remetem para a interação entre professores no 

sentido de: planificar o projeto curricular de turma e o plano anual de atividades da 

escola, gerir recursos, de organizar ações de formação em conjunto e organizar saídas de 

estudo, festas, celebrações e outros eventos, de discutir métodos/estratégias de ensino e de 

gestão da sala de aula, de planificar e construir materiais e tarefas, e testes e fichas de 

avaliação sumativa e formativa, de refletir sobre os progressos evidenciados pelos alunos, 

de monitorizar os resultados escolares e de refletir e elaborar outros recursos de ensino. 

Cada item é avaliado numa escala de 1 a 8, em que 1 representa várias vezes por semana 

e 8 representa nunca. Foi criado um indicador através da média destes 14 itens 

(alpha=.85), que varia na mesma escala. Assim, valores menores indicam uma maior 

interação entre professores. De forma geral observa-se que em média este tipo de 

interação ocorre mensalmente (M=4,24) nas escolas da amostra. 

b) A frequência de interação entre professores através de diferentes canais de comunicação, 

refere-se à frequência com que os professores interagem com outros professores para 

realizar tarefas de planificação e/ou partilha de informação pedagógica através de 

reuniões (abrangidas ou não pelos créditos horários) e de plataformas virtuais. Cada item 

é avaliado numa escala de 1 a 8, em que 1 representa várias vezes por semana e 8 

representa nunca. Assim, valores menores indicam uma maior interação entre professores. 

De forma geral observa-se que em média a interação através de reuniões abrangidas pelo 
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crédito horário ocorre semanalmente (M=2,12), através de reuniões não abrangidas pelo 

crédito horário ocorre várias vezes por semana (M=1,78) e através de plataformas virtuais 

ocorre semanalmente (M=2,74). 

Tabela 13. Estatísticas descritivas das variáveis da comunicação e trabalho de equipa 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Articulação e trabalho de equipa 570 4,24 0,98 1 8 0,15 3,75 

Frequência de interação entre profs através de...        

Reuniões abrangidas pelo crédito horário 570 3,71 2,12 1 8 1,07 2,90 

Reuniões não abrangidas pelo crédito horário 570 3,52 1,78 1 8 0,80 3,55 

Plataformas virtuais 570 3,79 2,74 1 8 0,53 1,70 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de 

comunicação e trabalho de equipa, avaliadas através dos professores, tal como se pode 

observar na tabela 14, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as 

escolas do PMSE não diferem significativamente das escolas do grupo de controlo em 

nenhum dos indicadores avaliados. 

Tabela 14. Impacto do PMSE nas variáveis da comunicação e trabalho de equipa 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Articulação e trabalho de equipa 537 124 4,13 4,27 0,15  0,16 

Frequência de interação entre 

profs através de... 
       

Reuniões abrangidas pelo 

crédito horário 
537 124 3,67 3,74 0,08  0,04 

Reuniões não abrangidas pelo 

crédito horário 
537 124 3,39 3,52 0,14  0,08 

Plataformas virtuais 537 124 3,76 3,83 0,07  0,03 

Nota: Em todos os indicadores de comunicação e trabalho de equipa uma diferença negativa entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja 

uma amplitude do efeito negativa) indica um impacto positivo do PMSE. 
 

Como nem todos os professores das escolas de intervenção participaram no PMSE, 

são analisados estes mesmos modelos tendo em consideração a participação ou não dos 

professores no PMSE. Estes modelos confirmam os resultados em cima, uma vez que não se 

verificam diferenças significativas para os professores que participaram no PMSE. 

Os mesmos modelos por tipologia indicam que os professores da tipologia Fénix 

interagem significativamente mais que os professores de escolas do grupo de controlo através 

de plataformas virtuais (s.e.=0,43; p<.05) e de reuniões não abrangidas pelo crédito horário 

(s.e.=0,24; p<.05). Indicam também que os professores da tipologia Híbrida, em comparação 
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com os professores das escolas do grupo de controlo, interagem aproximadamente menos 

através de reuniões abrangidas pelo crédito horário (s.e.=0,43; p<.1).  

Sumário 

Em suma, relativamente às atividades de comunicação e trabalho de equipa verifica-se 

que de modo geral nas escolas do PMSE os professores não diferem dos professores das 

escolas do grupo de controlo. Contudo, na tipologia Fénix há uma maior interação entre 

professores, nomeadamente através de plataformas virtuais e de reuniões não abrangidas pelo 

crédito horário. Este dado reflete mais uma vez o modo de funcionamento das tipologias, 

sendo que na tipologia Fénix o professor da turma de origem é diferente do professor do 

ninho, o que implica uma maior comunicação e articulação entre professores.  

Estes dados indicam que as atividades de comunicação e trabalho de equipa ainda não 

foram amplamente implementadas nas restantes tipologias. 

2.8. PARTILHA E REGULAÇÃO INTER-ESCOLAS 

Introdução 

A partilha e regulação inter-escolas enquanto dimensão de implementação do PMSE 

refere-se à frequência de interação com professores de outras escolas no caso dos professores 

e à frequência de interação com diretores de outras escolas no caso dos diretores. A 

informação relativa a esta dimensão foi obtida através das respostas dos professores e dos 

diretores aos questionários, que os preencheram tendo como referência os dois últimos anos 

letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição desta dimensão é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas da mesma (Tabela 15): 

a) A frequência de interação com professores/diretores de outras escolas é composta por 12 

itens que remetem para a interação entre professores/diretores no sentido de gerir 

recursos, de organizar ações de formação em conjunto, saídas de estudo, festas, 

celebrações e outros eventos, de discutir métodos/estratégias de ensino e de gestão da sala 

de aula, de planificar e construir materiais e tarefas, testes e fichas de avaliação sumativa 
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e formativa, de refletir sobre os progressos evidenciados pelos alunos, de monitorizar 

resultados escolares, e de refletir e elaborar outros recursos de ensino. Cada item é 

avaliado numa escala de 1 a 7, em que 1 representa semanalmente e 7 representa nunca. 

Foi criado um indicador através da média destes 12 itens para os diretores (alpha=.91) e 

para os professores (alpha=.95), que varia na mesma escala. Assim, valores menores 

indicam uma maior interação inter-escolas entre diretores e entre professores. De forma 

geral observa-se que em média a interação inter-escolas ao nível dos diretores ocorre 

semestralmente (M=5,89) e que a interação inter-escolas ao nível dos professores ocorre 

anualmente (M=6,21). 

Tabela 15. Estatísticas descritivas da partilha e regulação inter-escolas 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Diretores        

Partilha e regulação inter-escolas 149 5,89 1,03 2 7 -1,41 5,06 

Professores        

Partilha e regulação inter-escolas 570 6,02 1,21 1 7 -1,34 4,20 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de partilha e 

regulação inter-escolas, avaliadas através dos diretores e dos professores, tal como se pode 

observar na tabela 16, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as 

escolas do PMSE não diferem significativamente das escolas do grupo de controlo nesta 

dimensão. 

Tabela 16. Impacto do PMSE na partilha e regulação inter-escolas 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Diretores        

Partilha e regulação inter-

escolas 
N/A 137 5,98 5,98 0,00  0,00 

Professores        

Partilha e regulação inter-

escolas 
537 124 6,13 6,05 -0,08  -0,06 

Nota: Nos indicadores de partilha e regulação inter-escolas uma diferença negativa entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma 
amplitude do efeito negativa) indica um impacto positivo do PMSE. 

 

No caso dos diretores os mesmos modelos por tipologia confirmam os resultados 

obtidos, não se verificando diferenças significativas na partilha e regulação inter-escolas entre 

diretores nas escolas das três tipologias e nas escolas do grupo de controlo. 
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No caso dos professores onde foram testados os mesmos modelos tendo em 

consideração a participação ou não dos professores no PMSE, também confirmam os 

resultados em cima, uma vez que não se verificam diferenças significativas para os 

professores que participaram no PMSE. Contudo, os mesmos modelos por tipologia indicam 

que os professores que participam na tipologia Híbrida, têm uma maior partilha e regulação 

inter-escolas entre professores (s.e.=0,2; p<.05) do que os professores das escolas do grupo 

de controlo. 

Sumário 

Em suma, verifica-se que no geral as escolas do PMSE não diferem das escolas do 

grupo de controlo ao nível da partilha e regulação inter-escolas, tanto ao nível dos diretores 

como dos professores. Apenas na tipologia Híbrida parece existir uma maior partilha e 

regulação inter-escolas entre professores. Estes resultados indicam que esta atividade ainda 

não está a ser devidamente implementada nas escolas do PMSE, estas continuam a trabalhar 

pouco em articulação com professores e diretores de outras escolas. 

2.9. DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Introdução 

A diferenciação pedagógica é uma das principais dimensões de implementação do 

PMSE na componente pedagógica. Esta refere-se à distinção e ajustamento de aspetos 

pedagógicos às características e necessidades dos diferentes alunos (como a organização do 

trabalho dos alunos, a avaliação sumativa e formativa, o planeamento e gestão curricular, os 

materiais e recursos e as atividades e tarefas de aprendizagem). A informação relativa a esta 

dimensão foi obtida através das respostas dos professores aos questionários, que os 

preencheram tendo como referência os dois últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição desta dimensão é aqui apresentada e em seguida apresentamos uma 

tabela com as estatísticas descritivas da mesma (Tabela 17): 

a) A diferenciação pedagógica é composta por 22 itens que remetem para a diferenciação, 

distinção e ajustamento da organização do trabalho dos alunos, da avaliação sumativa e 
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formativa, do planeamento e gestão curricular, dos materiais e recursos e das atividades e 

tarefas de aprendizagem às características e necessidades dos diferentes alunos. Cada item 

é composto por uma escala de 1 a 7, onde se contrapõem duas frases distintas. No nível 1 

apresenta-se uma frase que denota ausência de diferenciação (ex. Utilizo basicamente um 

ensino orientado para toda a turma) e no nível 7 apresenta-se uma frase que denota 

diferenciação (ex. Alterno frequentemente entre várias formas de trabalho (toda a turma, 

grupos pequenos, pares, individualmente). O professor tem que se situar no continuo de 

sete pontos entre estas duas frases. Note-se que os itens 1.3, 1.5, 2.2, 2.5, 3.3, 3.4, 4.3, 

5.3, e 5.5, eram apresentados numa escala invertida, pelo que foram invertidos antes de 

iniciar a análise desta dimensão. Foi criado um indicador através da média destes 22 itens 

(alpha=.84), que varia na mesma escala. Assim, valores maiores indicam uma maior 

diferenciação pedagógica nas práticas letivas analisadas. De forma geral observa-se que 

em média a diferenciação pedagógica situa-se ao nível 5, o que indica um nível moderado 

de diferenciação. 

Tabela 17. Estatísticas descritivas da diferenciação pedagógica 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Diferenciação Pedagógica 538 5,00 0,78 2,55 6,96 -0,01 2,78 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de 

diferenciação pedagógica, avaliadas através dos professores, tal como se pode observar na 

tabela 18, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as escolas do PMSE 

apresentam significativamente mais diferenciação pedagógica do que as escolas do grupo de 

controlo (s.e.=0,1; p<.01; AE=0,37). 

Tabela 18. Impacto do PMSE na diferenciação pedagógica 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Diferenciação pedagógica 537 124 4,79 5,05 0,25 ** 0,37 

Nota: Na diferenciação pedagógica uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito 

positiva) indica um impacto positivo do PMSE. 
 

Os modelos que têm em consideração a participação dos professores no PMSE, 

também confirmam este resultado sendo que os professores das escolas de intervenção que 

participaram no PMSE apresentam significativamente mais diferenciação pedagógica do que 

os professores da escolas do grupo de controlo (s.e.=0,1; p<.01). Os mesmos modelos por 
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tipologia indicam que este resultado é significativo para as tipologias TurmaMais (s.e.=0,1; 

p<.05), Fénix (s.e.=0,16; p<.001) e Híbrida (s.e.=0,14; p<.05). 

Sumário 

Em suma, verifica-se que as escolas do PMSE, e os professores que participam em 

todas as tipologias, têm práticas letivas significativamente mais diferenciadas e ajustadas às 

necessidades e caraterísticas dos alunos do que os professores das escolas de controlo. Este 

resultado indica que a principal atividade de implementação do PMSE na componente 

pedagógica - diferenciação pedagógica - está a ser efetivamente e amplamente executada nas 

escolas de intervenção. 

2.10. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Introdução 

A formação de professores enquanto dimensão de implementação do PMSE na 

componente pedagógica refere-se à frequência com que os professores participaram em 

diferentes tipos de formação. A informação relativa a esta dimensão foi obtida através das 

respostas dos professores aos questionários, que os preencheram tendo como referência os 

dois últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição desta dimensão é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas da mesma (Tabela 19): 

a) A frequência com que os professores participaram em diferentes tipos de formação, inclui 

8 atividades formativas: formação profissional financiada pelo ministério; formação 

profissional financiada pela autarquia; cursos numa universidade ou instituto relacionados 

com a melhoria do ensino; redes de colaboração com outros professores fora da escola; 

discussões do currículo e instrução pedagógica com uma associação, organização ou 

sindicato; atividades de formação profissional organizadas pela escola (incluindo reuniões 

de professores focadas na melhoria do ensino); atividades de formação profissional 

financiadas por um projeto que existe na escola; e seminários/congressos dinamizados por 

instituições académicas/centros de investigação. Para cada atividade os professores 

tinham que assinalar a frequência de participação na mesma numa escala de 1 (nunca) a 6 
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(dez ou mais vezes). Foi criado um indicador através da média destes oito itens 

(alpha=.72), que varia na mesma escala. Assim, valores superiores indicam uma 

participação mais frequente dos professores em atividades de formação profissional. 

Note-se que além deste indicador é analisado de forma independente o item relativo a 

atividades de formação profissional financiadas por um projeto que existe na escola, uma 

vez que se poderá adequar particularmente ao PMSE. De forma geral observa-se que em 

média a frequência de formação profissional situa-se ao nível 2,22, e a formação 

profissional financiada/organizada no âmbito de um projeto da escola situa-se ao nível 

2,51, o que indica uma frequência destas atividades em média de uma ou duas vezes por 

ano. 

Tabela 19. Estatísticas descritivas da formação profissional 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Frequência da formação 570 2,22 0,75 1 6 0,81 4,01 

Formação profissional financiada/organizada 

no âmbito de um projeto da escola  
570 2,51 1,49 1 6 0,74 2,53 

 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de formação 

profissional, avaliadas através dos professores, tal como se pode observar na tabela 20, após 

ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as escolas do PMSE apresentam 

significativamente mais formação profissional financiada/organizada no âmbito de um 

projeto da escola do que as escolas do grupo de controlo (s.e.=0,17; p<.01; AE=0,32). 

Tabela 20. Impacto do PMSE na formação profissional 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Frequência da formação 537 124 2,15 2,22 0,07  0,11 

Formação profissional 

financiada/organizada no 

âmbito de um projeto da 

escola  

537 124 2,26 2,72 0,46 ** 0,32 

Nota: Nos indicadores da formação profissional uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do 

efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. 

 

Os mesmos modelos tendo em consideração a participação dos professores no PMSE, 

também confirmam este resultado sendo que os professores das escolas de intervenção que 

participaram no PMSE apresentam significativamente mais formação profissional 

financiada/organizada no âmbito de um projeto da escola do que os professores das escolas 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

147 

 

do grupo de controlo (s.e.=0,18; p<.001). Os mesmos modelos por tipologia indicam ainda 

que este resultado se repete de forma significativa na tipologia TurmaMais (s.e.=0,21; p<.05) 

e Fénix (s.e.=0,24; p<.001). A tipologia Fénix também apresenta resultados 

significativamente superiores na frequência de atividades de formação no geral (s.e.=0,13; 

p<.001). Por outro lado, os professores da tipologia Híbrida apresentam aproximadamente 

menos frequência de atividades de formação no geral do que o grupo de controlo (s.e.=0,15; 

p<.1). 

Sumário 

Em suma, verifica-se que as escolas do PMSE, e os professores que participaram nas 

tipologias TurmaMais e Fénix, frequentam mais atividades de formação profissional 

financiadas/organizadas no âmbito de um projeto da escola do que os professores das escolas 

do grupo de controlo, e, no caso da tipologia Fénix, frequentam mais atividades de formação 

no geral. Estes resultados indicam que o PMSE está a contribuir efetivamente para a 

frequência de atividades formativas, orientadas para os professores que participam no PMSE 

e organizadas no âmbito deste programa. 

2.11. ENVOLVIMENTODOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Introdução 

O envolvimento dos encarregados de educação enquanto dimensão de implementação 

do PMSE na componente pedagógica refere-se à frequência com que os professores 

convidam os pais dos seus alunos a envolverem-se em diferentes atividades escolares. A 

informação relativa a esta dimensão foi obtida através das respostas dos professores aos 

questionários, que os preencheram tendo como referência os dois últimos anos letivos 

(2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição desta dimensão é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas da mesma (Tabela 21): 

a) A frequência com que os professores convidam os pais dos seus alunos a envolverem-se 

em diferentes atividades inclui atividades como: ajudar na sala de aula; participar em 

eventos da escola; participar em reuniões de pais; conversar sobre questões de 
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desempenho académico; e conversar sobre questões de comportamento ou atitudes. Para 

cada atividade os professores tinham que responder numa escala de 1 (nunca) a 6 (uma ou 

mais vezes por semana). Foi criado um indicador através da média destes cinco itens 

(alpha=.74), que varia na mesma escala. Assim, valores superiores indicam que os pais 

são convidados mais frequentemente pelos professores para participar nas atividades 

escolares descritas. De forma geral observa-se que em média os professores convidam os 

pais a participar em atividades na escola três ou quatro vezes por ano (M=3,09). 

Tabela 21. Estatísticas descritivas do envolvimento dos encarregados de educação 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Frequência do envolvimento dos EE 570 3,09 1,29 1 6 -0,23 2,02 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de 

envolvimento dos encarregados de educação, avaliadas através dos professores, tal como se 

pode observar na tabela 22, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as 

escolas do PMSE não diferem significativamente das escolas controlo nesta dimensão. 

Tabela 22. Impacto do PMSE no envolvimento dos encarregados de educação 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Frequência do envolvimento dos 

EE 
537 124 2,93 3,14 0,21  0,16 

Nota: Na frequência do envolvimento dos EE uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do 
efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. 

 

Por outro lado, o mesmo modelo tendo em consideração a participação dos 

professores no PMSE, indica que os professores das escolas de intervenção que participaram 

no PMSE convidam os pais dos seus alunos a envolverem-se na escola, aproximadamente 

mais vezes do que os professores das escolas do grupo de controlo (s.e.=0,13; p<.1). O 

mesmo modelo por tipologia indica ainda que esta tendência se repete na tipologia Híbrida 

(s.e.=0,27; p<.1). 

Sumário 

Em suma, verifica-se que os professores que participaram no PMSE, especialmente na 

tipologia Híbrida, procuram um maior envolvimento dos pais na vida escolar dos seus filhos, 

convidando-os a participar com maior frequência em diferentes atividades da escola. Ainda 
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assim esta atividade não se distingue nas escolas do PMSE no geral o que indica que ainda 

não foi amplamente implementada. 

2.12. INTERVENÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA NÃO DOCENTE 

Introdução 

A intervenção da equipa técnica não docente enquanto dimensão de implementação 

do PMSE foi analisada em termos da diversidade de atividades desenvolvidas nas escolas 

pelos técnicos não docentes. A informação relativa a cada subdimensão foi obtida nas 

respostas dos diretores aos questionários, que os preencheram tendo como referência os dois 

últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição desta dimensão é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas da mesma (Tabela 23): 

a) A intervenção da equipa técnica não docente foi analisada em termos da diversidade de 

atividades desenvolvidas, como: atendimento/apoio individual aos alunos; 

atendimento/dinamização de grupos de alunos; atendimento/apoio individual aos 

Encarregados de Educação; atendimento/dinamização de grupo aos Encarregados de 

Educação; atendimento/articulação com docentes; e, outro tipo de atendimento. Cada 

atividade é uma variável dicotómica (sim/não) que indica se esta foi desenvolvida. Foi 

ainda criado um indicador através da soma destes itens que reflete a diversidade de 

atividades desenvolvidas pela equipa técnica não docente em cada escola. Este indicador 

pode variar entre 0 e 6, sendo que valores mais elevados indicam uma maior diversidade 

de atividades desenvolvidas. De forma geral observa-se que em média são desenvolvidas 

3,83 atividades, entre aquelas que são apresentadas. Verifica-se ainda que em média o 

atendimento/apoio individual aos alunos dá-se em 83.9% das escolas da amostra; o 

atendimento/dinamização de grupos de alunos em 77.2%; o atendimento/apoio individual 

aos Encarregados de Educação em 75.8%; o atendimento/dinamização de grupo aos 

Encarregados de Educação em 51%; o atendimento/articulação com docentes em 81.9%; 

e, outro tipo de atendimentos em 13.4%.  
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Tabela 23. Estatísticas descritivas das variáveis de intervenção da equipa técnica não docente 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Número de atividades da equipa técnica 

não docente 
149 3,83 1,82 0 6 -1,15 3,15 

Atendimento/apoio individual aos alunos  149 0,84 0,37 0 1 -1,84 4,40 

Atendimento/dinamização de grupos de 

alunos  
149 0,77 0,42 0 1 -1,30 2,68 

Atendimento/apoio individual aos EE  149 0,76 0,43 0 1 -1,21 2,46 

Atendimento/dinamização de grupo aos 

EE  
149 0,51 0,50 0 1 -0,04 1,00 

Atendimento/articulação com docentes  149 0,82 0,39 0 1 -1,66 3,74 

Outro atendimento 149 0,13 0,34 0 1 2,15 5,61 

Apresentação das Diferenças de Implementação 

Relativamente às diferenças de implementação do PMSE nas atividades de 

intervenção da equipa técnica não docente, avaliadas através dos diretores, tal como se pode 

observar na tabela 24, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que as 

escolas do PMSE não diferem significativamente das escolas controlo no número de 

atividades desenvolvidas pela equipa técnica não docente, nem em nenhuma das atividades 

específicas. 

Tabela 24. Impacto do PMSE nas variáveis de intervenção da equipa técnica não docente 

Variáveis 
Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Número de atividades da equipa técnica não 

docente 
137 3,73 3,80 0,07  0,04 

Atendimento/apoio individual aos alunos  137 0,83 0,83 0,00  0,01 

Atendimento/dinamização de grupos de alunos  137 0,77 0,76 -0,01  -0,03 

Atendimento/apoio individual aos EE  137 0,69 0,81 0,11  0,24 

Atendimento/dinamização de grupo aos EE  137 0,48 0,50 0,01  0,02 

Atendimento/articulação com docentes  137 0,83 0,81 -0,02  -0,05 

Outro atendimento 137 0,13 0,10 -0,03  -0,08 

Nota: Em todos os indicadores da intervenção da equipa técnica não docente uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo 

(ou seja uma amplitude do efeito positiva) indica uma maior implementação dessa atividade no PMSE. 
 

Os mesmos modelos por tipologia demonstram que na atividade atendimento/apoio 

individual aos encarregados de educação, as escolas da tipologia TurmaMais e Híbrida 

apresentam um maior desenvolvimento desta atividade dos que as escolas do grupo de 

controlo, em 20,1% (s.e.=0,09; p<.05) e em 27,4% (s.e.=0,12; p<.05), respetivamente. 
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Sumário 

Em suma, verifica-se de modo geral as escolas do PMSE não se diferenciam das 

escolas controlo na generalidade das atividades desenvolvidas pelas equipas técnicas não 

docentes. Contudo nas escolas da tipologia TurmaMais e Híbrida as equipas técnicas não 

docentes desenvolvem mais atendimentos de apoio individual aos encarregados de educação.  

2.13. VARIAÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSE 

Introdução 

A análise da variação da implementação foi realizada para as dimensões em que o 

nível de implementação foi distinto para escolas PMSE e controlo, nomeadamente: 

constituição de grupos de alunos adicionais, presença professores nos conselhos de 

turma/ano, os professores foram quase sempre os mesmos de um ano letivo para o seguinte 

nos conselhos de turma/ano, os critérios de transição dos alunos são discutidos e aplicados 

com flexibilidade nos conselhos de turma/ano, diferenciação pedagógica e formação 

profissional financiada/organizada no âmbito de um projeto da escola. 

Tal como indicado no método, a variação nestas dimensões foi analisada considerando 

as seguintes variáveis moderadoras: escola agrupada, percentagem de alunos com SASE A, 

percentagem de alunos com computador em casa, escola com educação pré-escolar, número 

total de alunos na escola, antiguidade média dos docentes, percentagem de docentes do sexo 

feminino, tipologia de área urbana, número de ocorrências disciplinares, taxa média de 

sucesso nos anos contratualizados e ciclo intervencionado. Todos os moderadores dizem 

respeito ao ano de candidatura, ou seja, o ano de 2008/2009, com exceção da tipologia de 

área urbana que diz respeito à atualização mais recente de 2010. 

Apresentação das Análises de Moderação 

Entre as dimensões analisadas, verificámos que apenas a dimensão relativa à 

continuidade dos professores entre anos letivos nos conselhos de turma/ano (i.e., os 

professores serem quase sempre os mesmos de um ano letivo para o seguinte nos conselhos 

de turma/ano) apresentou uma moderação significativa e apenas com um moderador - o grau 

de urbanidade da freguesia da escola (i.e., três níveis de urbanidade: área predominantemente 

rural, área mediamente urbana, e área predominantemente urbana). 
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Tabela 25. Moderações da implementação do PMSE  

Variável de Resultado Moderadores significativos 

Constituição de grupos de alunos adicionais --- 

Presença professores nos conselhos de turma/ano --- 

Professores foram quase sempre os mesmos de um ano letivo para o seguinte 

nos conselhos de turma/ano 

(+) Tipologia de área urbana 

(Gráfico1) 

Os critérios de transição dos alunos são discutidos e aplicados com flexibilidade 

nos conselhos de turma/ano 
--- 

Diferenciação pedagógica --- 

Formação profissional financiada/organizada no âmbito de um projeto da escola --- 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 1), verifica-se que o nível de 

implementação da estratégia organizativa de manter a continuidade dos professores entre 

anos letivos nos conselhos de turma/ano é moderado positiva e significativamente pela 

tipologia de área urbana. Concretamente, o nível de implementação da estratégia organizativa 

de continuidade dos professores entre anos letivos nos conselhos de turma/ano é maior nas 

escolas PMSE do que nas escolas do grupo de controlo, no entanto esta diferença só se 

verifica nas escolas de meios predominantemente ou mediamente urbanos. Nas escolas 

predominantemente rurais, a continuidade dos professores entre anos letivos nos conselhos de 

turma/ano é sempre elevada, independentemente do PMSE. O gráfico permite também 

constatar que o PMSE atuou na redução da diferença de implementação desta estratégia que 

se encontra nas escolas do grupo de controlo nestes meios.  

Gráfico 1. Continuidade dos professores entre anos letivos nos conselhos de turma/ano por grupo de 

intervenção e tipologia de área urbana. 
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Em geral, verifica-se que a implementação do PMSE não sofreu variações 

significativas considerando as variáveis de moderação em análise. A única variável que 

demonstrou alguma variação foi a tipologia de área urbana. Concretamente observou-se que 

nas escolas com PMSE, sobretudo de meios predominantemente ou mediamente urbanos, há 

um maior nível de implementação da estratégia de continuidade de professores entre anos 

letivos nos conselhos de turma/ano, do que nas escolas do grupo de controlo. Esta variação 

faz sentido se considerarmos que nos meios predominantemente rurais a estabilidade e 

continuidade dos professores nos conselhos de turma/ano já é maior do que nos meios 

urbanos, verificando-se em cerca de 90% das escolas. Assim a participação no PMSE oferece 

uma vantagem superior para as escolas de meios urbanos, facilitando a implementação de 

uma estratégia organizativa de continuidade dos professores nos conselhos de turma/ano e 

reduzindo a desigualdade entre as escolas de meios diferentes. 
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3. DISCUSSÃO 

  



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

155 

 

A implementação do PMSE foi avaliada a três níveis: 1) avaliação dos recursos 

utilizados; 2) avaliação das atividades e estratégias de ação planeadas; e 3) avaliação das 

atividades organizacionais e pedagógicas efetivamente implementadas, considerando a 

perspetiva de alunos, professores e diretores. De forma geral, estes níveis de avaliação 

permitem compreender em que atividades de implementação as escolas do PMSE diferem das 

escolas do grupo de controlo, em que atividades se distinguem as três tipologias deste 

programa, e se as atividades de base do programa e planeadas nas escolas foram efetivamente 

implementadas. Além destes aspetos, foi também analisado de que forma a implementação 

varia consoante algumas características das escolas. Assim, esta conclusão permite responder 

a cada questão inicialmente colocada relativamente à implementação do PMSE. 

 

Que recursos se diferenciam nas escolas do PMSE? 

Relativamente à avaliação de recursos salienta-se a utilização de créditos horários 

adicionais orientados para o aluno e para a sala de aula, nomeadamente para a 

constituição de grupos adicionais de alunos, que é uma das atividades organizacionais mais 

distintivas do programa, e para tempo letivo, onde são aplicadas as atividades pedagógicas. 

Na tipologia Híbrida há também uma maior orientação de créditos horários para técnicos 

não docentes, sendo esta atividade característica desta tipologia. Por outro lado, na 

generalidade das escolas do PMSE são utilizados menos créditos em reuniões. 

Ainda em termos da avaliação de recursos verificou-se que existe uma maior parceria 

com universidades e centros de investigação nas tipologias Fénix e Híbrida e o número de 

redes de articulação com outras escolas é maior na tipologia Fénix. 

De forma geral esta avaliação indica que as escolas do PMSE diferem pouco das 

escolas controlo em termos dos recursos avaliados, sendo que a grande diferença se situa 

na orientação de créditos para o aluno e para a sala de aula. Os créditos horários 

adicionais são então determinantes para a aplicação do PMSE, na medida em que permitem a 

execução das atividades de base ao programa, nomeadamente a constituição de grupos 

adicionais de alunos, e a diferenciação pedagógica, que é potenciada em grupos mais 

pequenos. 

Ainda assim a análise das vantagens e desvantagens do PMSE indicou a existência de 

algum consenso da parte dos diretores de que há uma desadequação dos recursos disponíveis 

para a aplicação do programa (créditos horários, e recursos humanos, físicos e materiais), na 
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medida em que são considerados insuficientes. Os diretores salientam também a dificuldade 

de gerir os recursos físicos e humanos, bem como de organizar a escola e os horários de 

alunos e professores, perante a dinâmica do projeto. Os diretores e professores salientaram 

ainda uma insatisfação com a limitação do programa a determinadas disciplinas, turmas, anos 

e ciclos, havendo uma opinião generalizada de que o programa devia ser mais abrangente. 

Ainda em termos dos recursos destacou-se algum descontentamento com as metas, que foram 

consideradas desadequadas (pelos níveis de sucesso contratualizados e pela forma de 

medição), demasiado rígidas, e causadoras de muita pressão e ansiedade.  

 

Avaliação da implementação na componente organizacional 

Na componente organizacional focámos a avaliação em quatro domínios - 

constituição de grupos adicionais de alunos, liderança e coordenação, comunicação e trabalho 

de equipa e partilha e regulação inter-escolas - no sentido de avaliar se estes se diferenciam 

nas escolas do PMSE. Analisamos de seguida o nível de implementação em cada uma destas 

dimensões. 

 

Que atividades de constituição de grupos adicionais de alunos se diferenciam nas escolas 

do PMSE? 

Dentro dos domínios da componente organizacional a constituição de grupos 

adicionais de alunos é o mais característico deste programa. De facto, a análise aos 

relatórios de implementação indica que esta atividade foi planeada em todas as tipologias, 

embora se destaque na tipologia Fénix. Na prática, os alunos identificam esta atividade 

como uma das mais salientes e importantes do PMSE, e salientam que grande parte do 

impacto do programa no seu sucesso escolar provém precisamente desta atividade, na medida 

em que em grupos mais pequenos e homogéneos os alunos sentem uma maior atenção, 

conforto e confiança e adquirem mais aprendizagens. Esta foi uma atividade efetiva e 

amplamente implementada, que distingue claramente as escolas do PMSE das restantes, 

sobretudo nas tipologias TurmaMais e Fénix.  

Os resultados indicam ainda que as maiores vantagens da constituição de grupos 

adicionais de alunos identificadas pelos diretores são: a possibilidade de aplicar estratégias 

pedagógicas individualizadas, que respeitemos ritmos de aprendizagem dos alunos, uma 

maior homogeneidade e a dimensão reduzida da turma. As maiores desvantagens relacionam-
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se com a dificuldade de gestão de recursos; o fraco envolvimento dos alunos e sua 

dificuldade de adaptação à mudança de dinâmica na turma; e a desarticulação do trabalho 

realizado entre o grupo adicional de alunos e a turma de origem. 

É também importante realçar que o encaminhamento para os grupos adicionais de 

alunos não deve ser usado como uma forma de punição dos alunos, mas sim como um 

privilégio, como um reforço positivo, como uma aposta no seu desenvolvimento e bem-estar 

escolar. É também importante que a integração do aluno no grupo adicional seja devidamente 

acompanhada pelos professores no sentido de garantir que não existe uma discriminação 

negativa, associada aos alunos com desempenhos inferiores; e garantir que as estratégias de 

ensino utilizadas e que o grupo para o qual o aluno foi encaminhado realmente se ajustam às 

necessidades e características do mesmo. Ademais, é importante referir que a dimensão 

reduzida dos grupos de alunos assim como a sua homogeneidade no nível de ensino são uma 

das vantagens salientadas no PMSE, embora para alguns professores seja difícil gerir a 

dinâmica e a rotatividade dos grupos, e trabalhar com alunos com dificuldades. 

Ainda neste âmbito é de salientar que as escolas da tipologia Fénix se distinguem 

pela reorganização das turmas em turmas de nível, não só no planeamento das atividades, 

como na implementação das mesmas, o que faz parte do modelo operacional desta tipologia.  

Salienta-se também que embora não tenham sido atribuídos mais recursos para as 

assessorias pedagógicas, estas salientam-se nos planos de atividades da tipologia Híbrida e 

são também identificadas pelos alunos como uma das atividades inerentes ao PMSE. Neste 

âmbito, salienta-se a importância de articulação e coerência entre os professores, sobretudo 

no contexto das assessorias, para que estas tenham um efeito positivo e não contraproducente. 

 

Que atividades de liderança e coordenação se diferenciam nas escolas do PMSE? 

Relativamente à liderança e coordenação verificámos que todas as tipologias 

planearam atividades de envolvimento, partilha e coordenação com a liderança intermédia e 

superior. Esta liderança seria caracterizada por uma orientação para o trabalho, para os 

alunos, para a mudança e compromisso com a escola e por uma gestão operacional da 

escola, com partilha de decisões, envolvimento e responsabilização dos vários intervenientes.  

Na prática, a atividade que mais se diferencia nas escolas do PMSE neste domínio é a 

presença dos professores não titulares de turma nos conselhos de ano/turma, o que 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

158 

 

indica um maior envolvimento e partilha com os professores no geral. Esta diferença destaca-

se sobretudo nas escolas da tipologia Fénix e Híbrida.  

Ademais, as escolas do PMSE, nomeadamente da tipologia TurmaMais destacam-se 

na estabilidade e continuidade dos professores entre anos letivos e na construção de uma 

equipa pedagógica que acompanha os alunos numa lógica de ciclo. Estes aspetos são 

essenciais para o acompanhamento dos alunos de forma sustentada e consistente ao longo do 

ciclo. Por outro lado, nesta tipologia observou-se também uma menor interação dos 

professores com os membros da direção. Estes dados, de certa forma refletem o modelo 

operacional desta tipologia no qual parte das funções pedagógicas que cabiam à direção 

passam a ser desempenhadas pela equipa pedagógica formada por professores e dirigida pelo 

coordenador do projeto. Assim, nesta tipologia, é menos presente a ação do diretor, pelo que 

o contacto e o envolvimento dos professores com a direção neste tipo de atividades poderão 

ser menores. 

 

Que atividades de comunicação e trabalho de equipa se diferenciam nas escolas do PMSE? 

Em termos da comunicação e trabalho de equipa foi planeado em todas as tipologias 

uma maior partilha de informação e recursos, uma planificação conjunta de materiais, das 

formas de avaliação, das aulas, atividades e estratégias de ensino, bem como a discussão de 

boas práticas e intercâmbio de experiências entre os professores.  

Na prática, observou-se que as escolas do PMSE não diferem das escolas controlo 

neste tipo de atividades. Apenas na tipologia Fénix se registou uma maior interação entre 

professores para realizar tarefas de planificação e/ou partilha de informação pedagógica, 

nomeadamente através de plataformas virtuais e de reuniões não abrangidas pelo crédito 

horário. Este resultado relaciona-se com o modelo operacional desta tipologia, no qual 

existem professores diferentes para as turmas de origem (turmas fénix) e para os grupos 

adicionais de alunos (Ninhos) o que requer uma maior articulação e frequência de interação e 

comunicação entre os professores. 

Verificou-se também através da análise das vantagens e desvantagens do PMSE que, 

por um lado, este programa implica um maior trabalho colaborativo entre docentes, e este 

tipo de trabalho é considerado positivo. Por outro lado, quando se verifica uma falta de 

envolvimento e de colaboração entre docentes, a aplicação do programa é dificultada. Além 
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disso a implementação deste programa implica um aumento de tarefas e da carga horária dos 

docentes e alunos, o que é visto como uma desvantagem, sobretudo pelos professores. 

 

Que atividades de partilha e regulação inter-escolas se diferenciam nas escolas do PMSE? 

No que concerne à partilha e regulação inter-escolas começa por se salientar que 

esta atividade não é identificada como uma atividade de base, crucial ao PMSE, embora seja 

mencionada como uma das atividades e consequências deste programa. De facto, esta 

atividade foi a menos mencionada nos relatórios de implementação dos dois primeiros 

anos do programa. Este dado é confirmado na prática, na medida em que as escolas do PMSE 

não se distinguem efetivamente das escolas do grupo de controlo neste domínio. Apenas na 

tipologia Híbrida se assinala uma maior interação entre professores de escolas diferentes, 

mas com uma diferença pouco significativa.  

 

Avaliação da implementação na componente pedagógica 

Na componente pedagógica focámos a avaliação em quatro domínios - diferenciação 

pedagógica, formação de professores, envolvimento/contacto com encarregados de educação 

e intervenção da equipa técnica não docente – também no sentido de avaliar se estes se 

diferenciam nas escolas do PMSE. Analisamos agora o nível de implementação em cada uma 

destas dimensões. 

 

Que atividades de diferenciação pedagógica se diferenciam nas escolas do PMSE? 

Dentro dos domínios da componente pedagógica a diferenciação pedagógica é a 

atividade mais característica deste programa. De facto, na análise dos relatórios de 

implementação verificou-se que as atividades pedagógicas a desenvolver na sala de aula com 

os alunos foram referidas em todas as tipologias. Ainda assim, as atividades como a 

organização do trabalho dos alunos e a avaliação sumativa e formativa destacaram-se na 

tipologia TurmaMais, o que reflete o modelo operacional desta tipologia, muito centrado 

nestas vertentes pedagógicas. Concluímos também que a diferenciação pedagógica foi 

efetivamente e amplamente implementada nas escolas do PMSE, sendo uma atividade 

verdadeiramente diferenciadora das escolas com o programa em relação às restantes escolas. 
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Esta atividade é crucial para os resultados obtidos, sendo possível implementá-la plenamente 

graças à constituição de grupos adicionais de alunos, de dimensão mais reduzida. 

Verificou-se ainda que esta atividade foi implementada em todas as tipologias, 

portanto, de uma forma geral os professores do PMSE utilizaram estratégias, recursos e 

materiais de ensino mais diversificados e ajustados às necessidades e características dos 

alunos. Os próprios alunos identificaram a diferenciação pedagógica (ao nível do 

planeamento e gestão curricular, das tarefas de aprendizagem e dos métodos e 

estratégias de avaliação) como uma das atividades principais do PMSE. Atribuíram 

bastante importância a uma prática mais próxima e personalizada, que tenha em consideração 

as características dos alunos, e que se ajuste às mesmas, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem.  

Também na análise das vantagens e desvantagens do PMSE se verificou que o apoio 

adequado às necessidades individuais dos alunos e a utilização de estratégias pedagógicas 

alternativas e diferenciadas são vistos como grandes vantagens do PMSE. Contudo, alguns 

professores manifestam alguma dificuldade na aplicação das atividades pedagógicas e 

organizacionais previstas no PMSE, indicando a necessidade de algum apoio e 

acompanhamento neste âmbito (seja através de formação, das comissões de 

acompanhamento, ou de partilha de boas práticas entre escolas). 

 

Que atividades de formação dos professores se diferenciam nas escolas do PMSE? 

Relativamente à formação dos professores verificou-se que esta se destacou nos 

relatórios de implementação das escolas Hibridas. No entanto, na prática são as escolas das 

tipologias TurmaMais e Fénix que se diferenciam das escolas do grupo de controlo com 

uma maior frequência de formação financiada/organizada no âmbito de um projeto da 

escola. 

 

Que atividades de envolvimento dos encarregados de educação se diferenciam nas escolas 

do PMSE? 

Quanto ao envolvimento e contacto com os encarregados de educação, verificou-

se que esta não é uma atividade distintiva das escolas do PMSE. Ainda assim, os 

professores que participaram no programa, nomeadamente na tipologia Híbrida, revelaram 
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envolver os encarregados de educação com maior frequência nas escolas. De facto, embora 

tenha havido um esforço de envolvimento e compromisso dos encarregados de educação na 

evolução do trabalho dos alunos, este ainda não se distingue significativamente do trabalho 

efetuado nas outras escolas em análise.  

 

Que atividades de intervenção da equipa técnica não docente se diferenciam nas escolas do 

PMSE? 

Na intervenção da equipa técnica não docente conclui-se que de um modo geral as 

escolas do PMSE não se diferenciam das restantes. Ainda assim verificou-se que estas 

equipas prestam um maior atendimento e apoio individual aos encarregados de educação nas 

escolas das tipologias TurmaMais e Híbrida. 

 

Em que circunstâncias o PMSE tem maior nível de implementação? 

Em termos das variações da implementação apenas se verificou uma variação na 

continuidade de professores entre anos letivos consoante a tipologia de área urbana das 

escolas. Mais especificamente observou-se que o PMSE conduz a um aumento na 

continuidade dos professores entre anos letivos sobretudo nas escolas de meios 

predominantemente ou medianamente urbanos, nos quais a continuidade dos 

professores é geralmente menor. Assim, o PMSE permite reduzir a desigualdade entre as 

escolas de meios diferentes no que diz respeito à continuidade e estabilidade dos professores 

entre anos letivos. 

 

Que recursos e atividades se diferenciam em cada uma das três tipologias do PMSE? 

Note-se que as diferenças por tipologias devem ser interpretadas com precaução, 

sobretudo na tipologia Híbrida devido à reduzida dimensão da amostra. Ainda assim, é 

possível sintetizar os recursos e atividades que se diferenciam em cada tipologia em 

comparação com as escolas do grupo de controlo. 

Quanto à tipologia TurmaMais verificou-se que há uma maior utilização dos 

créditos adicionais para constituição de grupos adicionais de alunos e para tempo letivo, e há 

uma menor utilização dos créditos para constituição de grupos de apoio pedagógico, reuniões 

e assessorias pedagógicas. Ao nível das atividades da componente organizacional esta 
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tipologia destaca-se pela constituição de grupos adicionais de alunos, mais homogéneos que 

as turmas de origem e nos quais os alunos ficam por menos tempo, portanto, há uma maior 

rotatividade dos alunos nos grupos. Destaca-se também por uma menor frequência de 

interação dos professores com os diretores das escolas (explicada pelo modelo operacional da 

tipologia), por uma maior estabilidade dos professores entre anos letivos e pela composição 

de uma equipa pedagógica que acompanha os alunos do início ao fim do ciclo. Ao nível das 

atividades da componente pedagógica, nos relatórios de implementação destacaram-se as 

atividades de organização do trabalho dos alunos e de avaliação sumativa e formativa. Na 

prática, esta tipologia destacou-se com uma maior diferenciação pedagógica, com mais 

formação profissional financiada/organizada no âmbito de um projeto da escola e com mais 

atendimento/apoio individual aos encarregados de educação. 

Relativamente à tipologia Fénix verificou-se que há uma maior utilização dos 

créditos adicionais para constituição de grupos adicionais de alunos e para tempo letivo, e há 

uma menor utilização dos créditos para reuniões e coordenação de projetos. Ao nível dos 

recursos disponíveis esta tipologia diferencia-se também por ter mais parcerias com 

universidades e centros de investigação e por ter um maior número de redes de articulação 

inter-escolas. Ao nível das atividades da componente organizacional esta tipologia destacou-

se nos relatórios de implementação pelas atividades de constituição de grupos adicionais de 

alunos e de reorganização das turmas em turmas de nível, o que também se verificou na 

prática desta tipologia. Ademais, destaca-se uma maior presença e participação de 

professores não titulares da turma nos conselhos de turma/ano e uma maior interação entre 

professores para planificação e partilha de informação através de reuniões não abrangidas 

pelo crédito horário e de plataformas virtuais. Esta presença, participação e interação estão 

muito relacionadas com o modelo operacional da tipologia que, tendo professores diferentes 

nas turmas de origem e nos grupos adicionais, exige uma maior articulação entre os 

professores. Ao nível das atividades da componente pedagógica esta tipologia destacou-se 

com uma maior diferenciação pedagógica, com mais formação profissional no geral, e com 

mais formação profissional financiada/organizada no âmbito de um projeto da escola. 

 Na tipologia Híbrida verificou-se que há uma maior utilização dos créditos 

adicionais para constituição de grupos adicionais de alunos, para tempo letivo e para técnicos 

não docentes, e há uma menor utilização dos créditos para reuniões. Embora nos relatórios de 

implementação de destaquem as atividades de assessoria pedagógica, não são atribuídos 

significativamente mais créditos para as mesmas. As equipas docentes são avaliadas como 
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tendo maior qualidade de formação inicial e de abordagem pedagógica. Ao nível dos recursos 

destacam-se ainda por ter mais parcerias com as universidades e centros investigação mas por 

ter menos parcerias com Ministérios e com autarquias. Ao nível das atividades da 

componente organizacional verificou-se que nesta tipologia os grupos adicionais de alunos 

são mais homogéneos que as turmas de origem e que os alunos permanecem menos tempo 

nestes grupos. Esta tipologia diferenciou-se ainda por uma maior presença dos professores 

nos conselhos de turma/ano, por os professores serem quase sempre os mesmos de um ano 

letivo para o seguinte, e por uma maior partilha com professores de outras escolas. Destacou-

se também por haver menos discussão sobre a transição dos alunos no final de cada período e 

nas reuniões intercalares, assim como por existir uma menor interação com professores para 

planificação e partilha de informação através de reuniões abrangidas pelo crédito horário. Ao 

nível das atividades da componente pedagógica esta tipologia destacou-se nos relatórios por 

haver mais planeamento de atividades de formação, contudo, na prática, diferenciou-se por 

ter menos frequência de formação profissional no geral. Distingue-se ainda pela maior 

diferenciação pedagógica, pela maior frequência de envolvimento dos encarregados de 

educação, e por mais atendimento/apoio individual aos encarregados de educação pelas 

equipas não docentes. Mais uma vez importa salientar que devido à reduzida dimensão da 

amostra os resultados obtidos para esta tipologia não são tão fiáveis e devem ser lidos com 

precaução. 

 

Em síntese, como diferem as escolas do PMSE das restantes? 

Em síntese, ao nível da componente organizacional conclui-se que as escolas do 

PMSE estão a implementar efetivamente a atividade matricial do programa – a 

constituição de grupos adicionais de alunos. Contudo, ainda não se distinguem 

claramente e amplamente das restantes escolas nos domínios da liderança e 

coordenação, da comunicação e trabalho de equipa e da partilha inter-escolas. É certo 

que se começam já a registar algumas diferenças, específicas de cada tipologia, mas, no geral, 

estes domínios não são distintivos, devendo ser alvo de maior investimento para que se possa 

alcançar os benefícios e efeitos que poderão derivar dos mesmos. 

No que diz respeito às atividades da componente pedagógica conclui-se que as 

escolas do PMSE se distinguem efetivamente das restantes escolas sobretudo pela 

diferenciação pedagógica, mas também pela frequência de formações para professores. 
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Estas duas atividades foram devidamente implementadas no âmbito deste programa. Já as 

atividades mais relacionadas com o envolvimento dos encarregados de educação e com a 

intervenção da equipa técnica não docente, começam a diferenciar-se em algumas tipologias 

mas ainda não se podem considerar efetivamente implementadas.  

De um modo geral, conclui-se que as atividades que melhor definem o programa são 

também aquelas que são mais implementadas – constituição de grupos adicionais de alunos e 

diferenciação pedagógica. As restantes atividades, não são tão realçadas na definição do 

programa e embora se comecem a diferenciar nas escolas do PMSE ainda não estão 

amplamente implementadas.  
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D. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO 

PROGRAMA MAIS SUCESSO ESCOLAR 
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4. INTRODUÇÃO 
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O principal objetivo deste capítulo é avaliar o impacto do PMSE, i.e., determinar o 

efeito deste programa na promoção do sucesso escolar, mas também noutras dimensões 

organizacionais e pedagógicas, ao nível do aluno, da organização e dos professores. 

Tal como nas dimensões de implementação, as dimensões centrais para avaliação do 

impacto do PMSE foram identificadas a partir da análise aos modelos originais das tipologias 

Fénix e TurmaMais, da análise da documentação relativa ao PMSE, da recolha de pareceres 

de peritos da comissão de monitorização e acompanhamento, da realização de entrevistas 

com intervenientes do programa, e da revisão de literatura. Estas organizam-se em duas áreas 

- organizacional e pedagógica. Desta forma colocámos as seguintes questões globais: 1) Qual 

o impacto do PMSE nas componentes organizacionais (liderança escolar, ligação pais-

comunidade-escola, competência profissional, crenças de confiança individual e coletiva nas 

competências de ensino) e pedagógicas (qualidade da relação professor-aluno, desempenho 

escolar) das escolas? Qual o impacto das três tipologias do PMSE (TurmaMais, Fénix e 

Híbridas) nestas mesmas duas componentes? 

Estas questões globais traduzem-se nas seguintes sub-questões de investigação: 

 Quais as perspetivas dos alunos acerca do impacto do PMSE? 

 Qual o impacto do PMSE na liderança escolar? 

 Qual o impacto do PMSE na ligação pais-comunidade-escola e no envolvimento parental? 

 Qual o impacto do PMSE na competência profissional e nas crenças de confiança 

individual e coletiva nas competências de ensino? 

 Qual o impacto do PMSE nas taxas de sucesso escolar? 

 Qual o impacto do PMSE na qualidade do sucesso escolar? 

 Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: exames? 

 Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: aferições? 

 Qual o impacto do PMSE nas taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte? 

 Qual o impacto do PMSE no recurso a percursos curriculares alternativos? 

 Qual o impacto do PMSE no desempenho cívico dos alunos?  

 Qual o impacto do PMSE na qualidade da relação professor-aluno e professor-turma? 

Por outro lado, além de avaliar o impacto do PMSE, neste projeto pretendia-se 

compreender possíveis fontes de variação no mesmo, ou seja, determinar em que 

circunstâncias o PMSE tem maior ou menor impacto. Nesse seguimento colocámos a 
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seguinte questão global: Em que circunstâncias (características das escolas e gradiente urbano 

da freguesia da escola) o PMSE tem maior nível de impacto? 

A resposta à primeira questão - “Quais as perspetivas dos alunos acerca do impacto 

PMSE?” -  incluiu os dados recolhidos através dos grupos focais com os alunos. As questões 

relativas à liderança escolar, à ligação pais-comunidade-escola e ao envolvimento parental, à 

competência profissional e às crenças de confiança individual e coletiva nas competências de 

ensino, e à qualidade da relação professor-aluno e professor-turma foram respondidas através 

dos dados recolhidos nos questionários aplicados a diretores e a professores. 

As restantes questões, relativas aos indicadores de desempenho escolar, integram os 

dados fornecidos pelo ME.  

Depois de responder a cada questão específica foi efetuado um resumo dos resultados, 

que se complementam na resposta às questões globais colocadas neste projeto. 
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5. RESULTADOS 
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5.1. PERSPETIVAS DOS ALUNOS ACERCA DO IMPACTO DO PMSE 

Introdução 

A análise das perspetivas dos alunos acerca do impacto do PMSE foi efetuada com 

base na informação obtida nos grupos focais com os alunos que estava relacionada com o 

impacto do programa. Esta aplica-se apenas ao grupo de intervenção, i.e., aos alunos que 

participaram no programa.  

Análise das perspetivas dos alunos acerca do impacto do PMSE 

No que respeita às opiniões dos alunos relativamente às principais áreas de impacto 

do PMSE, estes manifestaram as suas perspetivas em vários domínios temáticos (Figura 9), 

com destaque para as relações interpares e para o aproveitamento escolar. Outros aspetos 

discutidos correspondem aos temas da compreensão dos conteúdos programáticos, 

envolvimento e motivação para a aprendizagem dentro e fora da aula, e à atenção e 

concentração dentro da sala de aula. Com menor saliência referiram também a relação 

pedagógica professor-aluno e as alterações do comportamento dos alunos em função do 

programa.  

Figura 9. Organograma dos temas representados nas perspetivas dos alunos acerca das princpais áreas 

de impacto do PMSE, no decorrer dos grupos focais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O impacto do PMSE na área das relações interpares corresponde ao tópico sobre o 

qual os alunos mais manifestaram as suas opiniões (N=60; 24,2% do total da área Impacto). 

Neste âmbito, um dos aspetos mais mencionados, principalmente nos grupos focais que 
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decorreram nas escolas da tipologia TurmaMais, foi a sensação de alguma estranheza e 

desconfiança aquando da formação inicial dos grupos adicionais de alunos, tal como foi 

expressa nas seguintes afirmações: “No início nós não conhecíamos muito bem as pessoas e 

não nos sentíamos muito à vontade” (aluna, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 

4/5); “Sentia-me estranho” (aluno, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 3+/4).  

Não obstante, referiram que este sentimento inicial evoluiu para a construção de um 

sentido mais alargado de turma, para o alargamento e consolidação do grupo de amizades e, 

de um modo geral, para mais oportunidades de socialização, como afirmaram desta forma: 

“Se não existisse TurmaMais acho que não nos dávamos todos assim tão bem como damos. 

Isso também contribuiu um bocado” (aluna, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 

4/5); “Não [nos divide]! Até faz-nos juntar e socializar tudo” (aluno, 14 anos, TurmaMais no 

3º ciclo, grupo nível 5);“As turmas ficaram mais unidas” (aluno, 14 anos, TurmaMais no 3º 

ciclo, grupo nível 5). Estes benefícios para a socialização entre turmas de um mesmo ano 

foram muito valorizados pelos participantes “O aspeto positivo maior foi mesmo as 

amizades” (aluna, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 4/5).  

Por outro lado, quando questionados acerca da existência de focos de conflito ou 

desarmonia entre pares eventualmente motivados pela constituição dos grupos de nível de 

alunos, alguns participantes, principalmente nos grupos focais que decorreram nas escolas da 

tipologia Fénix, mencionaram ter assistido ou passado por episódios de discriminação ou 

agressão motivados pela pertença a estes grupos, tal como expresso nas seguintes afirmações: 

“Eles a mim invejam-me porque… como é que eu hei-de explicar… [no ninho] nós estudamos 

mais, tínhamos melhores notas e os outros não. Nós recebíamos mais atenção do que os 

outros” (aluno, 10 anos, Fénix no 1º ciclo, ninho); “Por exemplo, eu ouvia que quando nós 

íamos para o ninho eles juntavam-se nos intervalos e chamavam-nos «Burros, têm que ter 

ajuda…»” (aluno, 12 anos, Fénix no 2º ciclo, turma de origem);“Na minha [turma], por 

acaso costuma acontecer …” (aluna, 15 anos, Híbrida no 3ºciclo, com assessoria e pequenos 

grupos).  

Ainda assim, o tom dominante a este respeito foi de que estes episódios ocasionais de 

discriminação ou agressão, quando se verificavam, eram minimizados e ultrapassados pelos 

próprios intervenientes, como afirmado por este dois alunos: “Mas nós não temos de ligar às 

bocas que os outros mandam, nós estamos lá é para ser ajudados” (aluna, 14 anos, Fénix no 

2º ciclo, ninho); “Há comentários. De vez em quando há comentários, mas não é nada de 

especial” (aluno, 17 anos, Híbrida no 3º ciclo, com assessoria e pequenos grupos).  



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

172 

 

Adicionalmente, o ingresso em grupos de nível surgiu associado ao sentimento de 

maior proteção e confiança dentro do próprio grupo, por parte dos alunos com mais 

dificuldades, para estarem nas aulas sem receio de errar ou de serem discriminados pelos 

colegas com níveis de desempenho mais elevados. Esta associação esteve mais patente nos 

grupos focais que decorreram nas escolas da tipologia TurmaMais, como expresso na opinião 

das seguintes alunas: “Eu acho que quando estou na TurmaMais, acho que me sinto e mais à 

vontade para falar, porque na nossa turma costumam gozar um bocadinho quando se erra ou 

quando se faz alguma coisa mal… e assim na TurmaMais acho que temos todos mais ou 

menos as mesmas dificuldades e é mais fácil” (aluna, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo 

nível 3+/4);e “Como são todos do mesmo nível é um bocadinho difícil mandar bocas” (aluna, 

14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 4/5). 

O aproveitamento escolar foi unanimemente classificado pelos alunos que 

participaram nos grupos focais como o fator em que a participação no PMSE teve maior 

impacto (N=50; 20,2% do total da área Impacto). De acordo com as suas perspetivas, o 

PMSE proporcionou oportunidades para, de um modo geral, melhorar as notas e, em muitos 

casos, foi identificado como um fator indispensável para uma transição de ano bem-sucedida, 

como afirmado pelos seguintes alunos: “Consegui e estou a conseguir tirar muito melhores 

notas” (aluna, 10 anos, Fénix no 1º ciclo, ninho); “Eu passei por causa do Fénix” (aluno, 10 

anos, Fénix no 1º ciclo, ninho); “Eu consegui subir a nota no Ninho, […] também por serem 

menos” (aluna, 15 anos, Fénix no 3º ciclo, turma de origem); “Naquelas disciplinas que nós 

temos na TurmaMais, notamos que temos um certo reforço […]. As notas começam a subir 

mais facilmente” (aluno, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 3+/4).  

Alguns dos participantes manifestaram ainda a opinião de que esta melhoria se 

verificou principalmente nos alunos que têm mais dificuldades em obter classificações 

positivas. Um aluno disse “Os de [nível] 4 e 5 não são assim muito beneficiados. Mas os de 

2… os que estão ali entre o 2 e o 3, isso ajuda de certeza, quase todos sobem para três. Não 

há qualquer tipo de dúvida” (aluno, 17 anos, Híbrida no 3º ciclo, com assessoria e pequenos 

grupos); “Os de 2 e 3, que são os que passam mais tempo na TurmaMais, tiram melhores 

notas quando estão na TurmaMais do que quando estão na Turma de Origem” (aluno, 14 

anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 4/5).  

Para além das melhorias ao nível do aproveitamento escolar per se, de acordo com a 

perspetiva dos alunos a participação no PMSE traduziu-se em ganhos também no que respeita 

a uma efetiva compreensão dos conteúdos programáticos (N=37; 14,9% do total da área 

Impacto). Esta maior capacidade de compreensão surgiu sobretudo associada ao ingresso nos 
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grupos adicionais de alunos de dimensão mais reduzida. Duas alunas de uma escola da 

tipologia Fénix e uma de TurmaMais disseram: “Eu acho que agora percebo mais, por estar 

lá [no ninho]. Compreendo mais a matéria” (aluna, 14 anos, Fénix no 2º ciclo, ninho); 

“Esclarecem-nos melhor! Ficamos mais esclarecidos!” (aluna, 14 anos, Fénix no 2º ciclo, 

ninho); “Já conseguimos compreender melhor” (aluna, 15 anos, TurmaMais no 3º ciclo, 

grupo nível 4/5). A maior capacidade de compreensão foi também atribuída ao ajustamento 

das estratégias de ensino em função do nível de aprendizagem dos alunos que constituem 

estes grupos homogéneos, como expresso nas seguintes opiniões: “Por exemplo, a matéria 

que nós estamos a dar agora… Eu estive no grupo dos que tinham mais dificuldades e 

aprendi, aprendi e lembro-me de tudo” (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, com assessoria e 

pequenos grupos); “Todos percebemos, porque estamos mais ou menos todos ao mesmo 

nível. Acho que é muito melhor” (aluna, 13 anos, Híbrida no3º ciclo, com assessoria e 

pequenos grupos). 

O envolvimento e motivação dos alunos para a aprendizagem dentro e fora da aula foi 

outro dos fatores positivamente associados à participação das escolas no PMSE, referido na 

generalidade dos grupos focais (N=37; 14,9% do total da área Impacto). Os participantes 

mencionaram ter sentido este impacto ao nível individual e, em muitos casos, também ao 

nível da motivação e envolvimento da turma como um todo, tal como expresso nas seguintes 

afirmações: “ [O ninho ensina-nos] A trabalharmos melhor, a não sermos tão preguiçosos” 

(aluno, 9 anos, Fénix no 1º ciclo, ninho); “Há muito mais empenho na aula” (aluna, 15 anos, 

Fénix no 3º ciclo, ninho); “A minha turma também, por acaso, está muito mais estudiosa, 

porque pronto alguns começaram a estudar todos os dias para ter melhores resultados e 

também influenciam os colegas” (aluno, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequenos 

grupos).  

Este acréscimo no empenho foi justificado por um maior à-vontade dentro da sala de 

aula e, reforçando uma ideia já citada na categoria que agrega as opiniões dos alunos ao 

domínio da relação interpares, pelo maior conforto e confiança proporcionados pela 

possibilidade de integrar um grupo homogéneo ao nível de desempenho académico. Esta 

justificação aparece nas seguintes afirmações de uma aluna da TurmaMais e uma de uma 

escola da tipologia Híbrida: “Acho que ficamos mais desinibidos para falar com o professor, 

porque somos uma turma mais pequena e é mais fácil dizer” (aluna, 14 anos, TurmaMais no 

3º ciclo, grupo nível 3+/4); “Porque assim estão todos no mesmo nível e, por exemplo, eu 

estou a fazer uma pergunta e eu não sei, mas o outro do lado não se vai rir, porque ele 

também não sabe, e estamos mais à vontade” (aluna, 15 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria 
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e pequenos grupos). Ainda assim, num dos grupos focais alguns participantes revelaram ter 

sentido um decréscimo na motivação quando integraram estes grupos, por sentirem que os 

métodos e estratégias de ensino eram pouco ajustados às suas preferências e necessidades de 

aprendizagem. Um aluno exprimiu esta opinião da seguinte maneira: “A maior parte do 

tempo sempre tive na turma Fénix, depois habituei-me aquele ritmo, fui para lá para o 

Ninho, aquilo é mais lento, começou a perder o interesse…” (aluno, 16 anos, Fénix no 3º 

ciclo, ninho).  

Os alunos que participaram nos grupos focais também mencionaram aumentos nos 

níveis de atenção e concentração dentro da sala de aula, como resultado das atividades 

desenvolvidas no âmbito do PMSE, especificamente no contexto dos grupos adicionais de 

alunos (N=29; 11,7% do total da área Impacto). Na opinião dos participantes, o facto de estes 

grupos terem, por norma, uma dimensão mais reduzida do que as turmas de origem, 

proporcionava um aumento nos níveis de concentração. Um aluno de uma escola Fénix do 1º 

ciclo disse “São menos e dá para respondermos todos. […] Dá para ter mais atenção no 

ninho do que numa aula real. Se for tudo numa aula real é… tem-se menos atenção, mas no 

ninho tem-se mais porque quanto menos somos, mais atenção temos” (aluno, 9 anos, Fénix 

no 1º ciclo, não participou no projeto/opinião externa). No 3º ciclo uma aluna de uma escola 

TurmaMais afirmou: “Nós estávamos todos concentrados à frente e conseguíamos comunicar 

muito melhor” (aluna, 14 anos, TurmaMais no 3º ciclo, grupo nível 4/5).  

Os alunos afirmaram também que os grupos adicionais de alunos minimizavam as 

oportunidades de distração, tal como expresso nas seguintes afirmações “Por muito que nós 

estivéssemos calados, é sempre… Ou é virar os livros, ou a caneta que caía ou isto ou 

aquilo… É sempre complicado para aqueles que têm mais dificuldade. Eu, por exemplo, a 

Francês estou muito bem na matéria, mas se ouvisse um barulhinho, «estragou tudo». E para 

mim era muito mais fácil estar num grupo mais pequeno, havia menos ruído, menos barulho” 

(aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, com assessoria e pequenos grupos; “[Conseguimos] 

estar mais atentos, não há tanta confusão” (aluna, 15 anos, Fénix no 3º ciclo, turma de 

origem). 

Outro fator positivamente avaliado pelos alunos, embora com menor destaque (N=19; 

7,7% do total da área Resultados), foi a melhoria na relação pedagógica com os professores, 

novamente associada à possibilidade de integrar grupos mais reduzidos, com maior 

proximidade e oportunidades acrescidas de receber apoio individualizado. Os alunos 

disseram: “Acabam por ganhar um à vontade diferente com os professores com quem estão e 

é diferente” (aluna, 13 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria); “Nós conhecemo-la melhor, por 
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sermos por exemplo 14 com ela só, depois eramos outros 14. E se calhar assim ela deu-se a 

conhecer um bocado mais do que se fosse uma turma inteira, tinha de ser muito mais rígida e 

tudo mais” (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequenos grupos);“[A maior 

diferença é] a relação com os alunos” (aluna, 15 anos, Fénix no 3º ciclo, ninho). No grupo 

focal de uma das escolas Fénix, relativo ao 1º ciclo, alguns dos alunos que integraram estes 

grupos salientaram a criação de laços afetivos com os respetivos professores e a ansiedade 

que sentiram face à separação, ao transitarem para o 2º ciclo. Dois alunos de ninho 

afirmaram: “[Pensei] que nunca mais ia ver os professores que tive. [Isso fez-me sentir] um 

bocadinho triste” (aluna, 10 anos, Fénix no 1º ciclo, ninho); “Eu também, chorei… fui para a 

casa de banho chorar” (aluno, 10 anos, Fénix no 1º ciclo, ninho). Noutros grupos focais, em 

ciclos mais avançados, houve ainda referências pontuais à gestão do desempenho em função 

da preferência pelo professor, como expresso aqui: “Esforço-me, para no próximo período já 

estar com a outra professora” (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e pequenos 

grupos).  

Na opinião dos participantes, o PMSE também se traduziu em mudanças ao nível do 

comportamento dentro da sala de aula (N=16; 6,5% do total da área Impacto). Este foi, aliás, 

um dos fatores que alguns dos alunos apontaram como importantes para a maior capacidade 

de atenção/concentração no contexto dos grupos adicionais, expresso aqui na opinião de 

alunos das três tipologias: “O professor depois fica ali a dar sermão… quando está a dar 

sermão os outros viram-se para trás, começam a falar e na TurmaMais isso não acontece, 

porque a maioria faz os trabalhos e podemos seguir com a aula” (aluno, 14 anos, TurmaMais 

no 3º ciclo, grupo nível 5); “Mais silêncio dentro da sala, menos brincadeira” – (aluna, 10 

anos, Fénix no 1º ciclo, ninho); “Quando nos juntamos fazemos muito mais barulho até 

porque somos mais, acho que é só por isso” (aluna, 14 anos, Híbrida no 3º ciclo, assessoria e 

pequenos grupos). Numa das escolas alguns alunos associaram as melhorias no 

comportamento à presença de dois professores em simultâneo dentro da sala, no âmbito das 

assessorias pedagógicas. Uma aluna disse: “Nós estamos sempre mais calados a Português, 

também a Matemática, por causa de também termos as duas professoras, mas no resto das 

disciplinas nós também temos um comportamento péssimo” (aluna, 15 anos, Híbrida no 3º 

ciclo, assessoria e pequenos grupos). 
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Sumário 

Em suma, os alunos avaliam de forma globalmente positiva os resultados do PMSE, 

indicando que o seu principal impacto se situa ao nível do aproveitamento escolar. Contudo 

identificam outros aspetos nos quais a participação no PMSE teve efeito e que contribuem 

para o aproveitamento escolar, nomeadamente a melhoria da relação entre pares, a melhoria 

da compreensão e aquisição de conteúdos de aprendizagem, o aumento do envolvimento e da 

motivação, o aumento da atenção e concentração, a melhoria da relação com os professores e 

a melhoria dos comportamentos. Todos estes efeitos surgem relacionados com o facto de os 

alunos estarem em grupos mais pequenos e homogéneos, onde as estratégias de ensino são 

mais ajustadas às suas necessidades. Estes grupos afiguram-se como um espaço de maior 

conforto, onde os alunos se sentem mais integrados e confiantes, e onde os professores têm 

maior disponibilidade para prestar um apoio mais individualizado, próximo e atento. As 

melhorias no comportamento surgem também associadas às assessorias pedagógicas. 

Embora com menos peso importa salientar alguns efeitos menos positivos resultantes 

da participação no PMSE como a discriminação dos alunos de nível de desempenho mais 

baixo. Esta opinião só foi expressa por alunos que frequentaram escolas Fénix no 1º ciclo. A 

discriminação parece derivar da separação em grupos de nível e consequente pertença deste 

grupo de alunos a um grupo com pior desempenho e que tem uma atenção privilegiada dos 

professores. Salientam-se também os poucos casos de desmotivação dos alunos derivados ao 

sentimento de falta de integração no grupo e de que as estratégias de ensino não são 

adequadas para si.  

5.2. O IMPACTO DO PMSE NA LIDERANÇA ESCOLAR 

Introdução 

O impacto do PMSE na liderança escolar foi analisado relativamente às 

subdimensões: a) liderança de inclusão; b) influência dos professores; c) liderança 

pedagógica; d) coerência de programas; e, e) liderança de gestão. A informação relativa a 

cada subdimensão foi obtida nas respostas dos diretores e dos professores aos questionários. 

Estes foram preenchidos com referência aos dois últimos anos letivos (2009/2010 e 

2010/2011). 
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Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição de cada subdimensão é aqui apresentada e em seguida 

apresentamos uma tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 26): 

a) A liderança de inclusão refere-se ao papel da direção no envolvimento dos pais, 

professores e comunidade na escola, gerando um sentimento de comunidade e de 

inclusão. Esta dimensão é composta por 6 itens, avaliados numa escala de 1 (discordo 

totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta dimensão resulta da média destes seis itens 

tanto no caso dos diretores (alpha=.8) como dos professores (alpha=.92), pelo que varia 

na mesma escala. Assim, valores superiores indicam um nível superior de liderança de 

inclusão nas escolas. Os diretores avaliam esta subdimensão de forma positiva atribuindo 

valores entre 3 e 5, sendo a média 4,51. Os professores também avaliam esta 

subdimensão de forma positiva atribuindo valores entre 1 e 5, sendo a média 4,02. 

b) A influência dos professores refere-se ao nível de influência dos professores em diversas 

atividades da escola, desde a organização dos horários à planificação de iniciativas para 

melhorar a escola. Esta dimensão é composta por 7 itens, avaliados numa escala de 1 

(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta dimensão resulta da média destes 

sete itens tanto no caso dos diretores (alpha=.71) como dos professores (alpha=.82), pelo 

que varia na mesma escala. Assim, valores superiores indicam um nível superior de 

influência dos professores nas escolas. Os diretores avaliam esta dimensão de forma 

positiva, atribuindo valores entre 3 e 5, sendo a média de 4,19. Os professores avaliam 

esta dimensão de forma menos positiva que os diretores mas ainda assim medianamente 

positiva, atribuindo valores entre 1 e 5, sendo a média de 3,75. 

c) A liderança pedagógica refere-se à monitorização, compreensão e estímulo das 

aprendizagens dos alunos pela direção. Esta dimensão é composta por nove itens, 

avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta 

dimensão resulta da média destes nove itens tanto no caso dos diretores (alpha=.89) como 

dos professores (alpha=.94), pelo que varia na mesma escala. Assim, valores superiores 

indicam um nível superior de liderança pedagógica dos diretores nas escolas. Os diretores 

avaliam esta dimensão de forma positiva atribuindo valores entre 3 e 5, sendo a média de 

4,34. Os professores avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo 

valores entre 1 e 5, sendo a média de 3,88. 

d) A coerência de programas refere-se à continuidade, à consistência e à adequação dos 

programas à escola e aos seus objetivos. Esta dimensão é composta por 10 itens, 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

178 

 

avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Note-se que 

os itens b, g, e d tiveram que ser invertidos pois eram apresentados no sentido inverso. 

Esta dimensão resulta da média destes 10 itens tanto no caso dos diretores (alpha=.71) 

como dos professores (alpha=.85), pelo que varia na mesma escala. Assim, valores 

superiores indicam um nível superior de coerência de programas nas escolas. Os diretores 

avaliam esta dimensão de forma positiva, atribuindo valores entre 3 e 5, sendo a média de 

4,03. Os professores avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo 

valores entre 1,4 e 5, sendo a média de 3,77. 

e) A liderança de gestão refere-se à eficácia da direção, à organização da escola, e à atenção 

que a direção presta aos encarregados de educação e aos serviços administrativos. Esta 

dimensão é composta por cinco itens no questionário dos professores avaliados numa 

escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Note-se que os itens b e d 

tiveram que ser invertidos pois eram apresentados no sentido inverso. Esta dimensão 

resulta da média destes cinco itens no caso dos professores (alpha=.81). No questionário 

dos diretores esta dimensão é composta por quatro itens, que variam na mesma escala. 

Note-se que o item c teve que ser invertido pois era apresentado no sentido inverso. Esta 

dimensão resulta da média destes quatro itens no caso dos diretores (alpha=.51), embora a 

sua consistência interna seja menos aceitável. Assim, valores superiores indicam um nível 

superior de liderança de gestão nas escolas. Os diretores avaliam esta dimensão de forma 

positiva, atribuindo valores entre 3 e 5, sendo a média de 4,35. Os professores avaliam 

esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo valores entre 1,4 e 5, sendo a 

média de 3,57. 

Tabela 26. Estatísticas descritivas das variáveis de liderança escolar 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Diretores        

Liderança de Inclusão 149 4,51 0,43 3 5 -0,96 4,09 

Influência dos Professores 149 4,19 0,46 3 5 -0,31 2,81 

Liderança Pedagógica 149 4,34 0,47 3 5 -0,34 2,49 

Coerência do Programa  149 4,03 0,37 3 5 0,21 3,67 

Liderança de Gestão  149 4,35 0,44 3 5 -0,77 3,72 

Professores        

Liderança de Inclusão 538 4,02 0,85 1 5 -1,08 3,88 

Influência dos Professores 538 3,75 0,66 1 5 -0,62 3,97 

Liderança Pedagógica 538 3,87 0,77 1 5 -0,75 3,82 

Coerência do Programa  538 3,77 0,57 1,4 5 -0,32 3,76 

Liderança de Gestão  538 3,57 0,47 1,4 5 -0,78 4,09 
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Apresentação das Estimativas de Impacto 

Relativamente às estimativas de impacto do PMSE na liderança escolar, avaliadas 

através dos diretores, tal como se pode observar na tabela 27, após ajuste com 

emparelhamento e controlos, verifica-se que o PMSE não tem um efeito significativo nas 

subdimensões em análise, exceto na liderança pedagógica. Nesta subdimensão, de acordo 

com os diretores, as escolas com o PMSE apresentam um valor significativamente inferior ao 

das escolas controlo (s.e.=0,09; p<.05 ; AE=-0,41). Por outro lado, verifica-se que os 

professores não têm a mesma perceção, uma vez que não se registam diferenças significativas 

entre as escolas do PMSE e as escolas controlo na avaliação destes indicadores pelos 

professores. 

Tabela 27. Impacto do PMSE nas variáveis de liderança escolar 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Diretores        

Liderança de Inclusão N/A 137 4,60 4,48 -0,12  -0,30 

Influência dos 

Professores 
N/A 137 4,30 4,15 -0,15  -0,34 

Liderança Pedagógica N/A 137 4,46 4,28 -0,19 * -0,41 

Coerência do Programa  N/A 137 4,10 4,06 -0,04  -0,11 

Liderança de Gestão  N/A 137 4,38 4,33 -0,05  -0,13 

Professores        

Liderança de Inclusão 513 128 4,10 3,99 -0,11  -0,13 

Influência dos 

Professores 
513 128 3,81 3,72 -0,10  -0,15 

Liderança Pedagógica 513 128 3,84 3,86 0,02  0,02 

Coerência do Programa  513 128 3,75 3,77 0,03  0,05 

Liderança de Gestão  513 128 3,59 3,55 -0,04  -0,10 

Nota: Em todos os indicadores de liderança escolar, uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude 
do efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. 

 

Na avaliação dos diretores, os mesmos modelos por tipologia demonstraram alguns 

efeitos significativos das tipologias relativamente ao grupo de controlo. Concretamente 

observa-se que as escolas do PMSE, nomeadamente as escolas da tipologia TurmaMais, 

apresentaram valores significativamente mais baixos que as escolas do grupo de controlo ao 

nível da influência dos professores (s.e.=0,1; p<.05) e da liderança pedagógica  (s.e.=0,1; 

p<.001). Apresentaram também valores aproximadamente inferiores ao nível da liderança de 

inclusão (s.e.=0,1; p<.1) e da coerência dos programas (s.e.=0,08; p<.1). 

Na avaliação efetuada pelos professores os mesmos modelos por participação dos 

professores no PMSE reforçam estes resultados, indicando uma ausência de diferenças 
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significativas entre os professores que participam no PMSE e os professores das escolas 

controlo. Os mesmos modelos por tipologia indicam que apenas os professores que 

participam no PMSE nas escolas da tipologia TurmaMais apresentam valores inferiores às 

escolas do grupo de controlo na influência dos professores (s.e.=0,1; p<.05). 

Nas outras duas tipologias não se verificaram diferenças significativas relativamente 

às escolas do grupo de controlo, tanto na avaliação dos diretores como dos professores. 

Sumário 

Em síntese, verificou-se que de forma geral o PMSE não teve um efeito significativo 

nas dimensões organizacionais de liderança escolar. O único efeito significativo verificado 

foi ao nível da liderança pedagógica que foi avaliada pelos diretores como sendo 

significativamente inferior nas escolas do PMSE, nomeadamente da tipologia TurmaMais. 

Assim, em comparação com as escolas do grupo de controlo, nesta tipologia os diretores 

parecem estimular menos os professores a implementar na sala de aula o que aprenderam nas 

formações, partilham menos uma visão clara para a escola, tornam menos claras as suas 

expectativas relativamente aos objetivos de aprendizagem, monitorizam menos ativamente a 

qualidade do ensino, e consideram menos as aprendizagens dos alunos como parte da sua 

avaliação. 

Esta tipologia, na perspetiva dos diretores, apresentou ainda valores 

significativamente ou aproximadamente inferiores nas dimensões: liderança de inclusão 

(sobretudo no item relativo ao empenho em compartilhar decisões), influência dos 

professores (sobretudo nos itens relativos à distribuição de cargos, e à criação de metas e 

padrões de comportamento para os alunos), e coerência de programas (sobretudo nos itens 

relativos a ter tantos programas na escola que se torna difícil acompanhá-los e às mudanças 

introduzidas na escola apoiarem os objetivos de aprendizagem dos alunos).  

Na dimensão influência dos professores, os professores da tipologia TurmaMais 

também obtiveram valores inferiores aos do grupo de controlo. Esta diferença observa-se 

sobretudo nos itens relativos à influência dos professores na organização do horário dos 

professores e na distribuição de cargos 

Estes resultados explicam-se sobretudo pelo modelo operacional desta tipologia, na 

qual o trabalho é muito focado no envolvimento ativo das equipas docentes na resolução das 

questões pedagógicas e na monitorização de resultados, pelo que o diretor não intervém 
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diretamente no dia-a-dia da implementação do projeto, acabando por ter um menor 

envolvimento nestas questões. 

5.3. O IMPACTO DO PMSE NO ENVOLVIMENTO PARENTAL 

Introdução 

O impacto do PMSE na ligação pais-comunidade-escola foi analisado através das 

respostas dos diretores e dos professores aos questionários, que os preencheram tendo como 

referência os dois últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).O envolvimento parental foi 

analisado através das respostas dos professores aos questionários, tendo também como 

referência os dois últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição de cada dimensão é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 28): 

a) A ligação pais-comunidade-escola refere-se à forma como os professores envolvem os 

pais na escola, como os recebem, como comunicam com estes e ao incentivo à sua 

participação. Esta dimensão é composta por oito itens, avaliados numa escala de 1 

(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta dimensão resulta da média destes 

oito itens tanto no caso dos diretores (alpha=.81) como dos professores (alpha=.87), pelo 

que varia na mesma escala. Assim, valores superiores indicam um nível superior de 

envolvimento dos pais pelos professores. Os diretores avaliam esta dimensão de forma 

medianamente positiva atribuindo valores entre 2,88 e 5, sendo a média 4. Os professores 

também avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo valores entre 

1 e 5, sendo a média 3,96. 

b) O envolvimento parental refere-se à iniciativa dos próprios pais em termos do seu 

envolvimento na escola, desde dar ideias e sugestões, a oferecer ajuda, à proatividade na 

procura de informações e na participação nos assuntos escolares. Esta dimensão é 

composta por 11 itens, avaliados numa escala de 1 (definitivamente não se aplica) a 5 

(aplica-se definitivamente). Esta dimensão resulta da soma destes 11 itens (alpha=.9), 

pelo que varia entre 11 e 55. Assim, valores superiores indicam um nível superior de 

envolvimento parental. Os professores avaliam esta dimensão de forma medianamente 

positiva atribuindo valores entre 11 e 55, sendo a média 32,06. 
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Tabela 28. Estatísticas descritivas das variáveis de envolvimento parental 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Diretores        

Ligação pais-comunidade-escola 149 4,00 0,47 2,88 5 -0,14 2,76 

Professores        

Ligação pais-comunidade-escola 538 3,96 0,60 1 5 -0,57 4,39 

Envolvimento parental 570 32,06 8,78 11 55 0,01 2,71 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Relativamente às estimativas de impacto do PMSE no envolvimento parental, 

avaliadas através dos diretores e dos professores, tal como se pode observar na tabela 29, 

após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que o PMSE não tem um efeito 

significativo na ligação pais-comunidade-escola nem no envolvimento parental. 

Tabela 29. Impacto do PMSE nas variáveis de envolvimento parental 

Variáveis 
Nº 

Professores 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Diretores        

Ligação pais-comunidade-

escola 
N/A 137 4,03 3,98 -0,05  -0,11 

Professores        

Ligação pais-comunidade-

escola 
513 128 4,01 3,92 -0,09  -0,14 

Envolvimento parental 537 124 31,52 32,11 0,59  0,06 

Nota: Em todos os indicadores de envolvimento parental uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma 

amplitude do efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. 
 

Os mesmos modelos por participação no PMSE e por tipologia reforçam este 

resultado, na medida em que não se verificaram diferenças significativas entre as tipologias e 

as escolas do grupo de controlo, nem entre os professores que participaram no PMSE e as 

escolas do grupo de controlo. 

Sumário 

Em suma, considerando a perceção dos diretores e dos professores, as escolas do 

PMSE não diferem das escolas controlo no envolvimento parental, tanto em termos do 

envolvimento dos pais pelos professores como em termos do envolvimento proactivo dos 

próprios pais. 

Estes resultados justificam-se em grande medida pela ausência de diferenças entre as 

escolas de intervenção e de controlo nas atividades de envolvimento parental. De facto, este 
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programa está orientado sobretudo para o trabalho com os alunos embora também tenha 

como ideia base a promoção do envolvimento parental. Contudo, tal como foi demonstrado 

na avaliação das atividades de implementação, apenas se identifica uma tendência para uma 

maior frequência de envolvimento parental nos professores que participam no PMSE, 

particularmente na tipologia Híbrida. 

5.4. O IMPACTO DO PMSE NA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL E NAS CRENÇAS DE 

CONFIANÇA NAS COMPETÊNCIAS DE ENSINO 

Introdução 

O impacto do PMSE na competência profissional foi analisado relativamente às 

subdimensões: a) qualidade da formação de professores; b) entusiasmo dos professores para a 

mudança; c) compromisso para com a escola; d) prática pública de sala de aula; e) diálogo de 

reflexão; f) colaboração entre pares; g) foco na aprendizagem dos alunos; e, h) 

responsabilidade coletiva. A informação relativa às subdimensões qualidade da formação de 

professores e prática pública de sala de aula foi recolhida apenas no questionário dos 

professores. As restantes dimensões foram analisadas através das respostas dos diretores e 

dos professores aos questionários, que os preencheram tendo como referência os dois últimos 

anos letivos (2009/2010 e 2010/2011).  

  O impacto do PMSE nas crenças de confiança coletiva nas competências de ensino 

foi analisado através das respostas dos diretores e dos professores aos questionários, enquanto 

o impacto do PMSE nas crenças de confiança individual nas competências de ensino foi 

analisado apenas através das respostas dos professores. Ambos os questionários foram 

preenchidos tendo como referência os dois últimos anos letivos (2009/2010 e 2010/2011). 

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição de cada dimensão é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 30): 

a) A qualidade da formação de professores refere-se à forma como as experiências de 

formação profissional dos professores têm contribuído para o trabalho com os outros 

professores e com os alunos, para as alterações nas abordagens pedagógicas utilizadas, e 

para a compreensão dos alunos. Esta dimensão é composta por 10 itens avaliados numa 
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escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta dimensão resulta da 

média destes 10 itens (alpha=.89), pelo que varia na mesma escala. Assim, valores 

superiores indicam um nível superior de liderança de qualidade da formação de 

professores. Os professores avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva 

atribuindo valores entre 1 e 5, sendo a média 3,75. 

b) O entusiasmo dos professores para a mudança refere-se à disposição destes para procurar 

e testar novas ideias e estratégias que melhorem o seu ensino. Esta dimensão é composta 

por seis itens avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). 

Esta dimensão resulta da média destes seis itens tanto no caso dos diretores (alpha=.85) 

como dos professores (alpha=.89), pelo que varia na mesma escala. Assim, valores 

superiores indicam um nível superior de entusiasmo dos professores para a mudança. Os 

diretores avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo valores entre 

2,67 e 5, sendo a média 3,977. Os professores também avaliam esta dimensão de forma 

medianamente positiva atribuindo valores entre 1 e 5, sendo a média 3,96. 

c) O compromisso para com a escola refere-se à implicação dos diretores e professores com 

a escola, ao seu sentimento de lealdade com a mesma e se recomendariam esta escola aos 

pais que conhecem. Esta dimensão é composta por quatro itens avaliados numa escala de 

1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta dimensão resulta da média destes 

quatro itens tanto no caso dos diretores (alpha=.67) como dos professores (alpha=.81), 

pelo que varia na mesma escala. Assim, valores superiores indicam um nível superior de 

compromisso para com a escola da parte dos professores e dos diretores. Os diretores 

avaliam esta dimensão de forma positiva atribuindo valores entre 3 e 5, sendo a média 

4,42. Os professores avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo 

valores entre 1 e 5, sendo a média 3,9. 

d) A prática pública de sala de aula refere-se à frequência de abertura dos professores a 

receber ajuda, a que as suas aulas sejam observadas por colegas, a receber feedback e 

colaborar com colegas nos últimos dois anos letivos. Esta dimensão é composta por cinco 

itens avaliados numa escala de 1 (nunca) a 6 (10 ou mais vezes). Esta dimensão resulta da 

média destes cinco itens (alpha=.72), pelo que varia na mesma escala. Assim, valores 

superiores indicam uma frequência superior de prática pública de sala de aula. Os 

professores atribuem valores entre 1 e 6, sendo a média 3,36, o que indica uma frequência 

média de prática pública de sala de aula entre 2 e 4 vezes nos últimos dois anos letivos. 

e) O diálogo de reflexão refere-se à regularidade de discussão entre o diretor da escola e os 

professores (no questionário dos diretores), ou entre os professores (no questionário dos 
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professores) sobre as práticas de ensino, o trabalho dos alunos, os objetivos da escola, o 

currículo aplicado e as estratégias de melhoria. Esta dimensão é composta por seis itens 

avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta 

dimensão resulta da média destes seis itens tanto no caso dos diretores (alpha=.87) como 

dos professores (alpha=.89), pelo que varia na mesma escala. Assim, valores superiores 

indicam um nível superior de diálogo de reflexão dos diretores e dos professores. Os 

diretores avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo valores entre 

3 e 5, sendo a média 3,75. Os professores avaliam esta dimensão de forma mais positiva 

atribuindo valores entre 1 e 5, sendo a média 4,02. 

f) A colaboração entre pares refere-se ao trabalho colaborativo dos professores na conceção 

de novas estratégias, na coordenação do ensino entre anos de escolaridade, e na relação 

entre colegas e com outros funcionários. Esta dimensão é composta por quatro itens 

avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta 

dimensão resulta da média destes quatro itens tanto no caso dos diretores (alpha=.83) 

como dos professores (alpha=.75), pelo que varia na mesma escala. Assim, valores 

superiores indicam um nível superior de colaboração entre pares. Os diretores avaliam 

esta dimensão de forma positiva atribuindo valores entre 2 e 5, sendo a média 4,29. Os 

professores também avaliam esta dimensão de forma positiva atribuindo valores entre 1,5 

e 5, sendo a média 4,07. 

g) O foco na aprendizagem dos alunos refere-se à orientação da escola para responder às 

necessidades e interesses dos alunos, às expectativas de aprendizagem elevadas e à 

organização do dia de forma a maximizar o tempo de instrução pedagógica. Esta 

dimensão é composta por cinco itens avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 

5 (concordo totalmente). Esta dimensão resulta da média destes cinco itens tanto no caso 

dos diretores (alpha=.85) como dos professores (alpha=.88), pelo que varia na mesma 

escala. Assim, valores superiores indicam um nível superior de focalização da escola na 

aprendizagem dos alunos. Os diretores avaliam esta dimensão de forma positiva 

atribuindo valores entre 2 e 5, sendo a média 4,33. Os professores também avaliam esta 

dimensão de forma positiva atribuindo valores entre 1 e 5, sendo a média 4. 

h) A responsabilidade coletiva refere-se à adoção de uma responsabilidade coletiva da parte 

dos professores relativamente ao sucesso dos alunos, ao trabalho entre professores, à 

manutenção da disciplina, à melhoria da escola, e ao apoio ao diretor e aos colegas. Esta 

dimensão é composta por 10 itens avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 

(concordo totalmente). Esta dimensão resulta da média destes 10 itens tanto no caso dos 
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diretores (alpha=.9) como dos professores (alpha=.88), pelo que varia na mesma escala. 

Assim, valores superiores indicam um nível superior de responsabilidade coletiva nos 

professores da escola. Os diretores avaliam esta dimensão de forma medianamente 

positiva atribuindo valores entre 2 e 5, sendo a média 3,95. Os professores também 

avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva atribuindo valores entre 1,7 e 5, 

sendo a média 3,9. 

i) As crenças de confiança individual nas competências de ensino referem-se à perceção dos 

professores relativamente à sua capacidade para motivar os alunos, para aplicar 

estratégias pedagógicas que estimulem e regulem os alunos de forma adequada, para criar 

recursos e materiais de apoio adequados e para responder corretamente aos alunos. Esta 

dimensão é composta por oito itens avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 

(concordo totalmente). Esta dimensão resulta da média destes oito itens (alpha=.9), pelo 

que varia na mesma escala. Assim, valores superiores indicam um nível superior de 

crenças de confiança individual nas competências de ensino dos professores da escola. Os 

professores avaliam esta dimensão de forma positiva atribuindo valores entre 1 e 5, sendo 

a média 4,15. 

j) As crenças de confiança coletiva nas competências de ensino referem-se à perceção de 

que os professores da escola no geral são capazes de motivar os alunos, de aplicar 

estratégias pedagógicas que estimulem e regulem os alunos de forma adequada, e de 

explorar novas abordagens e métodos de ensino, não desistindo dos seus alunos. Esta 

dimensão é composta por 10 itens avaliados numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 

(concordo totalmente). Note-se que o item g foi eliminado por incoerência conceptual e o 

item j foi invertido, uma vez que tinha sido apresentado no sentido contrário aos restantes. 

Deste modo, esta dimensão resulta da média de nove itens tanto no caso dos diretores 

(alpha=.89) como dos professores (alpha=.88), pelo que varia na mesma escala. Assim, 

valores superiores indicam um nível superior de crenças de confiança coletiva nas 

competências de ensino dos professores da escola. Os diretores avaliam esta dimensão de 

forma medianamente positiva atribuindo valores entre 2,22e 5, sendo a média 3,93. Os 

professores apresentam menores crenças de confiança coletiva nas competências de 

ensino do que nas individuais. Avaliam esta dimensão de forma medianamente positiva 

atribuindo valores entre 2 e 5, sendo a média 3,94. 
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Tabela 30. Estatísticas descritivas das variáveis de competência profissional e crenças de confiança 

nas competências de ensino 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Diretores        

Entusiasmo dos professores para a mudança  149 3,97 0,50 2,67 5 -0,04 2,68 

Compromisso para com a escola  149 4,42 0,55 3 5 -0,63 2,43 

Diálogo de reflexão  149 4,07 0,47 3 5 0,15 2,95 

Colaboração entre pares  149 4,29 0,51 2 5 -0,84 5,01 

Foco na aprendizagem dos alunos  149 4,33 0,49 2 5 -0,86 5,27 

Responsabilidade coletiva  149 3,95 0,50 2 5 -0,31 4,11 

Crenças de confiança coletiva nas comp de ensino 149 3,93 0,49 2,22 5 -0,11 3,70 

Professores        

Qualidade da formação de professores 538 3,75 0,61 1 5 -0,47 4,53 

Entusiasmo dos professores para a mudança  538 3,96 0,67 1 5 -0,70 4,28 

Compromisso para com a escola  538 3,90 0,77 1 5 -0,58 3,22 

Prática pública de sala de aula 538 3,36 1,17 1 6 0,31 2,52 

Diálogo de reflexão  538 4,02 0,61 1 5 -0,73 5,28 

Colaboração entre pares  538 4,07 0,54 1,5 5 -0,45 4,33 

Foco na aprendizagem dos alunos  538 4,00 0,65 1 5 -0,62 4,32 

Responsabilidade coletiva  538 3,90 0,53 1,7 5 -0,42 4,21 

Crenças de confiança individual nas comp de ensino 538 4,15 0,50 1 5 -0,52 5,44 

Crenças de confiança coletiva nas comp de ensino 538 3,94 0,51 2 5 -0,29 3,59 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Relativamente às estimativas de impacto do PMSE nas competências profissionais e 

nas crenças de confiança nas competências de ensino, avaliadas através dos diretores, tal 

como se pode observar na tabela 31, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se 

que o PMSE não tem um efeito significativo nas subdimensões em análise, exceto no diálogo 

de reflexão dos diretores. Nesta subdimensão as escolas com o PMSE apresentam um valor 

significativamente inferior ao das escolas do grupo de controlo (s.e.=0,09; p<.01 ; AE=-0,48). 

Relativamente às estimativas de impacto do PMSE nas competências profissionais e 

nas crenças de confiança nas competências de ensino, avaliadas através dos professores, tal 

como se pode observar na tabela 28, após ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se 

que o PMSE não difere significativamente das escolas do grupo de controlo em nenhuma das 

subdimensões em análise. 
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Tabela 31. Impacto do PMSE nas variáveis de competência profissional e crenças de confiança nas 

competências de ensino 

Variáveis 
Número de 

Professores 

Número 

de 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Diretores        

Entusiasmo dos professores para a 

mudança  
N/A 137 4,03 4,00 -0,03  -0,06 

Compromisso para com a escola  N/A 137 4,40 4,46 0,06  0,10 

Diálogo de reflexão  N/A 137 4,23 3,98 -0,24 ** -0,48 

Colaboração entre pares  N/A 137 4,34 4,35 0,01  0,02 

Foco na aprendizagem dos alunos  N/A 137 4,34 4,38 0,04  0,08 

Responsabilidade coletiva  N/A 137 4,02 3,94 -0,08  -0,16 

Crenças de confiança coletiva nas 

competências de ensino 

N/A 
137 3,90 4,04 0,14  0,28 

Professores        

Qualidade da formação de 

professores 
513 128 3,63 3,77 0,14  0,21 

Entusiasmo dos professores para a 

mudança  
513 128 4,04 3,93 -0,10  -0,15 

Compromisso para com a escola  513 128 3,82 3,89 0,08  0,10 

Prática pública de sala de aula 513 128 3,18 3,38 0,20  0,18 

Diálogo de reflexão  513 128 4,06 3,96 -0,10  -0,16 

Colaboração entre pares  513 128 4,12 4,04 -0,08  -0,13 

Foco na aprendizagem dos alunos  513 128 3,99 3,97 -0,02  -0,04 

Responsabilidade coletiva  513 128 3,86 3,88 0,03  0,05 

Crenças de confiança individual 

nas comp de ensino 
513 128 4,11 4,15 0,03  0,07 

Crenças de confiança coletiva nas 

comp de ensino 
513 128 3,95 3,92 -0,03  -0,05 

Nota: Em todos os indicadores de competência profissional e crenças de confiança nas competências de ensino uma diferença positiva entre 

o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. 

 

Na avaliação dos diretores os mesmos modelos por tipologia reforçam este resultado, 

na medida em que demonstraram efeitos significativos das tipologias relativamente ao grupo 

de controlo no diálogo de reflexão dos diretores. Concretamente, observa-se que as escolas da 

tipologia TurmaMais e da tipologia Híbrida, apresentaram valores significativamente mais 

baixos no diálogo de reflexão dos diretores que as escolas do grupo de controlo (s.e.=0,1; 

p<.05; e s.e.=0,17; p<.01, respetivamente). As escolas da tipologia Fénix apresentaram 

também valores aproximadamente inferiores (s.e.=0,1; p<.1). 

Na avaliação dos professores os mesmos modelos por participação dos professores no 

PMSE indicam que embora as escolas do PMSE não difiram significativamente das escolas 

controlo, os professores que participaram no PMSE avaliam a qualidade da formação 

profissional como significativamente melhor (s.e.=0,1; p<.05) e a prática pública de sala de 

aula como tendencialmente melhor (s.e.=0,18; p<.1) em comparação com os professores das 
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escolas do grupo de controlo. Os mesmos modelos por tipologia reforçam estes dados 

indicando que os professores que participam no PMSE nas escolas da tipologia Fénix avaliam 

a qualidade da formação profissional (s.e.=0,14; p<.05) e a prática pública de sala de aula 

(s.e.=0,24; p<.05) como significativamente superiores em comparação com os professores 

das escolas controlo. A tipologia Híbrida destaca-se com uma avaliação significativamente 

superior da responsabilidade coletiva (s.e.=0,14; p<.05). 

Sumário 

Em suma, considerando a perceção dos diretores, o PMSE não teve um efeito 

significativo na competência profissional nem nas crenças de confiança coletiva nas 

competências de ensino. Verificou-se apenas um efeito negativo do PMSE no diálogo de 

reflexão dos professores, que se reproduziu em todas as tipologias. Este efeito indica que os 

diretores das escolas do PMSE discutem menos regularmente com os professores acerca dos 

trabalhos dos alunos, do desenvolvimento de um novo currículo, e do que pode ajudar os 

alunos a aprender melhor.  

Ademais, na perspetiva dos professores observa-se que os professores que 

participaram no PMSE, nomeadamente na tipologia Fénix, consideram que tiveram melhor 

qualidade de formação profissional e uma prática pública de sala de aula mais regular. 

Também os professores que participaram na tipologia Híbrida consideram que nas suas 

escolas existe uma maior responsabilidade coletiva pelo sucesso dos alunos e da escola. 

Estes resultados sugerem que, para os professores, o PMSE está a ter uma influência 

positiva sobretudo no que respeita às suas oportunidades de formação e à partilha e 

colaboração entre colegas, tanto em termos das práticas na sala de aula, como em termos de 

partilha de responsabilidades pelo sucesso escolar. Sugerem também que para os diretores o 

PMSE está a ter um efeito negativo em termos da discussão regular com os professores 

acerca de questões pedagógicas, o que pode ser explicado pelo maior envolvimento dos 

professores nestas questões, que leva a um menor envolvimento dos diretores. 
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5.5. O IMPACTO DO PMSE NAS TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR 

Introdução 

 O impacto do PMSE nas taxas de sucesso escolar foi analisado relativamente às 

seguintes medidas de sucesso escolar: a) as transições e conclusões de ciclo; b) conclusões de 

ciclo; c) a percentagem de sucesso a matemática; d) a percentagem de sucesso a língua 

portuguesa; e, e) a percentagem de sucesso a inglês. O impacto foi estimado para cada uma 

destas variáveis para o primeiro e segundo anos do programa (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição das Variáveis de Impacto 

 Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das variáveis para todas as escolas da amostra 

(Tabela 32): 

a) As Transições e Conclusões de Ciclo foram operacionalizadas criando a percentagem por 

ano de escolaridade por escola dos alunos que progrediram de ano, de acordo com o seu 

estatuto final de ano, relativamente ao número total de alunos matriculados nesse mesmo 

ano e escola. Nos casos em que os alunos não possuíam um estado final de progressão ou 

retenção, a percentagem por ano/escola foi calculada sem esses alunos. Foram excluídos 

desta variável as progressões do 1º ano de escolaridade, dado que estas taxas de 

progressão são praticamente universais. No primeiro ano (2009/2010) as Transições e 

Conclusões de Ciclo variaram entre 48,39% e 100%, com uma média de 87,92% e um 

desvio-padrão de 8,82 pontos percentuais. No segundo ano (2010/2011) as Transições e 

Conclusões de Ciclo variaram entre 70,59% e 100%, com uma média de 89,57% e um 

desvio-padrão de 5,05 pontos percentuais.   

b) As Conclusões de Ciclo dizem respeito a uma subamostra dos dados incluídos na variável 

Transições e Conclusões de Ciclo, na medida em que incluem apenas as percentagem por 

ano/escola de progressão relativas aos anos de conclusão de ciclo, i.e. o 4º, 6º e 9º anos. 

No primeiro ano as Conclusões de Ciclo variaram entre 72,34% e 100%, com uma média 

de 89,71% e um desvio-padrão de 7,32 pontos percentuais. No segundo ano as 

Conclusões de Ciclo variaram entre 73,73% e 100%, com uma média de 91,02% e um 

desvio-padrão de 4,23 pontos percentuais.   
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c) A Percentagem de Sucesso a Matemática foi operacionalizada comparando as notas finais 

da frequência a matemática por ano de escolaridade por escola de todos os alunos com o 

número total de alunos matriculados nesse mesmo ano, escola e disciplina. Nos casos em 

que o aluno não apresentava uma nota final de frequência nesta disciplina, este valor 

omisso foi substituído pelo valor da frequência a matemática do período anterior. Esta 

técnica é designada por Imputação para a Frente usando a Última Observação (i.e. Last 

Observation Carried Forward Imputation). Nos casos em que nenhum valor de 

frequência a matemática estava disponível, a percentagem por ano/escola foi calculada 

sem esses alunos. Os valores das frequências a Matemática de 3, 4 ou 5 foram codificados 

como sucesso, e os valores de 1 e 2 foram codificados como insucesso. Os valores das 

frequências a Matemática só estão disponíveis para os anos relativos ao 2º e 3º ciclo, 

como tal, a variável Percentagem de Sucesso a Matemática só se refere aos resultados do 

5º ao 9º ano de escolaridade. No primeiro ano a Percentagem de Sucesso a Matemática 

variou entre 26,50% e 100%, com uma média de 74,06% e um desvio-padrão de 12,46 

pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem de Sucesso a Matemática variou entre 

9,1% e 100%, com uma média de 72,15% e um desvio-padrão de 12,98 pontos 

percentuais.   

d) A Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa for operacionalizada exatamente da 

mesma maneira que a Percentagem referente à disciplina de Matemática. No primeiro ano 

a Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa variou entre 45,80% e 100%, com uma 

média de 83,58% e um desvio-padrão de 10,67 pontos percentuais. No segundo ano a 

Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa variou entre 40% e 100%, com uma média 

de 85,86% e um desvio-padrão de 9,53 pontos percentuais.   

e) A Percentagem de Sucesso a Inglês for operacionalizada exatamente da mesma maneira 

que a Percentagem referente à disciplina de Matemática. No primeiro ano a Percentagem 

de Sucesso a Inglês variou entre 38,60% e 100%, com uma média de 80,88% e um 

desvio-padrão de 10,29 pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem de Sucesso a 

Inglês variou entre 31,90% e 100%, com uma média de 82,03% e um desvio-padrão de 

10,92 pontos percentuais.   
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Tabela 32. Estatísticas descritivas das variáveis relativas às taxas de sucesso escolar no 1º ano e 2º 

ano do programa em todas as escolas da amostra 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Transições e Conclusões de Ciclo        

1º Ano 466 87,92 8,82 48,39 100 -0,85 3,87 

2º Ano 462 89,57 5,05 70,59 100 -0,19 3,32 

Conclusões de Ciclo        

1º Ano 62 89,71 7,32 72,34 100 -0,58 2,61 

2º Ano 118 91,02 4,23 73,73 100 -0,63 4,59 

Percentagem de Sucesso a Matemática        

1º Ano 398 74,07 12,46 26,50 100 -0,46 3,55 

2º Ano 387 72,15 12,98 9,10 100 -0,48 4,01 

Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa        

1º Ano 406 83,58 10,67 45,80 100 -0,78 3,37 

2º Ano 400 85,86 9,53 40,00 100 -0,88 4,07 

Percentagem de Sucesso a Inglês        

1º Ano 375 80,88 10,29 38,60 100 -0,75 3,96 

2º Ano 368 82,03 10,92 31,90 100 -0,86 4,16 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Como se pode constatar na tabela 33, no primeiro ano do programa há evidência 

estatística de impacto positivo e significativo do PMSE, após ajuste por regressão multinível, 

com emparelhamento, controlos e pré-teste, nas transições e conclusões de ciclo do 2º ao 9º 

ano de escolaridade (AE=0,48), na percentagem de sucesso a matemática (AE=0,44), na 

percentagem de sucesso a língua portuguesa (AE=0,56), e na percentagem de sucesso a inglês 

(AE=0,44). No entanto, não se verifica um impacto significativo do PMSE nas conclusões de 

ciclo no 1º ano do programa. 

Relativamente às Transições e Conclusões de Ciclo, no primeiro ano, as escolas do 

PMSE apresentaram taxas de progressão do 2º ao 9º ano de escolaridade significativamente 

mais elevadas que as escolas do grupo de controlo, em 4,35% (s.e.=0,69; p<.001). A 

diferença positiva significativa foi de 5,22% (s.e.=1,27; p<.001) na percentagem de sucesso a 

matemática, de 6,04% (s.e.=0,9; p<.001) na percentagem de sucesso na língua portuguesa, e 

de 4,71% (s.e.=1,17; p<.001) na percentagem de sucesso a Inglês. 

No segundo ano também há evidência estatística de impacto positivo e significativo 

do PMSE na percentagem de sucesso a matemática (AE=0,59), na percentagem de sucesso a 

língua portuguesa (AE=0,54), e na percentagem de sucesso a inglês (AE=0,59). A diferença 

positiva significativa foi de 7,06% (s.e.=1,45; p<.001) na percentagem de sucesso a 
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matemática, de 5,29% (s.e.=0,88; p<.001) na percentagem de sucesso na língua portuguesa, e 

de 6,46% (s.e.=1,29; p<.001) na percentagem de sucesso a Inglês. 

Tal como no primeiro ano, no segundo ano não se verifica um impacto significativo 

do PMSE nas conclusões de ciclo. Ademais, ao contrário do que acontece no primeiro ano, 

no segundo ano do programa as escolas do PMSE apresentam tendencialmente menos 0,88% 

de taxas de progressão do 2º ao 9º ano de escolaridade do que as escolas do grupo de controlo 

(s.e.=0,47; p<.1; AE=-0,17). 

Tabela 33. Impacto do PMSE nas variáveis relativas às taxas de sucesso escolar no 1º ano e 2º ano do 

programa em todas as escolas da amostra 

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Percentagem de Transições e 

Conclusões de Ciclo 

       

1º Ano 464 359 86,66 91,01 4,35 *** 0,48 

2º Ano 459 345 89,84 88,96 -0,88 ~ -0,17 

Percentagem de Conclusões 

de Ciclo 
       

1º Ano 62 61 89,94 89,47 -0,47  -0,06 

2º Ano 118 117 90,51 90,58 0,07  0,02 

Percentagem de Sucesso a 

Matemática 
       

1º Ano 396 308 72,77 77,98 5,22 *** 0,44 

2º Ano 385 296 70,17 77,23 7,06 *** 0,59 

Percentagem de Sucesso a 

Língua Portuguesa 
       

1º Ano 401 314 81,85 87,89 6,04 *** 0,56 

2º Ano 394 305 84,36 89,64 5,29 *** 0,54 

Percentagem de Sucesso a 

Inglês 

  
     

1º Ano 369 289 79,51 84,22 4,71 *** 0,44 

2º Ano 362 278 80,37 86,83 6,46 *** 0,59 

Nota: Para todos os indicadores uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito positiva) 

indica um impacto positivo do PMSE. 

 

No primeiro ano os mesmos modelos por tipologia demonstraram alguns efeitos 

positivos e significativos das três tipologias relativamente ao grupo de controlo. 

Relativamente às Transições e Conclusões de Ciclo, as escolas do PMSE apresentaram taxas 

de progressão significativamente mais elevadas que as escolas do grupo de controlo, em 

3,98% (s.e.=1,04; p<.001), 5,13% (s.e.=0,79; p<.001) e 2,67% (s.e.=1,57; p<.1), 

respetivamente para as escolas TurmaMais, Fénix e Híbridas.  
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 Nas percentagens de sucesso a Matemática, só as escolas da tipologia Fénix 

apresentaram taxas significativamente mais elevadas que as escolas do grupo de controlo, em 

9,53% (s.e.=1,57; p<.001). No que concerne as percentagens de sucesso a Língua Portuguesa, 

as escolas do PMSE apresentaram taxas significativamente mais elevadas que as escolas do 

grupo de controlo, em 4,86% (s.e.=1,21; p<.001), 7,94% (s.e.=1,13; p<.001) e 5,53% 

(s.e.=1,7; p<.01) respetivamente para as escolas TurmaMais, Fénix e Híbridas. Relativamente 

às percentagens de sucesso a Inglês, só as escolas das tipologias TurmaMais e Fénix 

apresentaram taxas significativamente mais elevadas que as escolas do grupo de controlo, em 

4,62% (s.e.=1,32; p<.001), e 6,82% (s.e.=1,49; p.<.001), respetivamente para as escolas 

TurmaMais e Fénix. 

Em relação aos efeitos nas conclusões de ciclo no 1º ano do programa, o modelo por 

tipologia demonstrou um efeito negativo e significativo da tipologia Híbrida relativamente ao 

grupo de controlo, sendo que as escolas desta tipologia apresentaram taxas de conclusão de 

ciclo significativamente mais baixas que as escolas do grupo de controlo, em -6,080% 

(s.e.=2,813; p<.05). Nas outras duas tipologias, as taxas de conclusão de ciclo não foram 

significativamente diferentes nos dois grupos.  

No segundo ano, os modelos por tipologia indicaram que as taxas de progressão do 2º 

ao 9º ano de escolaridade são significativamente menores na tipologia TurmaMais 

comparativamente com o grupo de controlo em -1,49% (s.e.=0,53; p<.01). 

Nas percentagens de sucesso a Matemática, só as escolas da tipologia TurmaMais e 

Fénix apresentaram taxas significativamente mais elevadas que as escolas do grupo de 

controlo, em 4,35% (s.e.=1,94; p<.05) e em 11,42% (s.e.=1,87; p<.001), respetivamente. No 

que concerne às percentagens de sucesso a Língua Portuguesa, as escolas do PMSE 

apresentaram taxas significativamente mais elevadas que as escolas do grupo de controlo, em 

4,56% (s.e.=1,22; p<.001), 6,68% (s.e.=1,32; p<.001) e 4,18% (s.e.=1,61; p<.01) 

respetivamente, para as escolas TurmaMais, Fénix e Híbridas. Relativamente às percentagens 

de sucesso a Inglês, as escolas do PMSE apresentaram taxas significativamente mais elevadas 

que as escolas do grupo de controlo, em 5,46% (s.e.=1,62; p<.001), 8,18% (s.e.=1,79; 

p<.001) e 7,51% (s.e.=2,91; p<.01) respetivamente, para as escolas TurmaMais, Fénix e 

Híbridas. 
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Sumário 

Em resumo, o PMSE teve em geral um impacto positivo e significativo nas taxas de 

sucesso escolar no 1º ano do programa, nomeadamente nas transições e conclusões de ciclo 

do 2º ao 9º ano de escolaridade, na percentagem de sucesso a matemática, na percentagem de 

sucesso a língua portuguesa, e na percentagem de sucesso a inglês. As amplitudes dos efeitos 

do PMSE detetadas nestas taxas de sucesso escolar são médias a grandes
12

. Os modelos por 

tipologia confirmaram esta tendência, demonstrando um impacto positivo e significativo do 

PMSE em comparação com o grupo de escolas em quatro (das cinco) taxas de sucesso 

analisadas nas tipologias Fénix, três na tipologia TurmaMais e só uma na tipologia Híbrida. 

Não se verificou um impacto significativo do PMSE nas conclusões de ciclo no 1º ano do 

programa, e adicionalmente, as escolas da tipologia Híbrida apresentaram taxas de conclusão 

de ciclo significativamente mais baixas que as escolas do grupo de controlo.  

No segundo ano o PMSE teve em geral um impacto positivo e significativo nas taxas 

de sucesso escolar no 1º ano do programa, nomeadamente na percentagem de sucesso a 

matemática, na percentagem de sucesso a língua portuguesa, e na percentagem de sucesso a 

inglês. Os modelos por tipologia confirmaram esta tendência, demonstrando um impacto 

positivo e significativo do PMSE em comparação com o grupo de escolas controlo em três 

(das cinco) taxas de sucesso analisadas nas tipologias TurmaMais, três na tipologia Fénix e 

duas na tipologia Híbrida. Contudo, mais uma vez não se verificou um impacto significativo 

do PMSE nas conclusões de ciclo no 2º ano do programa, e as taxas de progressão do 2º ao 9º 

ano de escolaridade são significativamente tendencialmente menores nas escolas do PMSE, 

nomeadamente na tipologia TurmaMais. 

5.6. O IMPACTO DO PMSE NA QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR 

Introdução 

 O impacto do PMSE na qualidade do sucesso escolar foi analisado relativamente às 

seguintes medidas de sucesso escolar: a) a Percentagem de nível 4 e 5 a Matemática; b) a 

Percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa; c) a Percentagem de nível 4 e 5 a Inglês. O 

                                                           
12

 Embora as amplitudes dos efeitos estatísticos sejam tradicionalmente comparadas com a classificação de uma 

amplitude pequena até 0,3, média até 0,5 e grande a partir de 0,8 proposta por Cohen (1988) alguns 

investigadores propõem que a classificação seja ajustada consoante a importância prática do efeito e a área de 

estudo (McCartney & Rosenthal, 2000). Na análise de impacto de políticas de educação, efeitos com uma 

amplitude superior a 0,5 são raros e como tal ajustámos a classificação de acordo com as expectativas na área.    
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impacto foi estimado para cada uma destas variáveis para o primeiro e segundo anos do 

programa (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição das Variáveis de Impacto 

 Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das variáveis em todas as escolas da amostra 

(Tabela 34): 

a) A Percentagem de nível 4 e 5 a Matemática foi operacionalizada comparando as notas 

finais da frequência a matemática por ano de escolaridade por escola de todos os alunos 

com o número total de alunos matriculados nesse mesmo ano, escola e disciplina. Nos 

casos em que o aluno não apresentava uma nota final de frequência nesta disciplina, este 

valor omisso foi substituído pelo valor da frequência a matemática do período anterior. 

Nos casos em que nenhum valor de frequência a matemática estava disponível, a 

percentagem por ano/escola foi calculada sem esses alunos. As percentagens de valores 4 

ou 5 das frequências a Matemática foram somadas para criar o índice de qualidade a 

Matemática. Como mencionado anteriormente as taxas operacionalizadas a partir dos 

valores das frequências a Matemática só são calculados para o5º ao 9º ano. No primeiro 

ano a Percentagem de nível 4 e 5 a Matemática variou entre 0% e 60%, com uma média 

de 28,48% e um desvio-padrão de 10,83 pontos percentuais. No segundo ano a 

Percentagem de nível 4 e 5 a Matemática variou entre 0% e 60,5%, com uma média de 

26,65% e um desvio-padrão de 10,71 pontos percentuais.   

b) A Percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa for operacionalizada exatamente da 

mesma maneira que a Percentagem referente à disciplina de Matemática. No primeiro ano 

a Percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa variou entre 0% e 68,2%, com uma 

média de 28,67% e um desvio-padrão de 12,1 pontos percentuais. No segundo ano a 

Percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa variou entre 0% e 62,4%, com uma 

média de 28,57% e um desvio-padrão de 11,68 pontos percentuais.   

c) A Percentagem de nível 4 e 5 a Inglês for operacionalizada exatamente da mesma 

maneira que a Percentagem referente à disciplina de Matemática. No primeiro ano a 

Percentagem de nível 4 e 5 a Inglês variou entre 7,9% e 69,6%, com uma média de 

34,26% e um desvio-padrão de 10,9 pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem 

de nível 4 e 5 a Inglês variou entre 1,1% e 70,5%, com uma média de 33,15% e um 

desvio-padrão de 11,85 pontos percentuais.   
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Tabela 34. Estatísticas descritivas das variáveis relativas à qualidade do sucesso escolar no 1º ano e 2º 

ano do programa em todas as escolas da amostra. 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Percentagem de nível 4 e 5 a Matemática        

1º Ano 398 28,48 10,83 0 60,00 0,38 2,97 

2º Ano 387 26,65 10,71 0 60,50 0,43 3,04 

Percentagem de nível 4 e 5 a Língua 

Portuguesa 
       

1º Ano 406 28,67 12,06 0 68,20 0,38 2,78 

2º Ano 400 28,57 11,68 0 62,40 0,26 2,53 

Percentagem de nível 4 e 5 a Inglês        

1º Ano 375 34,26 10,90 7,9 69,60 0,19 2,70 

2º Ano 368 33,15 11,85 1,1 70,50 0,34 3,11 

 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Como se pode constatar na tabela 35, há evidência estatística, após ajuste por 

regressão multinível, com emparelhamento, controlos e pré-teste, que as escolas do PMSE 

têm uma maior percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa em 3,72% (s.e.=1,23; p<.01; 

AE=0,32) e (tendencialmente) a Inglês em 2,37% (s.e. = 1,37; p<.1; AE= 0,21), do que as 

escola controlo no 1º ano do programa. No entanto, não se verifica um impacto significativo 

do PMSE na percentagem de nível 4 e 5 a Matemática no 1º ano do programa.  

No segundo ano do programa, há evidência estatística de que as escolas do PMSE têm 

uma maior percentagem de nível 4 e 5 a Matemática, em 2,91% (s.e.=1,16; p<.05; AE=0,28) 

e a Língua Portuguesa, em 3,98% (s.e. = 1,37; p<.01; AE= 0,35), do que as escola controlo. 

No entanto, não se verifica um impacto significativo do PMSE na percentagem de nível 4 e 5 

a Inglês. 
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Tabela 35. Impacto do PMSE nas taxas de sucesso escolar no 1º ano e 2º ano do programa 

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Percentagem de nível 4 e 5 

de Matemática 

 
     

 

1º Ano 396 308 28,32 29,80 1,49  0,14 

2º Ano 385 296 25,65 28,56 2,91 * 0,28 

        

Percentagem de nível 4 e 5 

de Língua Portuguesa 

 
      

1º Ano 401 314 27,44 31,16 3,72 ** 0,32 

2º Ano 394 305 27,81 31,79 3,98 ** 0,35 

        

Percentagem de nível 4 e 5 

de Inglês 

  
     

1º Ano 369 289 33,69 36,06 2,37 ~ 0,21 

2º Ano 362 278 32,77 34,67 1,90  0,16 

Nota: Para todos os indicadores uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito positiva) 

indica um impacto positivo do PMSE. 
 

Os mesmos modelos por tipologia demonstraram alguns efeitos positivos e 

significativos das tipologias TurmaMais e Fénix relativamente ao grupo de controlo. Na 

percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa, as escolas do PMSE apresentaram taxas de 

progressão significativamente mais elevadas que as escolas do grupo de controlo, em 3,48% 

(s.e.=1,62; p<.05), e 4,15% (s.e.=1,78; p<.05), respetivamente, para as escolas TurmaMais e 

Fénix. Na percentagem de nível 4 e 5 a Inglês, só as escolas da tipologia TurmaMais 

apresentaram percentagens tendencialmente mais elevadas que as escolas do grupo de 

controlo, em 3,03% (s.e.=1,67; p<.1). No que concerne as percentagens de nível 4 e 5 a 

Matemática, as escolas das três tipologias não apresentaram taxas significativamente 

diferentes das escolas do grupo de controlo. 

No segundo ano, os mesmos modelos por tipologia demonstraram alguns efeitos 

positivos e significativos das tipologias TurmaMais e Fénix relativamente ao grupo de 

controlo. Na percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa, as escolas da tipologia 

TurmaMais apresentaram taxas de progressão significativamente mais elevadas que as 

escolas do grupo de controlo, em 3,91% (s.e.=1,71; p<.05). Na percentagem de nível 4 e 5 a 

Inglês, as escolas do PMSE apresentaram taxas de progressão significativamente mais 

elevadas que as escolas do grupo de controlo, em4,18% (s.e.=1,53; p<.01), e 4,8% (s.e.=2,22; 

p<.05), respetivamente para as escolas TurmaMais e Fénix. No que concerne as percentagens 

de nível 4 e 5 a Inglês, as escolas das três tipologias não apresentaram taxas 

significativamente diferentes das escolas do grupo de controlo no segundo ano. 
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Sumário 

Em resumo, o PMSE teve um impacto positivo e significativo na qualidade do 

sucesso escolar em Língua Portuguesa e Inglês no 1º ano do programa, nomeadamente na 

percentagem de nível 4 e 5nestas duas disciplinas, mas não em Matemática. As amplitudes 

dos efeitos do PMSE detetadas na qualidade do sucesso escolar são médias. Os modelos por 

tipologia confirmaram esta tendência, demonstrando um impacto positivo e significativo do 

PMSE em comparação com o grupo de escolas controlo em duas (das três) percentagens de 

sucesso analisadas na tipologia TurmaMais, e uma na tipologia Fénix. Não se verificou um 

impacto significativo do PMSE na percentagem de nível 4 e 5 a Matemática no 1º ano do 

programa, como foi confirmado pelos modelos por tipologia. 

No segundo ano o PMSE teve em um impacto positivo e significativo na qualidade do 

sucesso escolar em Matemática e em Língua Portuguesa, nomeadamente na percentagem de 

nível 4 e 5 nestas duas disciplinas, mas não em Inglês. As amplitudes dos efeitos do PMSE 

detetadas na qualidade do sucesso escolar são médias. Os modelos por tipologia confirmaram 

esta tendência, demonstrando um impacto positivo e significativo do PMSE em comparação 

com o grupo de escolas controlo em duas (das três) percentagens de sucesso analisadas na 

tipologia TurmaMais, e uma na tipologia Fénix. Não se verificou um impacto significativo do 

PMSE na percentagem de nível 4 e 5 a Inglês no 2º ano do programa, como foi confirmado 

pelos modelos por tipologia. 

5.7. O IMPACTO DO PMSE NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS: EXAMES 

Introdução 

 O impacto do PMSE nos resultados das avaliações externas do 9º ano (i.e. exame 

nacional) organiza-se em dois grupos de variáveis de acordo com o nível de análise. Ao nível 

da escola, o impacto do PMSE nas avaliações externas foi analisado relativamente às 

seguintes medidas de sucesso no exame: a) Percentagem de exames por escola; b) 

Percentagem do número total de exames realizados por alunos com avaliação interna de nível 

1, 2 ou 3; c) Percentagem de sucesso no exame de Matemática por escola; d) Percentagem de 

sucesso no exame de Língua Portuguesa por escola; e) a Percentagem de nível 4 e 5 a 

Matemática; e, f) a Percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa. Ao nível individual, o 

impacto do PMSE nas avaliações externas foi analisado relativamente aos seguintes 
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indicadores: a) Classificação individual no exame de Matemática; b) Classificação individual 

no exame de Língua Portuguesa; c) Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de 

Matemática; e, d) Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Língua 

Portuguesa. O impacto foi estimado para cada uma destas variáveis para o primeiro e 

segundo anos do programa (2009/2010 e 2010/2011). É importante notar que nenhuma escola 

da tipologia Híbrida contratualizou o 9º ano no 1º ano do programa, e como tal os seus dados 

não contribuem para estes indicadores no 1º ano do PMSE. Para facilidade de compreensão, a 

definição das variáveis e as estimativas de impacto do PMSE nas avaliações externas são 

apresentadas primeiro para as variáveis ao nível das escolas, e só depois ao nível individual. 

O sumário de resultados apresenta um resumo das inferências com base em todas as variáveis 

relativas às avaliações externas, assim como uma comparação das médias ajustadas do grupo 

PMSE e controlo com as médias nacionais para cada indicador. 

Definição das Variáveis de Impacto (Nível das escolas) 

 Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das variáveis em todas as escolas da amostra 

(Tabela 36): 

a) A Percentagem de exames por escola foi operacionalizada contabilizando o total de 

exames de Matemática ou Língua Portuguesa
13

 completos por alunos internos do ensino 

regular no 9º ano e comparando com o número total de alunos matriculados no ensino 

regular no 9º ano. No primeiro ano a Percentagem de exames variou entre 45% e 98,28%, 

com uma média de 83,03% e um desvio-padrão de 12,62 pontos percentuais. No segundo 

ano a Percentagem de exames variou entre 56,82% e 95,35%, com uma média de 83,33% 

e um desvio-padrão de 9,53 pontos percentuais.   

b) A Percentagem do número total de exames realizados por alunos com avaliação interna 

de nível 1, 2 ou 3 foi operacionalizada contabilizando o total de exames de Matemática ou 

Língua Portuguesa completos por alunos com classificação interna de nível 1, 2 ou 3 do 

ensino regular no 9º ano e comparando com o número total de exames de Matemática ou 

Língua Portuguesa completos por alunos internos do ensino regular no 9º ano. No 

primeiro ano a Percentagem de exames realizados por alunos com avaliação interna de 

nível 1, 2 ou 3 variou entre 41,79% e 88,89%, com uma média de 71,14% e um desvio-

                                                           
13

 Na maioria das escolas da amostra, não havia diferenças entre o total de exames de Matemática e Língua 

Portuguesa.  
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padrão de 11,02 pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem de exames realizados 

por alunos com avaliação interna de nível 1, 2 ou 3 variou entre 45,54% e 90,40%, com 

uma média de 73,53% e um desvio-padrão de 10,46 pontos percentuais. 

c) A Percentagem de Sucesso no exame de Matemática por escola foi operacionalizada 

comparando as notas do exame de Matemática com o número total de alunos 

matriculados no 9º ano nessa escola. Os valores das frequências a Matemática de 3, 4 ou 

5 foram codificados como sucesso, e os valores de 1 e 2 foram codificados como 

insucesso. No primeiro ano a Percentagem de Sucesso no Exame de Matemática variou 

entre 11,11% e 81,57%, com uma média de 48,84% e um desvio-padrão de 17,71 pontos 

percentuais. No segundo ano a Percentagem de Sucesso no Exame de Matemática variou 

entre 9,26% e 71,03%, com uma média de 36,5% e um desvio-padrão de 15,36 pontos 

percentuais.   

d) A Percentagem de Sucesso no exame de Língua Portuguesa foi operacionalizada 

exatamente da mesma maneira que a Percentagem referente à disciplina de Matemática. 

No primeiro ano a Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa variou entre 38,46% e 

91,75%, com uma média de 69,1% e um desvio-padrão de 13,03 pontos percentuais. No 

segundo ano a Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa variou entre 24,39% e 

100%, com uma média de 55,55% e um desvio-padrão de 15,18 pontos percentuais. 

e) A Percentagem de nível 4 e 5 no exame de Matemática por escola foi operacionalizada 

comparando as notas finais do exame a Matemática no 9º ano de escolaridade com o 

número total de alunos matriculados no 9º ano nessa escola. As percentagens de valores 4 

ou 5 dos exames a Matemática foram somadas para criar um índice de qualidade do 

sucesso no exame de Matemática. No primeiro ano a Percentagem de nível 4 e 5 a 

Matemática variou entre 0% e 57,14%, com uma média de 22,56% e um desvio-padrão 

de 13,22 pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem de nível 4 e 5 a Matemática 

variou entre 1,24% e 40,19%, com uma média de 14,71% e um desvio-padrão de 9,67 

pontos percentuais.   

f) A Percentagem de nível 4 e 5 no exame de Língua Portuguesa foi operacionalizada 

exatamente da mesma maneira que a Percentagem referente à disciplina de Matemática. 

No primeiro ano a Percentagem de nível 4 e 5a Língua Portuguesa variou entre 0% e 

46,88%, com uma média de 19,22% e um desvio-padrão de 10,08 pontos percentuais. No 

segundo ano a Percentagem de nível 4 e 5 a Língua Portuguesa variou entre 2,25% e 

39,62%, com uma média de 15,23% e um desvio-padrão de 8,31 pontos percentuais.   
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Tabela 36. Estatísticas descritivas das variáveis relativas aos exames do 9º ano no 1º ano e 2º ano do 

programa em todas as escolas da amostra 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Percentagem de exames por escola        

1º Ano 33 83,03 12,62 45,00 98,28 -1,33 4,39 

Média Nacional 2009/2010 1052 84,18 10,14 32,35 100 -1,25 5,51 

2º Ano 35 83,33 9,53 56,82 95,35 -1,29 4,10 

Média Nacional 2010/2011
a
        

Percentagem do número total de exames 

realizados por alunos com avaliação interna de 

nível 1, 2 ou 3 

       

1º Ano 33 71,14 11,02 41,79 88,89 -0,6 2,94 

Média Nacional 2009/2010 1054 72,14 9,98 15,93 98,21 -0,63 4,03 

2º Ano 36 73,53 10,46 45,54 90,40 -0,72 3,17 

Média Nacional 2010/2011 1080 73,68 9,62 37,82 100 -0,37 3,28 

Percentagem de sucesso no exame de 

Matemática por escola 
       

1º Ano 33 48,84 17,71 11,11 88,57 0,14 2,74 

Média Nacional 2009/2010 1054 49,92 17,42 0 98,90 -0,03 2,65 

2º Ano 35 36,50 15,36 9,26 71,03 0,04 2,41 

Média Nacional 2010/2011
a
        

Percentagem de sucesso no exame de Língua 

Portuguesa por escola 
       

1º Ano 33 69,10 13,03 38,46 91,75 -0,25 2,39 

Média Nacional 2009/2010 1054 69,47 14,8 10 100 -0,65 3,41 

2º Ano 35 55,55 15,18 24,39 100 0,66 4,20 

Média Nacional 2010/2011
a
        

Percentagem de nível 4 e 5 de Matemática        

1º Ano 33 22,56 13,22 0,00 57,14 0,68 3,10 

Média Nacional 2009/2010 1054 22,24 12,62 0 89,01 0,84 4,01 

2º Ano 35 14,71 9,67 1,24 40,19 0,72 2,98 

Média Nacional 2010/2011
a
        

Percentagem de nível 4 e 5  de Língua 

Portuguesa 
       

1º Ano 33 19,23 10,08 0,00 46,88 0,60 3,40 

Média Nacional 2009/2010 1054 21,72 11,38 0 80,22 0,60 3,72 

2º Ano 35 15,23 8,31 2,25 39,62 0,79 3,90 

Média Nacional 2010/2011
a
        

Nota: 
a 

O número total de alunos matriculados no ensino regular no 9º ano em todas as escolas da rede pública 

só nos foi cedido relativamente ao ano 2009/2010. No ano 2010/2011, só obtivemos esta informação 

relativamente às escolas da amostra, o que impossibilita o cálculo dos indicadores de média nacional relativos a 

esse ano. 

 

Apresentação das Estimativas de Impacto (Nível das escolas) 

Como se pode constatar na tabela 37, não há qualquer evidência estatística de um 

impacto significativo do PMSE, após ajuste por regressão multinível, com emparelhamento, 

controlos e pré-teste, nas avaliações externas do 9º ano analisadas ao nível da escola no 1º 
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ano do PMSE. Embora alguns dos impactos calculados tenham uma amplitude de efeito 

considerável – por exemplo -0,79 para a percentagem de sucesso no exame de Língua 

Portuguesa por escola - não se verifica um impacto significativo do PMSE nestes indicadores.  

No segundo ano confirmam-se os mesmos resultados. Não há qualquer evidência 

estatística de um impacto significativo do PMSE nas avaliações externas do 9º ano. Mais uma 

vez, embora alguns dos impactos calculados tenham uma amplitude de efeito considerável – 

por exemplo -1,37 para a percentagem de notas de nível 4 e 5 no exame de Língua 

Portuguesa - não se verifica um impacto significativo do PMSE nestes indicadores.  

Tabela 37. Impacto do PMSE nas variáveis relativas aos exames do 9º ano no 1º ano e 2º ano do 

programa 

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Percentagem de exames por 

escola 
       

1º Ano N/A 33 80,61 87,83 7,22  0,51 

2º Ano N/A 35 82,26 86,51 4,25  0,42 

Percentagem de exames 

realizados por alunos com 

avaliação interna de valores 

1, 2 ou 3 

       

1º Ano N/A 33 72,66 68,94 -3,72  -0,37 

2º Ano N/A 36 71,01 77,77 6,76  0,66 

Percentagem de sucesso no 

exame de Matemática por 

escola 

       

1º Ano N/A 33 48,07 50,10 2,03  0,10 

2º Ano N/A 35 36,59 37,11 0,52  0,03 

Percentagem de sucesso no 

exame de Língua Portuguesa 

por escola 

       

1º Ano N/A 33 72,86 61,81 -11,05  -0,79 

2º Ano N/A 35 59,50 46,62 -12,88  -0,87 

Percentagem de nível 4 e 5 

de Matemática 
       

1º Ano N/A 33 22,77 21,57 -1,20  -0,08 

2º Ano N/A 35 14,66 15,49 0,83  0,08 

Percentagem de nível 4 e 5 

de Língua Portuguesa 
       

1º Ano N/A 33 18,60 20,11 1,51  0,10 

2º Ano N/A 35 18,53 7,46 -11,07  -1,37 

Nota: Para todos os indicadores uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito positiva) 

indica um impacto positivo do PMSE. 
 

No primeiro ano, os mesmos modelos por tipologia também confirmam esta 

tendência, i.e. em nenhum dos seis indicadores das avaliações externas do 9º ano analisadas 
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ao nível da escola se encontram efeitos significativos das tipologias relativamente ao grupo 

de controlo.  

No segundo ano, os modelos por tipologia indicaram que as escolas TurmaMais 

apresentam significativamente menos 32,82% de sucesso no exame de Língua Portuguesa por 

escola (s.e.=13,66; p<.05), do que as escolas do grupo de controlo. 

Definição das Variáveis de Impacto (Nível individual) 

 Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das variáveis em todas as escolas da amostra 

(Tabela 38): 

a) A Classificação individual no exame de Matemática foi analisada diretamente para cada 

aluno das escolas da amostra. No primeiro ano esta Classificação variou entre 1 e 5 (todos 

os níveis da escala), com uma média de 2,68% e um desvio-padrão de 1,03 pontos 

percentuais. No segundo ano esta Classificação variou entre 1 e 5 (todos os níveis da 

escala), com uma média de 2,34% e um desvio-padrão de 0,1 pontos percentuais.   

b) A Classificação individual no exame de Língua Portuguesa foi igualmente analisada de 

forma direta. No primeiro ano a Classificação individual no exame de Língua Portuguesa 

variou entre 1 e 5, com uma média de 2,92% e um desvio-padrão de 0,76 pontos 

percentuais. No segundo ano a Classificação individual no exame de Língua Portuguesa 

variou entre 1 e 5, com uma média de 2,71% e um desvio-padrão de 0,76 pontos 

percentuais.   

c) A Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Matemática foi 

operacionalizada subtraindo a nota individual do exame à nota individual da frequência a 

de Matemática no 9º ano de escolaridade
14

. No primeiro ano a Diferença entre a nota da 

frequência e a nota do exame de Matemática variou entre -2 e 2, com uma média de 0,48 

e um desvio-padrão de 0,67. No segundo ano, a Diferença entre a nota da frequência e a 

                                                           
14

 Os indicadores de diferença entre a nota de frequência e a nota do exame às disciplinas de Matemática e 

Língua Portuguesa contabilizam a aproximação do nível de rigor e qualidade das notas atribuídas nas 

frequências de ano pelos professores de uma escola, às notas das avaliações externas na mesma disciplina do 9º 

ano. Tendo este propósito e definição em mente, quanto maior o valor do indicador, maior a diferença 

indesejável entre as avaliações internas e externas. Se a diferença for negativa, um valor negativo maior indica 

que as notas atribuídas internamente pelos professores são de um grau de exigência superior aos exames. Na 

comparação com as escolas controlo, estes indicadores de diferença são menos sensíveis a variações anuais de 

exigência nos exames, porque todos as escolas são colocadas pela avaliação externa em pé de igualdade. 

Finalmente, embora os indicadores de diferença entre a nota de frequência e a nota do exame sejam pouco 

intuitivos são um bom complemento à avaliação de impacto com base apenas nas classificações.  
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nota do exame de Matemática variou entre -2 e 3, com uma média de 0,67 e um desvio-

padrão de 0,69.   

d) A Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Língua Portuguesa foi 

operacionalizada subtraindo a nota individual do exame à nota individual da frequência a 

Língua Portuguesa no 9º ano de escolaridade. No primeiro ano a Diferença entre a nota da 

frequência e a nota do exame de Língua Portuguesa variou entre -2 e 3, com uma média 

de 0,34 e um desvio-padrão de 0,69.No segundo ano a Diferença entre a nota da 

frequência e a nota do exame de Língua Portuguesa variou entre -2 e 3, com uma média 

de 0,56 e um desvio-padrão de 0,66. 

 

Tabela 38. Estatísticas descritivas das variáveis relativas aos exames do 9º ano no 1º ano e 2º ano do 

programa em todas as escolas da amostra 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Classificação individual no exame de 

Matemática 
       

1º Ano 1955 2,68 1,03 1 5 0,45 2,49 

Média Nacional 2009/2010 69761 2,70 1,02 1 5 0,39 2,48 

2º Ano 2570 2,34 1,00 1 5 0,57 2,78 

Média Nacional 2010/2011 74539 2,42 1,02 1 5 0,50 2,62 

Classificação individual no exame de Língua 

Portuguesa 
       

1º Ano 1942 2,92 0,76 1 5 0,29 2,69 

Média Nacional 2009/2010 69096 2,96 0,77 1 5 0,31 2,62 

2º Ano 2605 2,71 0,76 1 5 0,60 2,79 

Média Nacional 2010/2011 73821 2,72 0,77 1 5 0,58 2,77 

Diferença entre a nota da frequência e a nota 

do exame de Matemática 
       

1º Ano 1955 0,48 0,67 -2 2 -0,11 2,95 

Média Nacional 2009/2010 69761 0,42 0,68 -2 4 -0,09 3,05 

2º Ano 2570 0,67 0,69 -2 3 -0,14 3,16 

Média Nacional 2010/2011 74539 0,63 0,67 -2 3 -0,14 3,08 

Diferença entre a nota da frequência e a nota 

do exame de Língua Portuguesa 
       

1º Ano 1942 0,34 0,70 -2 3 0,03 2,96 

Média Nacional 2009/2010 69096 0,293 0,677 -3 3 -0,04 2,944 

2º Ano 2605 0,56 0,66 -2 3 -0,16 3,08 

Média Nacional 2010/2011 73821 0,53 0,66 -2 3 -0,15 2,98 

Nota: *É importante notar que os dados partilhados pelo GEPE relativos ao ano 2010/2011 só incluem 

informação relativa às escolas da amostra, e não à rede de escolas públicas do país. Na ausência de uma lista 

oficial de escolas da rede pública partilhada pelo GEPE para este ano, calculámos a média nacional excluindo 

do cálculo as escolas identificadas como privadas nos dados do Júri Nacional de Exames. O processo distinto de 

criação das listas de escolas para 2009/2010 e 2010/2011 faz com que os indicadores não sejam diretamente 

comparáveis entre os dois anos. 
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Apresentação das Estimativas de Impacto (Nível individual) 

Como se pode constatar na tabela 39, há evidência estatística de impacto negativo e 

significativo do PMSE, após ajuste por regressão multinível, com emparelhamento, controlos 

e pré-teste, (tendencialmente) na Classificação individual no exame de Matemática (AE=-

0,22), na Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Matemática (AE=0,30), e 

na Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Língua Portuguesa (AE=0,22) 

no primeiro ano do programa. Não se verifica um impacto significativo do PMSE na 

Classificação individual no exame de Língua Portuguesa no 1º ano do programa. De facto, no 

primeiro ano, os alunos das escolas do PMSE apresentaram uma Classificação individual no 

exame de Matemática do 9º ano de escolaridade tendencialmente mais baixa que as escolas 

do grupo de controlo, em 0,22 pontos (s.e.=0,12; p<.01). Em relação ao indicador de 

diferença entre a nota da frequência e a nota do exame a Matemática no 1º ano, verifica-se 

que foram atribuídas notas de frequência acima da nota de exame numa diferença 

significativamente superior aos alunos das escolas do PMSE, em comparação com alunos das 

escolas controlo, em 0,20 pontos (s.e.=0,1; p<.05). Finalmente, em relação ao indicador de 

diferença entre a nota da frequência e a nota do exame a Língua Portuguesa no 1º ano, 

verifica-se que foram atribuídas notas de frequência acima da nota de exame numa diferença 

significativamente superior aos alunos das escolas do PMSE, em comparação com alunos das 

escolas controlo, em 0,15 pontos (s.e.=0,07; p<.05). 

No segundo ano há evidência estatística de impacto negativo e significativo do PMSE 

na Classificação individual no exame de Língua Portuguesa (AE=-0,25), e negativo 

tendencial na Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Língua Portuguesa 

(AE=0,33). Há ainda evidência de impacto positivo e significativo na Diferença entre a nota 

da frequência e a nota do exame de Matemática (AE=-0,24).Concretamente, os alunos das 

escolas do PMSE apresentaram uma Classificação individual no exame de Língua Portuguesa 

do 9º ano de escolaridade mais baixa que as escolas do grupo de controlo, em 0,19 pontos 

(s.e.=0,09; p<.05). Verifica-se que foram atribuídas notas de frequência acima da nota de 

exame a Língua Portuguesa numa diferença tendencialmente superior aos alunos das escolas 

do PMSE, em comparação com alunos das escolas controlo, em 0,22 pontos (s.e.=0,13; p<.1). 

Em relação ao indicador de diferença entre a nota da frequência e a nota do exame a 

Matemática, verifica-se que foram atribuídas notas de frequência acima da nota de exame a 

Matemática numa diferença significativamente inferior aos alunos das escolas do PMSE, em 

comparação com alunos das escolas controlo, em 0,16 pontos (s.e.=0,08; p<.05). 
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Tabela 39. Impacto do PMSE nas variáveis relativas aos exames do 9º ano no 1º ano e 2º ano do 

programa 

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Classificação individual no 

exame de Matemática 

 
     

 

1º Ano 1955 33 2,75 2,53 -0,22 ~ -0,22 

2º Ano 2570 35 2,32 2,41 0,09  0,09 

Classificação individual no 

exame de Língua Portuguesa 
       

1º Ano 1942 33 2,97 2,83 -0,14  -0,18 

2º Ano 2605 35 2,77 2,58 -0,19 * -0,25 

Diferença entre a nota da 

frequência e a nota do exame 

de Matemática 

       

1º Ano 1955 33 0,41 0,62 0,20 * 0,30 

2º Ano 2570 35 0,71 0,55 -0,16 * -0,24 

Diferença entre a nota da 

frequência e a nota do exame 

de Língua Portuguesa 

       

1º Ano 1942 33 0,29 0,44 0,15 * 0,22 

2º Ano 2605 35 0,49 0,71 0,22 ~ 0,33 

Nota: Para todos os indicadores de classificação individual, uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma 
amplitude do efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. Nos indicadores de Diferença entre a nota da frequência e a nota do 

exame de Matemática e Língua Portuguesa uma maior diferença indica maior distância entre a avaliação interna e a avaliação externa, assim 

uma diferença negativa entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito negativa) indica um impacto positivo do 
PMSE. 

 

Os mesmos modelos por tipologia no 1º ano demonstraram alguns destes impactos 

negativos e significativos nas tipologias TurmaMais e Fénix relativamente ao grupo de 

controlo.  

Na Classificação individual no exame de Matemática do 9º ano de escolaridade, as 

escolas da tipologia TurmaMais apresentaram classificações individuais significativamente 

mais baixas que as escolas do grupo de controlo, em 0,33 pontos (s.e.=0,12; p<.01). Nesse 

mesmo ano, apresentaram também classificações individuais tendencialmente mais baixas 

que as escolas do grupo de controlo no exame de Língua Portuguesa, em 0,20 pontos 

(s.e.=0,12; p<.10).No indicador relativo à Diferença entre a nota da frequência e a nota do 

exame, verifica-se que as escolas da tipologia Fénix apresentaram uma diferença entre a nota 

da frequência e a nota do exame superior às escolas do grupo de controlo. Concretamente, 

foram atribuídas notas de frequência acima da nota de exame a Matemática numa diferença 

significativamente superior em 0,24 pontos (s.e.=0,1; p<.05), e foram atribuídas notas de 

frequência acima da nota de exame a Língua Portuguesa numa diferença significativamente 

superior em 0,20 pontos (s.e.=0,08; p<.05).  
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É importante relembrar que nenhuma escola da tipologia Híbrida contratualizou o 9º 

ano no 1º ano do programa, e como tal os seus dados não contribuem para estes indicadores.  

No segundo ano, os mesmos modelos por tipologia indicam que na Classificação 

individual no exame de Matemática do 9º ano de escolaridade, as escolas da tipologia Fénix 

apresentaram classificações individuais significativamente mais altas que as escolas do grupo 

de controlo, em 0,20 pontos (s.e.=0,08; p<.05). Já na Classificação individual no exame de 

Língua Portuguesa do 9º ano de escolaridade, as escolas da tipologia TurmaMais 

apresentaram classificações individuais significativamente mais baixas que as escolas do 

grupo de controlo, em 0,53 pontos (s.e.=0,16; p<.001). 

Na Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame a Matemática, as escolas 

da tipologia Híbrida apresentaram uma diferença entre a nota da frequência e a nota do 

exame inferior às escolas do grupo de controlo, em 0,94 pontos (s.e.=0,14; p<.001). Na 

Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame a Língua Portuguesa, as escolas da 

tipologia TurmaMais e Fénix apresentaram uma diferença entre a nota da frequência e a nota 

do exame superior às escolas do grupo de controlo, em 0,48 pontos (s.e.=0,20; p<.05) e em 

0,30 pontos (s.e.=0,16; p<.10), respetivamente. 

Sumário 

Em resumo, no primeiro ano o PMSE teve um impacto não significativo a negativo 

nos resultados das avaliações externas do 9º ano (i.e. exame nacional).  

Ao nível da escola, não há qualquer evidência estatística de um impacto significativo 

do PMSE nos seis indicadores utilizados. Os modelos por tipologia também confirmam esta 

tendência, i.e. em nenhum dos seis indicadores das avaliações externas do 9º ano analisadas 

ao nível da escola no 1º ano do PMSE se encontram efeitos significativos das tipologias 

relativamente ao grupo de controlo. É de notar, no entanto que estes modelos apresentam um 

número muito reduzido de observações e refletem a contratualização de apenas 11 nonos 

anos em escolas de intervenção.  

Ao nível individual, no primeiro ano do programa, há evidência estatística de impacto 

negativo e significativo do PMSE na Classificação individual no exame de Matemática e na 

Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Matemática e Língua Portuguesa. 

Ainda assim é importante notar que os valores obtidos pelas escolas o PMSE não são muito 
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distantes dos valores obtidos a nível nacional. De facto, a nível nacional, a média de 

Classificação individual no exame de Matemática em 2009/2010 foi de 2,70% enquanto nas 

escolas do PMSE foi inferior em 0,17 pontos percentuais (2,53%). A média da Diferença 

entre a nota da frequência e a nota do exame de Matemática a nível nacional foi de 0,42 e nas 

escolas do PMSE foi de 0,62, evidenciando o impacto negativo do PMSE. A média da 

Diferença entre a nota da frequência e a nota do exame de Língua Portuguesa a nível nacional 

foi de 0,29 e nas escolas do PMSE foi de 0,44, evidenciando novamente o impacto negativo 

do PMSE.  

Estas diferenças foram confirmadas para umas tipologias mas não outras. Os alunos 

das escolas da tipologia TurmaMais apresentam classificações individuais significativamente 

mais baixas que as escolas do grupo de controlo no exame de Matemática e tendencialmente 

mais baixas no exame de Língua Portuguesa. As diferenças entre a nota da frequência e a 

nota do exame nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa são significativamente 

mais elevadas nas classificações dos alunos da tipologia Fénix. É importante relembrar que 

nenhuma escola da tipologia Híbrida contratualizou o 9º ano no 1º ano do programa, e como 

tal os seus dados não contribuem para estes indicadores do 1º ano do programa.  

No segundo ano o PMSE teve um impacto não significativo a negativo nos resultados 

das avaliações externas do 9º ano (i.e. exame nacional).  

Ao nível da escola, apenas os modelos por tipologia indicam que as escolas da 

tipologia TurmaMais têm menos percentagem de sucesso no exame de Língua Portuguesa do 

que o grupo de controlo. 

Ao nível individual, há evidência estatística de impacto negativo e significativo do 

PMSE na Classificação individual no exame de Língua Portuguesa e na Diferença entre a 

nota da frequência e a nota do exame de Língua Portuguesa. Neste contexto é importante 

notar que os valores obtidos pelas escolas o PMSE não são muito distantes dos valores 

obtidos a nível nacional. De facto a nível nacional a média de Classificação individual no 

exame de Língua Portuguesa em 2010/2011 foi de 2,72% enquanto nas escolas do PMSE foi 

de menos 0,14 pontos percentuais (2,58%). A média da Diferença entre a nota da frequência e 

a nota do exame de Língua Portuguesa a nível nacional foi de 0,53 e nas escolas do PMSE foi 

de 0,71, portanto ligeiramente pior.  
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Estas diferenças foram confirmadas para umas tipologias mas não outras. Os alunos 

das escolas da tipologia TurmaMais apresentam classificações individuais significativamente 

mais baixas que as escolas do grupo de controlo no exame de Língua Portuguesa e as 

diferenças entre a nota da frequência e a nota do exame na disciplina de Língua Portuguesa 

são significativamente mais elevadas nas classificações dos alunos da tipologia TurmaMais e 

tendencialmente mais elevadas na Fénix. Por outro lado, verifica-se que os alunos das escolas 

da Tipologia Fénix apresentam classificações individuais significativamente mais elevadas 

que as escolas do grupo de controlo no exame de Matemática e que a diferença entre a nota 

da frequência e a nota do exame na disciplina de Matemática é significativamente mais baixa 

nas classificações dos alunos da tipologia Híbrida. 

Estes resultados podem ser enquadrados na filosofia do PMSE de levar todos os 

alunos à conclusão do ensino básico obrigatório, no sentido em que todos os alunos vão 

transitando de ano, numa lógica de ciclo, e são levados a exame mesmo sem ter elevados 

desempenhos. Uma evidência desta tendência é a amplitude considerável (embora não 

significativa) do efeito de impacto do PMSE na percentagem de exames por escola. De facto 

as escolas do PMSE levaram mais 7% de alunos a exame no primeiro ano, e mais 4% no 

segundo, em comparação com as escolas controlo. As escolas do PMSE também levaram 

mais alunos a exame em comparação com os valores obtidos a nível nacional, sendo que, em 

média, a percentagem de exames por escola a nível nacional foi de 84,18% no ano 

2009/2010, e nas escolas do PMSE situou-se nos 87,83% em 2009/2010 e nos 86,51% em 

2010/2011. Este poderá ser um primeiro indicador de que o impacto do PMSE não 

significativo a negativo nos resultados das avaliações externas do 9º ano (i.e. exame 

nacional), é uma função da aplicação da lei e da filosofia do PMSE de levar todos os alunos à 

conclusão do ensino básico obrigatório. 

É importante referir que a amostra nas avaliações externas dos exames é bastante 

reduzida, pelo que deve haver cuidado na generalização destes resultados. 

5.8. O IMPACTO DO PMSE NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS: AFERIÇÕES 

Introdução 

 O impacto do PMSE nos resultados das avaliações externas do 6º ano (i.e. aferições) 

foi analisado relativamente às seguintes medidas de sucesso nas aferições: a) Percentagem de 
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sucesso na Aferição de Matemática; b) Percentagem de sucesso na Aferição de Língua 

Portuguesa; c) Percentagem de nível 4 e 5 a Matemática; e d) Percentagem de nível 4 e 5 a 

Língua Portuguesa. O impacto foi estimado para cada uma destas variáveis para o primeiro e 

segundo anos do programa (2009/2010 e 2010/2011). É importante notar que nenhuma escola 

da tipologia Híbrida contratualizou o 6º ano no 2º ano do programa, e como tal os seus dados 

não contribuem para estes indicadores no 2º ano do PMSE. 

Definição das Variáveis de Impacto 

 Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das variáveis em todas as escolas da amostra 

(Tabela 40): 

a) A Percentagem de Sucesso nas Aferições de Matemática por escola foi operacionalizada 

comparando as notas nas Aferições de Matemática por ano de escolaridade por escola de 

todos os alunos com o número total de alunos matriculados nesse mesmo ano, escola e 

disciplina. Nos casos em que nenhum valor de aferição a matemática estava disponível, a 

percentagem por ano/escola foi calculada sem esses alunos. Os valores das aferições a 

Matemática de 3, 4 ou 5 foram codificados como sucesso, e os valores de 1 e 2 foram 

codificados como insucesso. No primeiro ano a Percentagem de Sucesso nas Aferições de 

Matemática variou entre 47,48% e 96,67%, com uma média de 75,65% e um desvio-

padrão de 11,57 pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem de Sucesso nas 

Aferições de Matemática variou entre 20,24% e 86,36%, com uma média de 61,39% e um 

desvio-padrão de 14,59 pontos percentuais. 

b) A Percentagem de Sucesso nas Aferições de Língua Portuguesa foi operacionalizada 

exatamente da mesma maneira que a Percentagem de Sucesso nas Aferições de 

Matemática. No primeiro ano a Percentagem de Sucesso nas Aferições de Língua 

Portuguesa variou entre 53,73% e 97,44%, com uma média de 86,6% e um desvio-padrão 

de 9,37 pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem de Sucesso nas Aferições de 

Língua Portuguesa variou entre 5,95% e 62,26%, com uma média de 29,16% e um 

desvio-padrão de 11,73 pontos percentuais. 

c) A Percentagem de nível 4 e 5 nas Aferições de Matemática por escola foi 

operacionalizada comparando as notas nas Aferições de Matemática por ano de 

escolaridade por escola de todos os alunos com o número total de alunos matriculados 

nesse mesmo ano, escola e disciplina. Nos casos em que nenhum valor de frequência a 
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matemática estava disponível, a percentagem por ano/escola foi calculada sem esses 

alunos. As percentagens de valores 4 ou 5 das Aferições a Matemática foram somadas 

para criar um índice de qualidade do sucesso nas Aferições de Matemática. No primeiro 

ano a Percentagem de nível 4 e 5 nas Aferições de Matemática variou entre 3,13% e 

53,44%, com uma média de 26,48% e um desvio-padrão de 12,34 pontos percentuais. No 

segundo ano a Percentagem de nível 4 e 5 nas Aferições de Matemática variou entre 50% 

e 95,46%, com uma média de 80,85% e um desvio-padrão de 9,73 pontos percentuais.   

d) A Percentagem de nível 4 e 5 nas Aferições de Língua Portuguesa foi operacionalizada 

exatamente da mesma maneira que a Percentagem de nível 4 e 5 nas Aferições de 

Matemática. No primeiro ano a Percentagem de nível 4 e 5 nas Aferições de Língua 

Portuguesa variou entre 1,49% e 52,67%, com uma média de 26,53% e um desvio-padrão 

de 11,68 pontos percentuais. No segundo ano a Percentagem de nível 4 e 5 nas Aferições 

de Língua Portuguesa variou entre 5,26% e 72,73%, com uma média de 38,99% e um 

desvio-padrão de 13,41 pontos percentuais.   

 

Tabela 40. Estatísticas descritivas das variáveis relativas às aferições do 6º ano no 1º ano e 2º ano do 

programa em todas as escolas da amostra 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Percentagem de sucesso na Aferição de 

Matemática 
       

1º Ano 25 75,65 11,57 47,48 96,67 -0,73 3,39 

2º Ano 70 61,39 14,59 20,24 86,36 -0,63 2,76 

Percentagem de sucesso na Aferição de 

Língua Portuguesa 
       

1º Ano 25 86,60 9,37 53,73 97,44 -1,73 7,00 

2º Ano 70 29,16 11,73 5,95 62,26 0,38 3,24 

Percentagem de nível 4 e 5 de Matemática        

1º Ano 25 26,48 12,34 3,13 53,44 -0,14 2,53 

2º Ano 71 80,85 9,73 50,00 95,46 -1,09 3,99 

Percentagem de nível 4 e 5 de Língua 

Portuguesa 
       

1º Ano 25 26,53 11,68 1,49 52,67 0,10 3,19 

2º Ano 71 38,99 13,41 5,26 72,73 -0,09 2,76 

Nota: Os dados partilhados pelo GEPE relativos às avaliações externas: aferições incluem informação relativa apenas às escolas da amostra, 

o que impossibilita o cálculo dos indicadores de média nacional relativos a qualquer dos dois anos do PMSE. 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Como se pode constatar na tabela 41, não há qualquer evidência estatística de um 

impacto significativo do PMSE, após ajuste por regressão multinível, com emparelhamento, 

controlos e pré-teste, nas avaliações das aferições do 6º ano no 1º ano do PMSE.  
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No segundo ano a generalidade dos indicadores continuam sem impacto mas há 

evidência estatística de um impacto positivo e tendencial do PMSE na Percentagem de 

sucesso na Aferição de Matemática (AE=0,3). As escolas do PMSE apresentam uma 

percentagem superior de sucesso na Aferição de Matemática, em 4,66% (s.e.=2,75; p<.1), em 

comparação com as escolas controlo. 

Tabela 41. Impacto do PMSE nas variáveis relativas às aferições do 6º ano no 1º ano e 2º ano do 

programa 

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Percentagem de sucesso na 

Aferição de Matemática 

 
     

 

1º Ano N/A 25 76,74 72,94 -3,80  -0,30 

2º Ano N/A 70 60,24 64,90 4,66 ~ 0,30 

Percentagem de sucesso na 

Aferição de Língua 

Portuguesa 

       

1º Ano N/A 25 84,81 91,08 6,28  0,61 

2º Ano N/A 71 81,11 81,29 0,18  0,02 

Percentagem de nível 4 e 5  

de Matemática 
       

1º Ano N/A 25 24,61 31,81 7,20  0,65 

2º Ano N/A 70 28,30 31,58 3,28  0,27 

        

Percentagem de nível 4 e 5  

de Língua Portuguesa 
       

1º Ano N/A 25 26,21 27,35 1,14  0,10 

2º Ano N/A 71 39,23 39,33 0,09  0,01 

Nota: Para todos os indicadores, uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito positiva) 

indica um impacto positivo do PMSE. 

 

Os mesmos modelos por tipologia confirmam este impacto positivo do PMSE na 

tipologia TurmaMais. De facto, as escolas desta tipologia apresentam uma Percentagem de 

sucesso na Aferição de Matemática significativamente superior às escolas controlo, em 

11,49% (s.e.=3,39; p<.001). 

Verificou-se ainda que as escolas da tipologia Fénix apresentam uma Percentagem de 

nível 4 e 5 na Aferição de Matemática aproximadamente superior às escolas controlo, em 

5,58% (s.e.=3,05; p<.1). 

Sumário 

Em resumo, no primeiro ano o PMSE não teve um impacto significativo nos 

resultados das avaliações externas do 6º ano (i.e. aferições). Os modelos por tipologia 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

214 

 

também confirmam esta tendência, i.e. em nenhum dos quatro indicadores das avaliações 

externas do 6º ano analisadas se encontram efeitos significativos das tipologias relativamente 

ao grupo de controlo.  

Contudo no segundo ano, verifica-se que o PMSE teve um impacto positivo nos 

resultados das avaliações externas do 6º ano (i.e. aferições), sendo que as escolas do PMSE 

apresentam (tendencialmente) maiores percentagens de sucesso na aferição de Matemática 

relativamente ao grupo de controlo. Os modelos por tipologia também confirmam esta 

tendência, i.e. as escolas da tipologia TurmaMais apresentam percentagens significativamente 

maiores de sucesso na aferição de Matemática relativamente ao grupo de controlo, e as 

escolas da tipologia Fénix apresentam percentagens tendencialmente maiores de nível 4 e 5 

na aferição de Matemática relativamente ao grupo de controlo. 

No entanto, é de notar que estes modelos apresentam um número muito reduzido de 

observações e que nenhuma escola da tipologia Híbrida contratualizou o 6º ano no 2º ano do 

programa, e como tal os seus dados não contribuem para estes indicadores no 2º ano do 

PMSE. 

5.9. O IMPACTO DO PMSE NA CONCLUSÃO DE CICLO E SOBREVIVÊNCIA DA 

COORTE 

Introdução 

 O impacto do PMSE foi também analisado relativamente à idade ajustada de 

conclusão de ciclo e ao índice de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo. O impacto foi 

estimado para estas duas variáveis para o primeiro e segundo anos do programa (2009/2010 e 

2010/2011).  

Definição das Variáveis de Impacto 

 Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das variáveis para todas as escolas da amostra 

(Tabela 42): 

a) A Idade ajustada de conclusão de ciclo foi operacionalizada em três fases. Primeiro, foi 

calculada a idade média de conclusão de ciclo por escola. Segundo, foi subtraída a esta a 

idade média de matrícula no mesmo ciclo, respetivamente quatro (1º ciclo), dois (2º ciclo) 
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ou três (3º ciclo) anos antes. Nos casos em que os dados dos alunos não estavam 

associados a uma idade de conclusão ou matrícula de ciclo, a idade média por escola foi 

calculada sem esses alunos. Terceiro, foi subtraída a esta diferença (entre a idade média 

de conclusão e matrícula no ciclo) o número que anos esperados de frequência nesse 

ciclo. Desta forma construiu-se um indicador estandardizado do tempo médio esperado 

para a devida conclusão do ciclo (sem retenções) aplicável a todos os ciclos. Designámos 

este indicador por idade ajustada de conclusão de ciclo, e toma valores negativos quando 

em média os alunos numa escola tendem a concluir o ciclo antes do tempo regulamentar; 

toma um valor próximo de zero quando os alunos numa escola tendem a concluir o ciclo 

no tempo regulamentar; e toma valores positivos quando os alunos numa escola tendem a 

ser retidos e a concluir o ciclo após o tempo regulamentar. No primeiro ano a idade 

ajustada de conclusão de ciclo variou entre -1 e 0,58 anos, com uma média de 0,04, e um 

desvio-padrão de 0,28.No segundo ano a idade ajustada de conclusão de ciclo variou 

entre -0,45 e 1,29 anos, com uma média de 0,12, e um desvio-padrão de 0,28. 

b) O Índice de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo foi operacionalizado calculando a 

percentagem de conclusões do 2º ou 3º ciclos em comparação com o número de 

matrículas no mesmo ciclo, respetivamente dois (2º ciclo) ou três (3º ciclo) anos antes. 

Nos casos em que os alunos não possuíam um estado final de progressão ou retenção, a 

percentagem por escola foi calculada sem esses alunos. Foram excluídas desta variável as 

conclusões e matrículas do 1º ciclo, dadas as consideráveis alterações na rede escolar (i.e. 

o fecho de escolas do 1º ciclo) nos anos a avaliar. No primeiro ano o Índice de 

sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo variou entre 39,53% e 114,29%
15

, com uma 

média de 81,24% e um desvio-padrão de 17,63 pontos percentuais. No segundo ano o 

Índice de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo variou entre 0% e 157, 35%, com uma 

média de 84,2% e um desvio-padrão de 19,59 pontos percentuais. 

 

 

 

                                                           
15

 Embora teoricamente o Índice de sobrevivência da coorte não deva ultrapassar os 100%, flutuações naturais 

nas matrículas a meio do ciclo podem conduzir a exceções à expectativa teórica. Um exame à distribuição da 

variável e seus outliers demonstrou que nenhum dos valores acima de 100% se pode considerar um valor outlier 

(i.e. acima do quartil superior mais do 1,5 vezes a amplitude interquartis). Como tal os valores da variável não 

foram alterados.   
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Tabela 42. Estatísticas descritivas das variáveis relativas à conclusão de ciclo e sobrevivência da 

coorte no 1º ano e 2º ano do programa em todas as escolas da amostra. 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Idade ajustada de conclusão de ciclo        

1º Ano 61 0,04 0,28 -1,00 0,58 -0,63 4,68 

2º Ano 118 0,12 0,28 -0,45 1,29 1,77 7,78 

Índice de sobrevivência da coorte no 2º e 

3º ciclo 
       

1º Ano 59 81,24 17,63 39,53 114,29 -0,54 2,63 

2º Ano 110 84,20 19,59 0,00 157,35 -1,24 9,09 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Como se pode constatar na tabela 43, no primeiro ano há evidência estatística de 

impacto negativo do PMSE, após ajuste por regressão multinível, com emparelhamento, 

controlos e pré-teste, no Índice de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo (AE=-0,440). As 

escolas do PMSE apresentaram um Índice de sobrevivência da coorte nos 2º e 3º ciclos 

aproximadamente mais baixo que as escolas do grupo de controlo, em -8,05% (s.e.=4,16; 

p<.05). No entanto não se verifica um impacto significativo do PMSE na Idade ajustada de 

conclusão de ciclo no 1º ano do programa.  

No segundo ano não se verifica um impacto significativo do PMSE na Idade ajustada 

de conclusão de ciclo nem no Índice de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo. 

Tabela 43. Impacto do PMSE nas variáveis relativas à conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte no 

1º ano e 2º ano do programa  

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Idade ajustada de 

conclusão de ciclo 

 
     

 

1º Ano 61 60 0,04 0,05 0,01  0,03 

2º Ano 118 117 0,09 0,12 0,04  0,17 

Índice de sobrevivência da 

coorte no 2º e 3º ciclo 
       

1º Ano 58 57 83,47 75,42 -8,05 ~ -0,44 

2º Ano 106 106 85,72 84,91 -0,82  -0,04 

Nota: Para o Índice de sobrevivência da coorte uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do 
efeito positiva) indica um impacto positivo do PMSE. Na Idade ajustada de conclusão de ciclo valores maiores e positivos indicam uma 

maior taxa de retenção, i.e., uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito positiva) indica 

um impacto negativo do PMSE. 
 

No primeiro ano, o mesmo modelo por tipologia demonstra um efeito negativo e 

significativo da Tipologia Híbridas, na medida em que as escolas desta tipologia 

apresentaram um Índice de sobrevivência da coorte nos 2º e 3º ciclos mais baixo que as 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

217 

 

escolas do grupo de controlo, em -24,12% (s.e.=6,15; p<.001), e  apresentaram uma Idade 

ajustada de conclusão de ciclo significativamente mais baixa que as escolas do grupo de 

controlo, em -0,21(s.e.=0,11; p<.05). As outras duas tipologias não se distinguiram das 

escolas do grupo de controlo. 

No segundo ano, o mesmo modelo por tipologia demonstra um efeito inverso e 

significativo da Tipologia Híbridas, ou seja, as escolas desta tipologia apresentaram um 

Índice de sobrevivência da coorte nos 2º e 3º ciclos mais elevado que as escolas do grupo de 

controlo, em 10,73% (s.e.=4,81; p<.05), e  apresentaram uma Idade ajustada de conclusão de 

ciclo significativamente mais elevada que as escolas do grupo de controlo, em 

0,19%(s.e.=0,08; p<.05). As outras duas tipologias não se distinguiram das escolas do grupo 

de controlo. 

Sumário 

Em resumo, no primeiro ano o PMSE teve um impacto tendencialmente negativo no 

Índice de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo. Os modelos por tipologia confirmaram que 

esta tendência só se aplica às escolas da tipologia Híbrida. Não se verificou um impacto 

significativo do PMSE na Idade ajustada de conclusão de ciclo no 1º ano do programa; no 

entanto, as escolas da tipologia Híbrida apresentaram uma Idade ajustada de conclusão de 

ciclo significativamente mais baixa que as escolas do grupo de controlo. 

No segundo ano não se verificam efeitos significativos do PMSE nestes indicadores. 

Contudo os modelos por tipologia demonstram um efeito significativo inverso ao do primeiro 

ano na tipologia Híbrida. No segundo ano as escolas desta tipologia apresentaram um Índice 

de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo e uma Idade ajustada de conclusão de ciclo 

significativamente mais elevados que as escolas do grupo de controlo. É importante notar 

relativamente a estes indicadores de final de ciclo que só 19 escolas contratualizaram o 6º ou 

9º ano no primeiro ano do programa, e só 35 escolas contratualizaram estes mesmos anos 

letivos no 2º ano do PMSE. Ainda mais relevante é salientar que as flutuações pronunciadas 

da estimativa do impacto da tipologia Híbrida nestes dois índices de ciclo estão associadas à 

contratualização de apenas duas escolas no 1º ano e uma escola no 2º ano do PMSE nesta 

tipologia.  

Salienta-se ainda que a amostra nas avaliações externas das aferições é bastante 

reduzida, pelo que deve haver cuidado na generalização destes resultados. 
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5.10. O IMPACTO DO PMSE NO RECURSO A PERCURSOS CURRICULARES 

ALTERNATIVOS 

Introdução 

 O impacto do PMSE no recurso a percursos curriculares alternativos foi analisado 

olhando para a Percentagem de Cursos de Educação e Formação (CEF) no 2º e 3º ciclo por 

escola. O impacto foi estimado para esta variável para o primeiro e segundo anos do 

programa (2009/2010 e 2010/2011).  

Definição das Variáveis de Impacto 

Uma breve descrição da variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos uma 

tabela com as estatísticas descritivas da variável para todas as escolas da amostra (Tabela 44): 

a) A Percentagem de Cursos de Educação e Formação (CEF) no 2º e 3º foi operacionalizada 

comparando o número de matrículas em CEF com o número total de matrículas no ensino 

regular e nos CEF nestes dois ciclos por escola. No primeiro ano a Percentagem de CEF 

no 2º e 3º ciclo variou entre 0% e 47,53%, com uma média de 7,19% e um desvio-padrão 

de 7,93 pontos percentuais
16

. No segundo ano a Percentagem de CEF no 2º e 3º ciclo 

variou entre 1,58% e 33,55%, com uma média de 10,51% e um desvio-padrão de 6,09 

pontos percentuais.   

Tabela 44. Estatísticas descritivas das variáveis relativas ao recurso a percursos curriculares 

alternativos no 1º ano e 2º ano do programa em todas as escolas da amostra 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Percentagem de matrículas em CEF no 2º e 3º 

ciclo 

       

1º Ano 422 7,19 7,93 0,00 47,53 1,08 4,27 

2º Ano 257 10,51 6,09 1,58 33,55 1,05 4,40 

 

 

                                                           
16

 Uma análise à distribuição da variável e seus outliers demonstrou que enquanto 2/3 das escolas apresentam 

valores percentuais abaixo dos 12,5%, duas escolas da amostra apresentavam valores percentuais de recurso a 

CEF acima dos 50% (de 61,86% e 100%). Ambos os casos constituem valores extremos (i.e. acima do quartil 

superior mais do 3 vezes a amplitude interquartis) e foram eliminados desta análise. A sua eliminação alterou 

apenas ligeiramente a média, mas reduziu consideravelmente a Skewness e Kurtosis. As estimativas de impacto 

nesta variável não se alteraram. 
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Apresentação das Estimativas de Impacto 

Como se pode constatar na tabela 45, não há evidência estatística de impacto 

significativo do PMSE, após ajuste por regressão multinível, com emparelhamento, controlos 

e pré-teste, nas Percentagem de CEF no 2º e 3º ciclo tanto no primeiro como no segundo ano 

do programa. 

Tabela 45. Impacto do PMSE nas variáveis relativas ao recurso a percursos curriculares alternativos 

no 1º ano e 2º ano do programa 

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Percentagem de matrículas 

em CEF em relação ao 

ciclo 

 

     

 

1º Ano 421 329 7,32 7,67 0,35  0,05 

2º Ano 257 189 9,23 8,19 -1,04  -0,16 

Nota: Na percentagem de matrículas em CEF por ciclo uma maior percentagem indica maior recurso a percursos curriculares alternativos, 

i.e., uma diferença negativa entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito negativa) indica um impacto positivo 

do PMSE. 
 

No primeiro ano o mesmo modelo por tipologia confirma este resultado, i.e. as escolas 

do PMSE não apresentaram taxas de recurso a CEF no 2º e 3º ciclo significativamente 

diferentes das escolas do grupo de controlo. Já no segundo ano, os modelos por tipologia 

indicaram que as escolas da tipologia TurmaMais têm taxas de recurso a CEF no 2º e 3º 

ciclos tendencialmente inferiores às escolas do grupo de controlo, em -1,49% (s.e.=0,9; p<.1). 

Sumário 

Em resumo, o PMSE não teve um impacto significativo no recurso a percursos 

curriculares alternativos no 2º e 3º ciclo no 1º ano do programa. Os modelos por tipologia 

confirmaram esta tendência, demonstrando a ausência de qualquer impacto significativo das 

tipologias do PMSE em comparação com o grupo de escolas controlo. 

No segundo ano, embora o PMSE não tenha tido um impacto significativo no recurso 

a percursos curriculares alternativos no 2º e 3º ciclo, as escolas da tipologia TurmaMais 

tiveram um impacto positivo, apresentando taxas de recurso a CEF no 2º e 3º ciclo 

tendencialmente inferiores às escolas do grupo de controlo. 
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5.11. O IMPACTO DO PMSE NO DESEMPENHO CÍVICO 

Introdução 

 O impacto do PMSE no desempenho cívico foi analisado relativamente aos seguintes 

indicadores: a) número de ocorrências graves; b) assiduidade. O impacto relativo ao número 

de ocorrências graves foi estimado para o primeiro do programa (2009/2010); enquanto o 

impacto na assiduidade foi estimado apenas para o segundo ano do programa
17

 (2010/2011).  

Definição das Variáveis de Impacto 

 Uma breve descrição de cada variável é aqui apresentada e em seguida apresentamos 

uma tabela com as estatísticas descritivas das variáveis para todas as escolas da amostra 

(Tabela 46): 

a) O Número de ocorrências graves foi operacionalizado somando os oito tipos de 

ocorrências documentadas pelas escolas e reportadas ao Ministério da Educação, 

nomeadamente Atos contra a liberdade e a integridade física das pessoas; Atos contra os 

bens e equipamentos pessoais; Atos contra a liberdade e autodeterminação sexual; Atos 

contra a honra e o bom nome das pessoas; Estupefacientes e substâncias psicotrópicas; 

Armas; Controlo e proibição de entradas/saídas; Atos contra bens e equipamentos 

escolares. No primeiro ano o Número de ocorrências graves variou entre 0 e 109, com 

uma média de 2,68% e um desvio-padrão de 8,04 pontos. 

b) A assiduidade foi operacionalizada através do número de faltas justificadas e 

injustificadas por aluno. Estes indicadores só estão disponíveis para o 2º ano, sendo que 

neste ano o Número de faltas justificadas variou entre 3,23 e 57,79 faltas justificadas, 

com uma média de 20,63faltas e um desvio-padrão de 8,78. O Número de faltas 

injustificadas variou entre 0,08 e 150,94 faltas injustificadas, com uma média de 14,65 e 

um desvio-padrão de 19,08. 

 

 

                                                           
17

 De acordo com a informação recebida do GEPE os dados da assiduidade só estão disponíveis a partir de 

2010/2011. Esta limitação introduz duas limitações na nossa análise: primeiro, não nos é possível comparar o 

impacto do PMSE nesta variável para o primeiro e segundo anos do programa; segundo, os modelos usados para 

as estimativas de impacto não incluem o nível desta variável no ano anterior ao programa, o que actua como 

pré-teste e aumenta a precisão da estimativa.  
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Tabela 46. Estatísticas descritivas das variáveis relativas ao desempenho cívico no 1º ano e 2º ano do 

programa em todas as escolas da amostra 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Número de Ocorrências Graves        

1º Ano 373 2,68 8,04 0,00 109,00 8,28 93,45 

Assiduidade        

Número de faltas justificadas por aluno        

2º Ano 405 20,63 8,78 3,23 57,79 0,88 4,11 

Número de faltas justificadas por aluno        

2º Ano 405 14,65 19,08 0,08 150,94 3,31 17,70 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Como se pode constatar na tabela 47, não há evidência estatística de impacto 

significativo do PMSE, após ajuste por regressão multinível, com emparelhamento, controlos 

e pré-teste, no Número de Ocorrências Graves. 

No segundo ano, também não há evidência estatística de impacto significativo do 

PMSE no Número de faltas justificadas e injustificadas por aluno. 

Tabela 47. Impacto do PMSE nas variáveis relativas ao desempenho cívico no 1º ano e 2º ano do 

programa 

Variáveis 
Nº Anos 

/Alunos 

Nº 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Ocorrências        

1º Ano N/A 373 2,71 3,68 0,97  0,14 

Assiduidade        

Número de Faltas 

Justificadas por Aluno 
       

2º Ano 405 314 20,94 19,62 -1,33  -0,16 

Número de Faltas 

Injustificadas por Aluno 
       

2º Ano 405 314 14,76 13,29 -1,47  -0,07 

Nota: Para todos os indicadores de desempenho cívico, uma diferença negativa entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma 

amplitude do efeito negativa) indica um impacto positivo do PMSE. 
 

No primeiro ano os mesmos modelos por tipologia confirmam este resultado, i.e. as 

escolas do PMSE não apresentaram um Número de Ocorrências Graves significativamente 

diferentes das escolas do grupo de controlo.  

No segundo ano, os modelos por tipologia indicaram que embora o PMSE não tenha 

um efeito significativo nos indicadores de assiduidade, as escolas da tipologia TurmaMais 

apresentam aproximadamente menos faltas injustificadas do que as escolas do grupo de 
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controlo, em 3,39 (s.e.=1,91; p<.1). Não houve qualquer diferença significativa por tipologia 

nas faltas justificadas.  

Sumário 

Em resumo, o PMSE, e as suas tipologias, não tiveram um impacto significativo no 

número de ocorrências graves no 1º ano do programa.  

No segundo ano, o PMSE não teve um efeito significativo no número de faltas 

justificadas ou injustificadas, mas as escolas da tipologia TurmaMais tiveram um efeito 

positivo, apresentando tendencialmente menos faltas injustificadas do que as escolas do 

grupo de controlo. 

5.12. O IMPACTO DO PMSE NA QUALIDADE DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

Introdução 

O impacto do PMSE na qualidade da relação pedagógica foi analisado relativamente 

às subdimensões: a) conflito; e, b) proximidade. A informação relativa a estas subdimensões 

foi obtida através das respostas dos professores aos questionários, que as preencheram tendo 

como referência o último ano letivo (2010/2011). 

Definição e descrição das variáveis  

Uma breve descrição destas subdimensões é aqui apresentada e em seguida 

apresentamos uma tabela com as estatísticas descritivas das mesmas (Tabela 48): 

a) A qualidade da relação pedagógica em termos do conflito retrata relações negativas entre 

o professor e os alunos/turma, marcadas pelo conflito, pelo desconforto com o afeto, por 

discussões frequentes, pela influência negativa do aluno na aula e no desempenho do 

professor, e pela imprevisibilidade do comportamento do aluno. Esta dimensão é 

composta por oito itens avaliados numa escala de 1 (definitivamente não se aplica) a 5 

(aplica-se definitivamente) e resulta da soma destes oito itens (alpha=.87 na relação com 

aluno; e alpha=.87 na relação com a turma), podendo variar entre 8 e 40. Assim valores 

mais elevados indicam uma relação mais conflituosa. Esta dimensão é avaliada de duas 

formas: primeiro tendo como referência um aluno, selecionado pelo professor, de uma das 

turmas que lecionou no ano letivo anterior (2010/2011); depois é avaliada tendo como 
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referência todos os alunos dessa turma, no sentido de garantir uma maior generalização 

dos dados. Assim esta dimensão retrata a relação de conflito do professor com o aluno e 

do professor com a turma. De forma geral observa-se que os professores avaliam a 

relação com o aluno selecionado como pouco conflituosa, sendo a média de 12,44. 

Também a relação com a turma é avaliada pelos professores como pouco conflituosa, 

sendo a média de 14,2. 

b) A qualidade da relação pedagógica em termos da proximidade retrata relações positivas 

entre o professor e o aluno/turma, marcadas pela proximidade e afetuosidade da relação, 

pela procura de conforto nesta relação, pela valorização da relação, pela abertura e 

transparência do aluno e facilidade no relacionamento com o mesmo. Esta dimensão é 

composta por sete itens avaliados numa escala de 1 (definitivamente não se aplica) a 5 

(aplica-se definitivamente) e resulta da soma destes sete itens (alpha=.87 na relação com 

aluno; e alpha=.87 na relação com a turma), podendo variar entre 7 e 35. Assim valores 

mais elevados indicam uma relação de maior proximidade. Tal como na dimensão 

anterior, esta dimensão é avaliada de duas formas: primeiro tendo como referência um 

aluno, selecionado pelo professor, de uma das turmas que lecionou no ano letivo anterior 

(2010/2011); depois é avaliada tendo como referência todos os alunos dessa turma, no 

sentido de garantir uma maior generalização dos dados. Assim esta dimensão retrata a 

relação de proximidade do professor com o aluno e do professor com a turma. De forma 

geral observa-se que os professores avaliam a relação com o aluno selecionado como uma 

relação de bastante proximidade, sendo a média de 27,17. Também a relação com a turma 

é avaliada pelos professores como bastante próxima, sendo a média de 28,06. 

Tabela 48. Estatísticas descritivas das variáveis de qualidade da relação pedagógica 

Variáveis N Média DP Min. Máx. Skewness Kurtosis 

Professores        

Conflito na relação professor-aluno 570 12,44 5,38 8 40 1,72 6,27 

Proximidade na relação professor-aluno 570 27,17 5,33 7 35 -1,11 4,66 

Conflito na relação professor-turma 570 14,20 5,56 8 40 1,04 4,01 

Proximidade na relação professor-turma 570 28,06 4,65 7 35 -1,20 5,88 

Apresentação das Estimativas de Impacto 

Relativamente às estimativas de impacto do PMSE na qualidade da relação 

pedagógica, avaliada através dos professores, tal como se pode observar na tabela 49, após 

ajuste com emparelhamento e controlos, verifica-se que o PMSE tem um efeito 

tendencialmente positivo na proximidade do professor com o aluno (s.e.=0,6; p<.1 ; AE=0,2). 
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Tabela 49. Impacto do PMSE nas variáveis de qualidade da relação pedagógica 

Variáveis 
Número de 

Professores 

Número 

de 

Escolas 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Controlo 

Média 

Ajustada 

Grupo 

Intervenção 

Diff. Sig. 
Amplitude 

do Efeito 

Professores        

Conflito na relação professor-

aluno 
490 120 12,52 12,21 -0,31  -0,05 

Proximidade na relação 

professor-aluno 
490 120 26,22 27,39 1,17 ~ 0,20 

Conflito na relação professor-

turma 
490 120 14,06 14,17 0,11  0,02 

Proximidade na relação 

professor-turma 
490 120 28,23 28,12 -0,11  -0,02 

Nota: Nos indicadores de proximidade uma diferença positiva entre o grupo de intervenção e controlo (ou seja uma amplitude do efeito 

positiva) indica um impacto positivo do PMSE. Nos indicadores de conflito uma diferença negativa entre o grupo de intervenção e controlo 

(ou seja uma amplitude do efeito negativa) indica um impacto positivo do PMSE. 
 

Os mesmos modelos por participação dos professores no PMSE demonstraram que 

mesmo nas escolas de intervenção existe uma distinção entre os professores que participam 

no PMSE e os que não participam. De facto verifica-se que os professores que participam no 

PMSE, em comparação com o grupo de controlo, têm uma relação de proximidade com o 

aluno significativamente superior (s.e.=0,57; p<.01) e têm uma relação de proximidade com a 

turma tendencialmente superior (s.e.=0,45; p<.1). 

Os mesmos modelos por tipologia reforçam estes dados indicando que os professores 

que participam no PMSE, em comparação com os professores das escolas controlo, têm uma 

relação de maior proximidade com o aluno em todas as tipologias (TurmaMais s.e.=0,65; 

p<.05; Fénix s.e.=0,71; p<.01; Híbrida s.e.=0,79; p<.001), e uma relação de maior 

proximidade com a turma na tipologia TurmaMais (s.e.=0,52; p<.05) e Híbrida (s.e.=0,73; 

p<.01). 

Sumário 

Em resumo, considerando a perceção dos professores, conclui-se que o PMSE tem 

uma influência positiva na relação do professor com o aluno e com a turma e que esta 

influência se reproduz em todas as tipologias.  

Salienta-se também que a qualidade da relação pedagógica aumenta 

significativamente apenas para os professores das escolas de intervenção que participam no 

PMSE, o que indica que o efeito positivo do PMSE na relação professor aluno e professor 

turma é um efeito específico deste programa, que não ainda não se generaliza aos professores 

de todo o ciclo de ensino. 
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5.13. VARIAÇÕES NO IMPACTO DO PMSE 

Introdução 

A análise da variação do impacto do PMSE foi realizada para as dimensões que 

obtiveram um efeito global significativo do mesmo. Assim, na componente organizacional 

foi analisada a variação nas dimensões liderança pedagógica e diálogo de reflexão. 

Na componente pedagógica foi analisada a variação nas dimensões: qualidade da 

relação pedagógica (nomeadamente na proximidade na relação professor-aluno), taxas do 

sucesso escolar (nomeadamente percentagem de transições e conclusões de ciclo no 1º e 2º 

anos do programa, e percentagem de sucesso a matemática, a língua portuguesa e a inglês no 

1º e 2º anos do programa) e qualidade do sucesso escolar (nomeadamente percentagem de 

notas de nível 4 e 5 de matemática no 2º ano do programa, percentagem de notas de nível 4 e 

5 de língua portuguesa no 1º e 2º anos do programa, e a percentagem de notas de nível 4 e 5 

de inglês no 1º ano do programa)
18

. 

Tal como indicado na secção método, a variação do efeito do PMSE nestas dimensões 

foi analisada considerando as seguintes variáveis moderadoras: escola agrupada, percentagem 

de alunos com SASE A, percentagem de alunos com computador em casa, escola com 

educação pré-escolar, número total de alunos na escola, antiguidade média dos docentes, 

percentagem de docentes do sexo feminino, tipologia de área urbana, número de ocorrências 

disciplinares, taxa média de sucesso nos anos contratualizados e ciclo intervencionado. Todos 

os moderadores dizem respeito ao ano de candidatura, ou seja, o ano de 2008/2009, com 

exceção da tipologia de área urbana que diz respeito à atualização mais recente de 2010. 

Apresentação das Análises de Moderação – Componente organizacional 

Entre as dimensões analisadas na componente organizacional, verificámos que apenas 

o diálogo de reflexão demonstrou um efeito de moderação significativo e apenas com um 

moderador: a tipologia de área urbana da freguesia da escola (i.e., uma tipologia que inclui 

três níveis de urbanidade, área predominantemente rural, área mediamente urbana, e área 

predominantemente urbana). 

 

                                                           
18

Relembramos que as variações do impacto do PMSE nas avaliações externas (exames e aferições) e na taxa de 

sobrevivência da coorte não foram analisadas devido ao tamanho reduzido da amostra nas mesmas. 
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Tabela 50. Moderação do impacto do PMSE nas dimensões da componente organizacional 

Variável de Resultado Moderadores significativos 

LIDERANÇA ESCOLAR 

Liderança pedagógica --- 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL E CRENÇAS DE CONFIANÇA NAS COMPETÊNCIAS DE ENSINO 

Diálogo de reflexão (+) Tipologia de área urbana (Gráfico 2) 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 2), verifica-se que o diálogo 

de reflexão dos diretores é menor nas escolas do PMSE de áreas predominantemente rurais, 

em comparação com as escolas do grupo de controlo. Já nas escolas predominantemente e 

medianamente urbanas não se verificam diferenças substanciais no diálogo de reflexão entre 

os dois grupos de escolas.  

Gráfico 2. Moderação do impacto do PMSE no diálogo de reflexão pela tipologia de área urbana. 

 

 

Apresentação das Análises de Moderação – Componente pedagógica 

Entre as dimensões analisadas na componente pedagógica, verificámos a existência de 

efeitos de moderação significativos dos efeitos do PMSE nos domínios da qualidade da 

relação pedagógica (nomeadamente na proximidade na relação professor-aluno), das taxas de 

sucesso escolar (nomeadamente na percentagem de transições e conclusões de ciclo no 1º e 2º 

anos do programa, na percentagem de sucesso a matemática no 1º ano, e na percentagem de 

sucesso a língua portuguesa e inglês no 1º e 2º anos do programa) e da qualidade do sucesso 

escolar (nomeadamente na percentagem de notas de nível 4 e 5 de língua portuguesa no 1º e 

2º anos do programa). Estes efeitos de moderação são sumarizados na tabela 51. 
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Tabela 51. Moderação do impacto do primeiro e segundo ano do PMSE nos indicadores de 

Desempenho Escolar e Relação Pedagógica. 

Variável de Resultado Moderadores significativos 

TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR 

Transições e Conclusões de Ciclo  

1º Ano (-) Taxa média de sucesso 2008/2009 (Gráfico 3) 

(-) Ciclos intervencionados (Gráfico 4) 

2º Ano (+) Ciclos intervencionados (Gráfico 5) 

Percentagem de Sucesso a Matemática  

1º Ano (-) Tipologia de área urbana (Gráfico 6) 

(-) Ciclos intervencionados (Gráfico 7) 

2º Ano - - -  

Percentagem de Sucesso a Língua Portuguesa  

1º Ano (-) Ciclos intervencionados (Gráfico 8) 

2º Ano (-) Taxa média de sucesso 2008/2009 (Gráfico 9) 

Percentagem de Sucesso a Inglês  

1º Ano (-) Número ocorrências disciplinares 2008/2009 (Gráfico 10) 

2º Ano (+) % Alunos SASE A 2008/2009 (Gráfico 11) 

(-) Taxa média de sucesso 2008/2009 (Gráfico 12) 

  

QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR 

Percentagem de nível 4 e 5 de Matemática  

2º Ano - - -  

Percentagem de nível 4 e 5 de Língua 

Portuguesa 

 

1º Ano (-) % Alunos SASE A 2008/2009 (Gráfico 13) 

2º Ano (-) % Docentes feminino 2008/2009 (Gráfico 14) 

Percentagem de nível 4 e 5 de Inglês 
 

1º Ano - - - 

QUALIDADE DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

Proximidade na relação professor aluno 
(-) Número total alunos escola 2008/2009 (Gráfico 15)  

(+) Ciclos intervencionados (Gráfico 16) 
Nota: A lista total de moderações testadas inclui: Escola agrupada, % Alunos SASE A 2008/2009, % Alunos computador em 

casa 2008/2009, Antiguidade média docentes 2008/200, Tipologia de área urbana, Número ocorrências disciplinares 

2008/2009, Tem educação Pré-escolar, Número total alunos escola 2008/2009, % Docentes feminino 2008/2009, Taxa 

média de sucesso 2008/2009, Ciclos Contratualizados. 

 

No domínio das taxas de sucesso escolar, verificámos que o impacto na percentagem 

de transições e conclusões de ciclo é moderado negativa e significativamente pela taxa média 

de sucesso no ano de candidatura (Gráfico 3) e pelo ciclo contratualizado (Gráfico 4) no 1º 

ano, e positiva e significativamente pelo ciclo contratualizado no 2º ano (Gráfico 5).  

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 3), verifica-se que no 1º ano 

do PMSE a percentagem de transições e conclusões de ciclo é superior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, sendo este impacto maior nas escolas com uma 

taxa média de sucesso inferior no ano de candidatura ao PMSE. Portanto as escolas com 

menos sucesso escolar no ano da candidatura beneficiaram mais do impacto positivo do 

PMSE nas transições e conclusões de ciclo. 
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Gráfico 3. Moderação do impacto na percentagem de transições e conclusões de ciclo no 1º ano do 

PMSE pela taxa média de sucesso no ano de candidatura. 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 4), verifica-se também que 

no 1º ano do PMSE a percentagem de transições e conclusões de ciclo é superior nas escolas 

do PMSE comparativamente com as escolas controlo, sobretudo nas escolas que 

contratualizaram o 1º e o 3º ciclo. Nas escolas que contratualizaram o 2º ciclo não se registam 

diferenças entre as escolas do PMSE e as escolas controlo na percentagem de transições e 

conclusões de ciclo.  

Gráfico 4. Moderação do impacto na percentagem de transições e conclusões de ciclo no 1º ano do 

PMSE pelo ciclo contratualizado. 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 5), verifica-se que no 2º ano 

do PMSE a percentagem de transições e conclusões de ciclo é inferior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, mas apenas nas escolas que contratualizaram o 1º 
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ciclo. Nas escolas que contratualizaram o 2º e o 3º ciclo não se registam diferenças entre as 

escolas do PMSE e as escolas controlo na percentagem de transições e conclusões de ciclo no 

2º ano do PMSE. 

 

Gráfico 5. Moderação do impacto na percentagem de transições e conclusões de ciclo no 2º ano do 

PMSE pelo ciclo contratualizado 

 

 

Relativamente à percentagem de sucesso a matemática no 1º ano, verificámos que este 

impacto é moderado negativa e significativamente pela tipologia de área urbana (Gráfico 6) e 

pelo ciclo contratualizado (Gráfico 7). Não se verificaram quaisquer moderações do impacto 

na percentagem de sucesso a matemática no 2º ano. 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 6), verifica-se que no 1º ano 

do PMSE a percentagem de sucesso a matemática é superior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito é superior nas escolas de áreas 

predominantemente rurais. 
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Gráfico 6. Moderação do impacto na percentagem de sucesso a matemática no 1º ano do PMSE pela 

tipologia de área urbana 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 7), verifica-se ainda que no 

1º ano do PMSE a percentagem de sucesso a matemática é superior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito positivo se regista apenas nas 

escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo. Nas escolas que contratualizaram o 2º ciclo 

não se registam diferenças substanciais entre as escolas do PMSE e as escolas controlo na 

percentagem de sucesso a matemática.  

Gráfico 7. Moderação do impacto na percentagem de sucesso a matemática no 1º ano do PMSE pelo 

ciclo contratualizado 

 

Relativamente à percentagem de sucesso a língua portuguesa, verificámos que este 

impacto é moderado negativa e significativamente pelo ciclo contratualizado (Gráfico 8) no 
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1º ano do PMSE, e pela taxa média de sucesso no ano de candidatura (Gráfico 9) no 2º ano 

do programa. 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 8), verifica-se que no 1º ano 

do PMSE a percentagem de sucesso a língua portuguesa é superior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito positivo se regista sobretudo nas 

escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo. Nas escolas que contratualizaram o 2º ciclo 

não há um efeito positivo do PMSE mas menos pronunciado. 

 

Gráfico 8. Moderação do impacto na percentagem de sucesso a língua portuguesa no 1º ano do PMSE 

pelo ciclo contratualizado 

 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 9), verifica-se que no 2º ano 

do PMSE a percentagem de sucesso a língua portuguesa é superior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito positivo é maior nas escolas com 

uma taxa média de sucesso inferior no ano de candidatura ao PMSE. Portanto verifica-se que 

as escolas com menos sucesso escolar no ano da candidatura beneficiaram mais do impacto 

positivo do PMSE na percentagem de sucesso a língua portuguesa no 2º ano do PMSE. 
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Gráfico 9. Moderação do impacto na percentagem de sucesso a língua portuguesa no 2º ano do PMSE 

pela taxa média de sucesso no ano de candidatura 

 

 

Finalmente, ainda no domínio das taxas de sucesso escolar, verificámos que, no 1º ano 

do PMSE, o impacto na percentagem de sucesso a inglês é moderado negativa e 

significativamente pelo número de ocorrências disciplinares; enquanto no 2º ano do PMSE é 

moderado positiva e significativamente pela percentagem de alunos SASE A, e negativa e 

significativamente pela taxa média de sucesso no ano da candidatura.  

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 10), verifica-se que no 1º 

ano do PMSE a percentagem de sucesso a inglês é superior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito positivo se regista com maior 

intensidade nas escolas com menos ocorrências disciplinares. Note-se que esta variação é 

pouco significativa.  
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Gráfico 10. Moderação do impacto na percentagem de sucesso a inglês no 1º ano do PMSE pelo 

número de ocorrências disciplinares 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 11), verifica-se que no 2º 

ano do PMSE a percentagem de sucesso a inglês é superior nas escolas do PMSE 

comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito positivo se regista com maior 

intensidade nas escolas com uma maior percentagem de alunos com SASE A. 

Gráfico 11. Moderação do impacto na percentagem de sucesso a inglês no 2º ano do PMSE pela 

percentagem de alunos SASE A 
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as escolas com menos sucesso escolar no ano da candidatura beneficiaram mais do impacto 

positivo do PMSE na percentagem de sucesso a inglês no 2º ano do PMSE. 

Gráfico 12. Moderação do impacto na percentagem de sucesso a inglês no 2º ano do PMSE 

pela taxa média de sucesso no ano da candidatura. 

 

No domínio da qualidade do sucesso escolar, observámos que o efeito do PMSE na 

percentagem de notas de nível 4 e 5 de língua portuguesa foi moderado negativa e 

significativamente pela percentagem de alunos SASE A no 1º ano do programa, e negativa e 

significativamente pela percentagem de docentes do sexo feminino no 2º ano do programa. 

Não se verificaram quaisquer moderações do impacto do PMSE na percentagem de notas de 

nível 4 e 5 a Matemática ou a Inglês no 1º nem no 2º ano do programa. 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 13), verifica-se que no 1º 

ano do PMSE a percentagem de notas de nível 4 e 5 de língua portuguesa é superior nas 

escolas do PMSE comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito positivo se 

regista com maior intensidade nas escolas com uma menor percentagem de alunos com SASE 

A. 
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Gráfico 13. Moderação do impacto na percentagem de notas de nível 4 e 5 de língua portuguesa no 1º 

ano do PMSE pela percentagem de alunos SASE A. 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 14), verifica-se no 2º ano do 

PMSE a percentagem de notas de nível 4 e 5 de língua portuguesa é superior nas escolas do 

PMSE comparativamente com as escolas controlo, e que este efeito positivo se regista com 

maior intensidade nas escolas com uma menor percentagem de docentes do sexo feminino. 

Gráfico 14. Moderação do impacto na percentagem de notas de nível 4 e 5 de língua portuguesa no 2º 

ano do PMSE pela percentagem de docentes do sexo feminino 
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Relativamente à qualidade da relação pedagógica, verificámos que o impacto do 

PMSE na proximidade na relação professor-aluno é moderado negativa e significativamente 

pelo número total de alunos na escola (Gráfico 15) e é moderado positiva e 

significativamente pelo ciclo contratualizado (Gráfico 16). 
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Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 15), verifica-se que nas 

escolas do PMSE, a proximidade na relação professor aluno é maior do que nas escolas 

controlo, e que este efeito é mais intenso nas escolas com menos alunos.  

Gráfico 15. Moderação do impacto do PMSE na proximidade na relação professor-aluno pelo 

número total de alunos na escola 2008/2009. 

 

 

Tal como se pode observar no gráfico em baixo (Gráfico 16), verifica-se ainda que 

nas escolas do PMSE a proximidade na relação professor aluno é maior do que nas escolas 

controlo, mas este efeito regista-se apenas nas escolas que contratualizaram o 2º ou o 3º ciclo.  

Gráfico 16. Moderação do impacto do PMSE na proximidade na relação professor-aluno pelo 

ciclo contratualizado 
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Sumário 

Em geral, verifica-se que o impacto do PMSE nas componentes organizacionais não 

sofreu variações significativas considerando as variáveis de moderação em análise. A única 

dimensão que apresentou variação foi o diálogo de reflexão dos diretores. Os diretores das 

escolas do PMSE discutem menos regularmente, do que os diretores das escolas do grupo de 

controlo, com os professores acerca dos trabalhos dos alunos, do desenvolvimento de um 

novo currículo, e do que pode ajudar os alunos a aprender melhor sobretudo nas escolas de 

áreas predominantemente rurais.  

Na componente pedagógica verificou-se que o impacto do PMSE nos domínios, das 

taxas de sucesso escolar (nomeadamente na percentagem de transições e conclusões de ciclo 

no 1º e 2º anos do programa, na percentagem de sucesso a matemática no 1º ano, e na 

percentagem de sucesso a língua portuguesa e inglês no 1º e 2º anos do programa), da 

qualidade do sucesso escolar (nomeadamente na percentagem de notas de nível 4 e 5 de 

língua portuguesa no 1º e 2º anos do programa), e da qualidade da relação pedagógica 

(nomeadamente na proximidade na relação professor-aluno), sofreu variações significativas. 

O efeito positivo do PMSE na percentagem de transições e conclusões de ciclo no 1º 

ano do programa é maior nas escolas com menos sucesso escolar no ano da candidatura e nas 

escolas que contratualizaram o 1º e o 3º ciclo. No segundo ano o efeito negativo do PMSE na 

percentagem de transições e conclusões de ciclo dá-se apenas nas escolas que 

contratualizaram o 1º ciclo.  

Relativamente ao sucesso por disciplinas verificou-se que o efeito positivo do PMSE 

na percentagem de sucesso a matemática no 1º ano é superior nas escolas de áreas 

predominantemente rurais e apenas nas escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo. O 

efeito positivo do PMSE na percentagem de sucesso a língua portuguesa, também é maior nas 

escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo, no 1º ano do PMSE, e é maior nas escolas 

com menos sucesso escolar no ano da candidatura, no 2º ano do programa. Verificou-se ainda 

que o efeito positivo do PMSE na percentagem de sucesso a inglês é superior nas escolas com 

menos ocorrências disciplinares, no 1º ano do PMSE, e nas escolas com uma maior 

percentagem de alunos com SASE A e com menos sucesso escolar no ano da candidatura ao 

PMSE, no 2º ano do programa. 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

238 

 

No domínio da qualidade do sucesso escolar, observámos que o efeito positivo do 

PMSE na percentagem de notas de nível 4 e 5 de língua portuguesa é maior nas escolas com 

uma menor percentagem de alunos com SASE A, no 1º ano do PMSE, e com uma menor 

percentagem de docentes do sexo feminino, no 2º ano do PMSE. 

Concretamente observou-se que o efeito positivo do PMSE na proximidade na relação 

professor-aluno é maior nas escolas com menos alunos e nas escolas que contratualizaram o 

2º ou o 3º ciclo em comparação com as escolas controlo. 

Em suma, o impacto do PMSE no diálogo de reflexão, nas taxas de sucesso escolar, 

na qualidade do sucesso escolar, ena relação pedagógica, variou sobretudo com base em sete 

condições: ciclos intervencionados, taxa média de sucesso no ano de candidatura ao PMSE, 

percentagem de alunos com SASE A, tipologia de área urbana, número total de alunos na 

escola, número de ocorrências disciplinares, e percentagem de docentes do sexo feminino. 

Os ciclos intervencionados tiveram um efeito bastante consistente, tendo-se verificado 

que as escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo beneficiaram mais dos efeitos positivos 

do programa no sucesso escolar (global, a língua portuguesa e a matemática). Contudo é no 

2º e 3º ciclo que as escolas beneficiam mais do efeito positivo do PMSE na relação 

pedagógica e no 2º ano do programa as escolas que contratualizaram o 1º ciclo sofreram um 

efeito negativo do PMSE no sucesso escolar em termos de transições de ciclo. 

A taxa de sucesso no ano de candidatura ao PMSE também teve um efeito consistente, 

sendo que as escolas com menos sucesso no ano de candidatura beneficiaram mais dos efeitos 

positivos do programa no sucesso escolar (global, a língua portuguesa e a inglês). 

A percentagem de alunos com SASE A revela dois efeitos distintos. Por um lado, as 

escolas com menor percentagem de alunos com SASE A beneficiam mais do efeito positivo 

do PMSE na qualidade do sucesso escolar (a língua portuguesa); por outro lado, as escolas 

com maior percentagem de alunos com SASE A beneficiam mais do efeito positivo do PMSE 

nas taxas de sucesso escolar (a inglês). Ou seja, ao nível das transições as escolas com mais 

alunos carenciados estão a beneficiar mais do PMSE, enquanto ao nível da qualidade do 

sucesso, as escolas com alunos menos carenciados beneficiam mais do programa. 

A tipologia de área urbana também revela dois efeitos distintos. Por um lado, as 

escolas de meios predominantemente rurais beneficiam mais do efeito positivo do PMSE no 
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sucesso escolar (a matemática); por outro lado, são prejudicadas ao nível do diálogo de 

reflexão dos diretores com os professores. 

Por fim, as escolas com menos alunos, com menos ocorrências disciplinares e com 

uma menor percentagem de docentes do sexo feminino, beneficiam mais dos efeitos positivos 

do PMSE na proximidade na relação professor-aluno, na taxa de sucesso a inglês e na 

qualidade do sucesso a português, respetivamente. 
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6. DISCUSSÃO 
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O impacto do PMSE foi avaliado em dimensões que se organizam em duas 

componentes principais - organizacional e pedagógica – a partir da perspetiva de diretores, 

professores e alunos e de dados cedidos pelo ME. Além da avaliação do impacto do PMSE e 

de cada tipologia nestas dimensões, foi também analisado de que forma o impacto varia 

consoante algumas características das escolas e das freguesias em que estas se inserem. De 

uma forma geral, esta avaliação permite compreender se o PMSE é eficaz, que efeitos tem 

nas escolas, e em que condições tem maior ou menor impacto. Assim, esta conclusão permite 

responder a cada questão inicialmente colocada relativamente ao impacto do PMSE. 

 

Avaliação do Impacto nas Propriedades Organizacionais 

Relativamente à avaliação de impacto na componente organizacional foram analisadas 

dimensões como a liderança escolar, a ligação pais-comunidade-escola e o envolvimento 

parental, e a competência profissional e as crenças de confiança individual e coletiva nas 

competências de ensino. Analisamos de seguida o impacto em cada uma destas dimensões. 

 

Qual o impacto do PMSE na liderança escolar? 

A liderança escolar de uma forma geral não se distingue nas escolas do PMSE em 

comparação com as escolas do grupo de controlo. Apenas a liderança pedagógica, que se 

relaciona com o envolvimento do diretor na monitorização, compreensão e estímulo das 

aprendizagens dos alunos, regista alguma diferença, nomeadamente na tipologia TurmaMais. 

De facto, na tipologia TurmaMais os diretores avaliam mais negativamente a liderança 

escolar em termos da liderança pedagógica mas também da liderança de inclusão, da 

influência de professores e da coerência do programa. O facto de esta tipologia obter estes 

resultados pode ser explicado pelo seu próprio modelo operacional. Nesta tipologia é formada 

uma equipa pedagógica que integra o conselho de turma e que é responsável por um trabalho 

continuado ao longo do ciclo de monitorização de resultados escolares, de reflexão acerca da 

eficácia das aprendizagens e das estratégias utilizadas, e de resolução de questões 

pedagógicas, entre outros aspetos. Ao descentralizar estas funções da direção para esta equipa 

pedagógica, o diretor passa a ter um papel mais distante e menos ativo nas mesmas, e 

portanto também um maior desconhecimento do trabalho que é realizado pelos professores 

diariamente neste campo. Este menor envolvimento e maior desconhecimento explicam o 

facto dos diretores desta tipologia avaliarem de forma mais negativa estas questões. De certa 



CIS-IUL | AP+SE| Relatório Final 

 

242 

 

forma há uma perda de poder e de centralização da liderança que pode ter um efeito de 

desconhecimento e de desresponsabilização nos diretores. 

 

Qual o impacto do PMSE na ligação pais-comunidade-escola e no envolvimento parental? 

Quanto à ligação pais-comunidade-escola e ao envolvimento dos pais na vida escolar 

dos filhos verificou-se que as escolas do PMSE não se distinguem das restantes, ou seja, as 

atividades realizadas no âmbito deste programa não têm um impacto significativo e 

diferenciador das restantes escolas no envolvimento proactivo dos próprios pais nem na 

promoção do envolvimento dos pais pelos professores.  

 

Qual o impacto do PMSE na competência profissional e nas crenças de confiança 

individual e coletiva nas competências de ensino? 

Relativamente à competência profissional e às crenças na confiança de ensino 

observou-se também que de forma geral o PMSE não difere das escolas controlo nestas 

dimensões. Ainda assim, mais uma vez os diretores das escolas com PMSE consideram 

que o seu diálogo de reflexão com os professores é menor, i.e., consideram que discutem 

e refletem menos com os professores sobre as práticas de ensino, o trabalho dos alunos, 

os objetivos da escola, o currículo aplicado e as estratégias de melhoria do ensino. Neste 

caso este efeito observa-se em todas as tipologias e poderá ser também explicado pelo maior 

distanciamento dos diretores e pela maior aproximação entre professores no que diz respeito 

a assuntos pedagógicos. Por outro lado, conclui-se também que os professores que 

participaram no PMSE, especialmente na tipologia Fénix, têm mais práticas públicas de 

sala de aula e avaliam a sua formação como sendo de melhor qualidade. De facto nas 

escolas da tipologia Fénix houve um investimento especial na formação, que foi alargada a 

todos os professores, e o trabalho colaborativo e de interação entre professores é naturalmente 

maior, na medida em que uma mesma disciplina é dada por professores diferentes nas turmas 

de origem e nos grupos adicionais de alunos (Ninhos). É também de notar que na tipologia 

Híbrida os professores identificam uma maior responsabilidade coletiva pelo sucesso dos 

alunos e da escola. 
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Avaliação do Impacto no Desempenho Escolar e na Relação Pedagógica 

No que diz respeito à avaliação de impacto na componente pedagógica foram 

analisadas dimensões como as taxas de sucesso escolar, a qualidade do sucesso escolar, as 

avaliações externas (exames e aferições), as taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência da 

coorte, o recurso a percursos curriculares alternativos, o desempenho cívico dos alunos, ea 

qualidade da relação professor-aluno e professor-turma. Analisamos de seguida cada uma 

destas dimensões. 

 

Qual o impacto do PMSE nas taxas de sucesso escolar? 

Quanto às taxas de sucesso é claro o efeito positivo do PMSE. É um efeito elevado e 

consistente que se reflete nas três tipologias. De facto, nas escolas com o programa existe 

uma maior percentagem de sucesso em termos de transições de anos de escolaridade no 

geral e nas três disciplinas específicas avaliadas (Língua Portuguesa, Matemática e 

Inglês). Este efeito, logicamente, está relacionado com os objetivos do programa, com as 

metas contratualizadas, e indica, entre outros aspetos, que a definição e orientação por 

objetivos podem ser decisivos para o sucesso escolar. Observou-se ainda que no segundo ano 

de implementação as escolas da tipologia TurmaMais registam menos transições de ciclo do 

que as escolas controlo. Este efeito no segundo ano pode ser explicado pelo facto das escolas 

no geral reterem mais alunos nos primeiros anos dos ciclos (2º, 5º ou 7º), pelo que nos 

segundos anos dos ciclos (3º, 6º e 8º) as turmas já são compostas por alunos com níveis de 

desempenho superior e os níveis de retenção serão menores. Já no caso das escolas com 

PMSE, nomeadamente da tipologia TurmaMais funciona-se numa lógica de ciclo, assim no 

primeiro ano transitam mais alunos, mas no segundo ano poderão ficar mais alunos retidos 

em comparação com as restantes escolas. É também essencial notar que estas transições são 

entre 4 e 7% superiores nas escolas do PMSE, quando as médias de transição já se situam 

entre os 77 e os 91%.Os próprios alunos identificam o maior aproveitamento escolar 

como sendo o principal efeito do PMSE. Consideram ainda que este programa contribui 

para a melhoria da relação entre pares, a melhoria da compreensão e aquisição de conteúdos 

de aprendizagem, o aumento do envolvimento e da motivação, o aumento da atenção e 

concentração e a melhoria dos comportamentos, que, por sua vez, reforçam a melhoria no 

aproveitamento escolar. Salienta-se ainda que estes efeitos surgem relacionados com o facto 

de os alunos estarem em grupos mais pequenos e homogéneos, onde as estratégias de ensino 
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são mais ajustadas às suas necessidades e onde os professores têm maior disponibilidade para 

prestar um apoio mais individualizado, próximo e atento.  

 

Qual o impacto do PMSE na qualidade do sucesso escolar? 

 Relativamente à qualidade do sucesso escolar (percentagens de notas de nível 4 e 

5) é também notório o efeito positivo nas escolas do PMSE. Este efeito verifica-se na 

disciplina de Língua Portuguesa nas tipologias TurmaMais e Fénix, e também a Matemática e 

a Inglês na tipologia TurmaMais. Este resultado permite concluir que há um claro 

investimento não só para a transição dos alunos, mas também para a qualidade do seu 

sucesso. De facto, embora a qualidade do sucesso escolar não tenha sido contratualizada tem 

sido um alvo mais recente de investimento nas escolas do PMSE, tendo sido um fator 

diferenciador destas escolas. 

 

Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: exames? 

 Quanto às avaliações externas, nomeadamente aos exames, de um modo geral 

verifica-se que as escolas do PMSE não diferem das escolas controlo nas variáveis ao 

nível da escola e que as classificações obtidas pelas escolas do PMSE nos exames são muito 

próximas dos valores obtidos a nível nacional. Contudo, verificou-se que ao nível da escola, 

as escolas da tipologia TurmaMais têm menos sucesso no exame de Língua Portuguesa, e que 

ao nível dos alunos (classificações individuais), as escolas da TurmaMais têm níveis de 

classificação inferiores a Matemática e a Língua Portuguesa, em comparação com as escolas 

controlo. Já as escolas Fénix apresentam um resultado superior na classificação individual no 

exame de Matemática. Portanto, este efeito negativo do PMSE não é generalizado a todas as 

tipologias, e pode ser explicado pela lógica de ciclo subjacente ao PMSE enquanto ideia 

matricial. De facto, tal como referido anteriormente, neste programa está subjacente uma 

lógica de ciclo, na qual todos os alunos são acompanhados do início ao fim do ciclo e sujeitos 

a exame, mesmo que tenham um nível de desempenho inferior. Por outro lado, na 

generalidade das escolas há uma filtragem na qual os alunos com pior desempenho não 

transitam, ou são encaminhados para percursos educativos alternativos, pelo que não vão a 

exame. Assim, os alunos que vão a exame na generalidade das escolas são alunos que à 

partida já têm um desempenho superior, e que não estão em pé de igualdade com os alunos 

que vão a exame nas escolas do PMSE. Uma evidência desta interpretação é a amplitude 
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considerável (embora não significativa) do efeito de impacto do PMSE na percentagem de 

exames por escola. De facto, as escolas do PMSE levaram mais 7% de alunos a exame no 

primeiro ano, e mais 4% no segundo, em comparação com as escolas do grupo de 

controlo. De qualquer forma este resultado deve ser interpretado com precaução 

considerando a reduzida dimensão da amostra, sendo conveniente lembrar que a maior parte 

das escolas do PMSE só termina o ciclo e vai a exame no 9º ano, portanto, no terceiro ano do 

PMSE (2011/2012). Por esta razão, é de enorme importância para a avaliação do programa a 

continuação destas comparações nos próximos anos. 

 

Qual o impacto do PMSE nas avaliações externas: aferições? 

Quanto às avaliações externas, nomeadamente às aferições no 6º ano de 

escolaridade, de um modo geral verifica-se que as escolas do PMSE não diferem das 

escolas do grupo de controlo. Contudo, ao contrário do que aconteceu nos exames, as 

escolas da tipologia TurmaMais registam maior sucesso nas aferições a Matemática e as 

escolas da tipologia Fénix registam maior percentagem de notas de nível 4 e 5 nas aferições 

de Matemática. Ambos os efeitos foram registados no segundo ano do programa. Este 

resultado poderá indicar duas coisas, embora deva ser interpretado com precaução devido à 

reduzida dimensão da amostra: primeiro, indica que os efeitos do PMSE se sentem mais no 

segundo ano, o que é natural uma vez que no segundo ano do programa existiam mais 

escolas com o 6º ano contratualizado do que no primeiro e há um efeito cumulativo de dois 

anos de intervenção; segundo, poderá indicar que quanto mais cedo for aplicado o PMSE 

melhores serão os seus efeitos no sucesso escolar dos alunos. 

 

Qual o impacto do PMSE nas taxas de conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte? 

Relativamente à conclusão de ciclo e sobrevivência da coorte, de forma geral o 

PMSE não difere das escolas do grupo de controlo. No entanto, a tipologia Hibrida 

apresenta resultados significativos e contraditórios que poderão estar a influenciar estes 

dados. De facto, no primeiro ano, as escolas desta tipologia apresentaram um índice de 

sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo e uma idade ajustada de conclusão de ciclo 

significativamente mais baixos que as escolas do grupo de controlo. Já no segundo ano, estas 

escolas apresentaram um índice de sobrevivência da coorte no 2º e 3º ciclo e uma idade 

ajustada de conclusão de ciclo significativamente mais elevados que as escolas do grupo de 
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controlo. Este resultado poderá ser explicado pelo facto de no segundo ano do programa mais 

escolas se encontrarem em fase de conclusão de ciclo do que no primeiro ano e também pelo 

efeito acumulado dos dois anos de programa. De qualquer forma este resultado deve ser 

interpretado com precaução considerando a reduzida dimensão da amostra. 

 

Qual o impacto do PMSE no recurso a percursos curriculares alternativos? 

Quanto ao recurso a percursos curriculares alternativos verificou-se que as escolas da 

tipologia TurmaMais recorrem menos a estes, no segundo ano do programa, do que as 

escolas do grupo de controlo. Este dado poderá reforçar a ideia de que, de facto, estão a ser 

mantidos mais alunos no ensino regular ao longo do ciclo nestas escolas, respeitando a lógica 

de ciclo inerente ao programa. 

 

Qual o impacto do PMSE no desempenho cívico dos alunos? 

 No que diz respeito ao desempenho cívico, nomeadamente às ocorrências e à 

assiduidade, verificou-se que as escolas do PMSE não diferem das restantes. Apenas a 

tipologia TurmaMais regista melhores resultados no número de faltas injustificadas. Este 

dado poderá salientar que os próprios alunos estão mais interessados e motivados para 

frequentar as aulas. De facto, embora estes indicadores não façam parte dos principais 

propósitos do programa, tal como foi referido anteriormente, os próprios alunos mencionaram 

que o PMSE contribuiu para o aumento do envolvimento e da motivação na escola e nas 

aulas, para o aumento da atenção e concentração e para a melhoria dos comportamentos nas 

aulas.  

 

Qual o impacto do PMSE na qualidade da relação professor-aluno e professor-turma? 

Quanto à qualidade da relação professor-aluno e professor-turma concluiu-se, de 

facto, que o PMSE tem um efeito positivo na proximidade da relação do professor com 

os seus alunos em todas as tipologias. Os próprios alunos identificaram a melhoria da 

relação com os professores como um dos efeitos da participação neste programa, e que em 

conjunto com outros efeitos estaria a contribuir para o aumento do seu sucesso escolar. 
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Em que circunstâncias o PMSE tem maior impacto? 

Em termos das variações de impacto verificou-se que existe uma maior variação no 

efeito do PMSE nas componentes pedagógicas do que nas organizacionais. Verificou-se 

ainda que esta variação é provocada sobretudo por sete características das escolas: os ciclos 

intervencionados, a taxa média de sucesso no ano de candidatura ao PMSE, a percentagem de 

alunos com SASE A, a tipologia de área urbana, o número total de alunos na escola, o 

número de ocorrências disciplinares, e a percentagem de docentes do sexo feminino. 

As escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo ou com menos sucesso no ano de 

candidatura beneficiaram mais dos efeitos positivos do programa no sucesso escolar. Além 

destes efeitos mais consistentes verificou-se também que as escolas com mais alunos 

carenciados (mais SASE A), de meios predominantemente rurais, ou com menos ocorrências 

disciplinares estão a beneficiar mais dos efeitos do PMSE no sucesso escolar em diferentes 

disciplinas. Por outro lado, ao nível da qualidade do sucesso, as escolas com alunos menos 

carenciados e com uma menor percentagem de docentes do sexo feminino beneficiam mais 

dos efeitos do programa. 

Verificou-se ainda que as escolas que contratualizaram o 2º ou o 3º ciclo e com menos 

alunos beneficiaram mais do efeito positivo do PMSE na relação pedagógica, e que as escolas 

de meios predominantemente rurais são mais prejudicadas ao nível do diálogo de reflexão 

dos diretores com os professores. 

 

Qual o impacto de cada uma das três tipologias do PMSE nas componentes 

organizacionais e pedagógicas das escolas? 

Mais uma vez é importante notar que as diferenças por tipologias devem ser 

interpretadas com precaução, sobretudo na tipologia Híbrida devido à reduzida dimensão da 

amostra. Ainda assim, é possível observar o impacto das diferentes tipologias nas dimensões 

avaliadas. 

Quanto à tipologia TurmaMais e ao seu impacto na componente organizacional das 

escolas verificou-se que esta tipologia é a que tem mais impacto na liderança escolar e no 

diálogo de reflexão dos diretores. Concretamente, verificou-se que os diretores das escolas 

desta tipologia apresentam valores inferiores relativamente às outras duas tipologias no que 

diz respeito: ao estímulo dos professores, à partilha de uma visão clara para a escola e de 
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expectativas relativamente aos objetivos de aprendizagem, à monitorização da qualidade do 

ensino, ao empenho em compartilhar decisões, e à regularidade da discussão com professores 

sobre as práticas de ensino e as estratégias de melhoria do mesmo. Estes dados refletem um 

menor envolvimento dos diretores nas questões pedagógicas das escolas. Tal como referido 

anteriormente este resultado pode ser explicado pelo modelo operacional desta tipologia que 

ao descentralizar estas funções da direção para a equipa pedagógica de professores, atribui 

um papel menos ativo ao diretor. Na componente pedagógica verifica-se que a tipologia 

TurmaMais tem um impacto positivo nas taxas de sucesso globais e em cada disciplina 

analisada, bem como na qualidade de sucesso das três disciplinas analisadas. Já nos exames 

nacionais do 9º ano tem um impacto negativo na percentagem de sucesso a Língua 

Portuguesa (por escola) e na classificação individual a Língua Portuguesa e a Matemática 

(por aluno), o que pode ser explicado pelo facto de levar alunos com desempenhos inferiores 

a exame, respeitando uma lógica de ciclo e o percurso dos alunos no ensino regular. A 

tipologia TurmaMais tem ainda um impacto positivo na percentagem de sucesso na aferição 

de matemática, na percentagem de matrículas em CEF, no número de faltas injustificadas por 

aluno, e na proximidade na relação professor-turma e professor-aluno. 

Relativamente à tipologia Fénix, verificou-se um impacto negativo no diálogo de 

reflexão dos diretores com os professores, sendo que os diretores discutem e refletem menos 

com os professores sobre aspetos pedagógicos nestas escolas. Verificou-se ainda um impacto 

positivo desta tipologia na qualidade da formação e na frequência de prática pública de sala 

de aula, o que reflete a maior partilha e articulação entre professores. Na componente 

pedagógica a tipologia Fénix teve um impacto positivo nas taxas de sucesso globais e em 

cada disciplina analisada. Teve também um impacto positivo na qualidade do sucesso na 

disciplina de Língua Portuguesa, na classificação individual no exame de Matemática, na 

qualidade do sucesso nas provas de aferição de Matemática e na proximidade na relação 

professor-aluno. 

Na tipologia Híbrida, assim como nas anteriores verificou-se um impacto negativo 

no diálogo de reflexão dos diretores com os professores, sendo que os diretores discutem e 

refletem menos com os professores sobre aspetos pedagógicos nestas escolas. Verificou-se 

ainda um impacto positivo desta tipologia na perceção de responsabilidade coletiva dos 

professores pelo sucesso dos alunos e da escola. Na componente pedagógica a tipologia 

Híbrida teve um impacto positivo nas taxas de sucesso globais e em Língua Portuguesa e 

Inglês, embora tenha tido uma percentagem de conclusões de ciclo menor no 1º ano do 
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programa. Esta tipologia teve um impacto negativo na idade ajustada de conclusão de ciclos e 

na taxa de sobrevivência da coorte no 1º ano do programa e teve um impacto positivo nestas 

mesmas variáveis no segundo ano, o que, tal como referido em cima, pode dever-se ao facto 

de no segundo ano do programa mais escolas se encontrarem em fase de conclusão de ciclo 

do que no primeiro ano e também pelo efeito acumulado dos dois anos de programa. Por fim, 

esta tipologia também teve um impacto positivo na proximidade na relação professor-turma e 

professor-aluno. Salienta-se novamente que devido à reduzida dimensão da amostra os 

resultados obtidos para esta tipologia não são tão fiáveis e devem ser lidos com precaução. 

 

Em síntese, qual o impacto do PMSE? 

Em síntese, e apesar de o projeto ter apenas 2 anos de implementação (dos 4 

contratualizados) e de a maior parte dos ciclos contratualizados não terem ainda terminado, 

os resultados obtidos indicam ganhos muito positivos do PMSE.  

Apesar de, no que concerne ao impacto do PMSE nas componentes organizacionais 

das escolas, este não ser global nem significativo, ou seja, o PMSE não ter uma influência 

clara nas propriedades organizacionais das escolas, ainda assim, o PMSE tem algum 

efeito nestas dimensões. Especificamente, parece estar associado a uma diminuição do 

envolvimento e da implicação dos diretores nas questões pedagógicas nas escolas da tipologia 

TurmaMais, e parece estar associado a uma maior partilha e articulação entre professores, e a 

uma responsabilização mais coletiva, nas escolas da tipologia Fénix e Híbrida, 

respetivamente. 

No que concerne ao impacto do PMSE nas componentes pedagógicas das escolas 

conclui-se que este tem um efeito global e significativo, sobretudo nos indicadores de sucesso 

escolar, que consistem no principal objetivo deste programa. De uma forma geral as escolas 

do PMSE têm maior sucesso escolar, maior qualidade do sucesso escolar e melhores 

relações entre os professores e os alunos. A um nível menor começam também a apresentar 

melhores resultados nas aferições do 6º ano, na assiduidade, e na manutenção dos alunos no 

ensino regular, numa lógica de ciclo. Apenas os exames nacionais do 9º ano registam 

resultados negativos, o que poderá ser explicado pelo facto de irem mais alunos, e com níveis 

de desempenho menores, a exame. 

De um modo geral, conclui-se que o PMSE tem impacto sobretudo nas dimensões da 

componente pedagógica, nomeadamente no sucesso escolar (dimensão contratualizada) e na 
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qualidade do sucesso escolar. Deste modo, os objetivos primordiais e melhor definidos no 

PMSE foram aqueles que acabaram por ser alvo de maior impacto. Conclui-se também que a 

um nível menos significativo o PMSE, em algumas tipologias, contribui para a melhoria das 

relações entre os professores e os alunos, para melhores resultados nas aferições do 6º ano, 

para a assiduidade e a manutenção dos alunos no ensino regular, para a qualidade da 

formação, para uma maior partilha e articulação entre professores, e para uma 

responsabilização mais coletiva pelo sucesso dos alunos. 

Verificou-se ainda que os resultados positivos são particularmente salientes nas 

escolas que contratualizaram o 1º ou o 3º ciclo e com menores taxas de sucesso no ano de 

candidatura ao PMSE. O sucesso escolar também é particularmente saliente nas escolas com 

mais alunos carenciados (i.e. maior percentagem de alunos com SASE A), de meios 

predominantemente rurais, e que têm menos ocorrências disciplinares. 

Os únicos efeitos negativos observam-se ao nível do sucesso dos exames nacionais do 

9º ano, o que, tal como foi referido anteriormente, deve ser visto com cautela uma vez que o 

programa apenas acompanhou 2 dos 3 anos do ciclo e pode ser explicado pelo maior número 

de alunos levados a exame no fim do ciclo com níveis de desempenho menores. Observa-se 

também que o PMSE parece estar associado a uma diminuição da implicação da liderança 

superior, particularmente nas escolas da tipologia TurmaMais e nas escolas de meios 

predominantemente rurais. Com efeito, embora se mantenham valores positivos na avaliação 

destas dimensões o modelo operacional aplicado nas escolas desta tipologia leva a um menor 

envolvimento e implicação dos diretores nas questões pedagógicas. 
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E. RECOMENDAÇÕES 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar de este projeto de investigação envolver apenas uma avaliação intercalar do 

PMSE e de haver um número reduzido de dados disponíveis para os indicadores relativos ao 

final de ciclo (exames nacionais do 9º ano, aferições do 6º ano, idade ajustada de conclusão 

de ciclo e taxa de sobrevivência da coorte), os nossos resultados mostram que o programa 

está a atingir claramente as metas a que se propôs e que tem resultados positivos em 

dimensões não contratualizadas.  

As recomendações que se apresentam baseiam-se nos resultados descritos, e no modelo 

teórico de base ao PMSE. Estas reforçam não só os aspetos que constituíram a base do PMSE 

e que foram as condições de aplicação e avaliação do programa, como as dimensões que se 

revelaram particularmente diferenciadoras entre o grupo de escolas que implementou o 

PMSE e o grupo de escolas de comparação (Grupo de controlo). 

As recomendações aqui expostas organizam-se em: a) Recomendações gerais; b) 

Recomendações para a prática (direcionadas à comissão de acompanhamento e às escolas que 

já estão no PMSE); c) Recomendações para as políticas educativas (direcionadas ao ME e à 

decisão de uma potencial expansão do PMSE a outras escolas); e, d) Recomendações para a 

investigação (direcionadas à DGEEC e futuros investigadores associados ao PMSE). 

2. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Como recomendação geral começamos por indicar a continuação da implementação do 

PMSE, mantendo as suas características básicas. Isto significa, de forma detalhada: 

a) Manter a existência de um sistema de candidaturas que promova a manifestação de 

vontade das escolas em participar no programa - isto é, a escola deve poder continuar a 

ter a iniciativa de manifestar interesse no programa e ter de assumir um compromisso 

relativamente à sua participação; 

b) Manter a definição e contratualização de metas com as escolas, que não sendo atingidas 

penalizam a escola – isto é, deve ser mantida a prática de definir os objetivos concretos 

que se pretendem alcançar com o programa ao nível da escola, para que o trabalho seja 

canalizado para esses fins e demonstre resultados efetivos no final. Contudo as metas têm 

que ser realistas e atingíveis, e devem ser ajustadas às realidades e progressos das escolas; 

c) Manter a liberdade das escolas aderirem ao modelo organizativo que considerem que 

melhor se adapta às suas especificidades – isto é, uma vez que as tipologias assentam em 
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filosofias diferentes, as escolas devem poder optar por aquela que se ajuste melhor à sua 

cultura; 

d) Manter a possibilidade de cada escola se apropriar e recriar o modelo organizativo 

consoante as suas necessidades – isto é, as diversas tipologias deverão poder continuar a 

ser aplicadas de forma flexível, de modo a responderem melhor às condições existentes 

em cada escola; 

e) Manter o recurso a créditos horários adicionais e permitir às escolas usá-los com 

liberdade na sala de aula, em estratégias de diferenciação pedagógica – isto é, as escolas 

deverão continuar a receber créditos horários adicionais para serem aplicados na 

constituição de grupos adicionais de alunos, com carácter flexível e temporário; 

f) Manter os grupos flexíveis de alunos dentro da turma, tendo a turma e o ciclo como 

unidades de análise e de critério de sucesso – isto é, os alunos poderão ser 

temporariamente colocados em grupos mais pequenos e homogéneos, mas o objetivo é 

voltar a integrá-los na turma, mantendo-se esta estável durante todo o ciclo de estudos; 

g) Utilizar os grupos adicionais de alunos como um fator de desenvolvimento e bem-estar 

escolar dos alunos – isto é, os grupos mais pequenos e temporários deverão ser 

valorizados como um fator de promoção do sucesso, da inclusão e da integração escolar 

dos alunos;  

h) Manter o acompanhamento do programa por pares, com base em experiências de sucesso 

em escolas portuguesas – isto é, as escolas deverão manter a implementação do PMSE 

com apoio de colegas professores que partilham as suas experiências e as boas práticas 

desenvolvidas noutras escolas que já aplicaram a tipologia; 

i) Manter a formação de professores feita por pares e à medida, isto é, a formação dos 

professores para a tipologia do PMSE deverá ser específica, orientada para a prática e 

para a tipologia, mantendo a sustentação teórica e o acompanhamento académico. 

Recomendamos ainda que se alargue a implementação do PMSE, nas mesmas condições 

descritas anteriormente, aos contextos em que o programa se revelou mais eficaz. Isto é, se 

houver necessidade de estabelecer prioridades, apostar nas escolas que: contratualizem o 1º 

ou o 3º ciclo; tenham menos sucesso escolar; tenham mais de 20% de crianças e jovens a 

receber apoio (SASE A);ou que estejam inseridas em freguesias predominantemente rurais. 
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3. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÁTICA 

As recomendações para a prática são direcionadas às escolas que já estão no PMSE no 

sentido de melhorar as práticas correntes e de potenciar os efeitos do programa. Nestas, 

começamos por recomendar que se reforcem os aspetos que eram relevantes no modelo 

teórico do programa, mas que não se evidenciaram nos resultados, ou seja, recomendamos 

que se aposte mais: 

a) Na liderança e coordenação ao nível das escolas – isto é, o PMSE é um programa que 

envolve diferentes intervenientes, desde os professores, ao coordenador do programa, e ao 

diretor da escola, pelo que é necessário um nível superior de frequência e coordenação 

entre estes na gestão de recursos, na organização de formações, na planificação de 

documentos e de trabalho, na monitorização de resultados e de práticas letivas e na 

discussão de estratégias para superar problemas. Este programa exige mais coordenação e 

mais esforços de gestão superior e intermédia. 

b) Em envolver os diretores na liderança pedagógica e de inclusão. A descentralização de 

tarefas pedagógicas habitualmente geridas pelos diretores para os professores, que ocorre 

sobretudo na TurmaMais, pode ser vista como uma oportunidade para os diretores se 

dedicarem a outros aspetos organizacionais. Contudo, é necessário que os diretores não se 

desresponsabilizem e que mantenham o seu envolvimento na discussão destas questões. É 

necessário garantir que os diretores mantêm a partilha de uma visão clara para a escola, 

expectativas claras relativamente aos objetivos de aprendizagem, uma monitorização 

ativa da qualidade do ensino e um esforço em compartilhar decisões. 

c) Em estimular a participação dos professores na reflexão e definição de objetivos, 

processos e resultados – isto é, alguns professores manifestaram descontentamento com o 

aumento de tarefas, com a dificuldade de aplicação das atividades pedagógicas e 

organizacionais subjacentes ao PMSE, e com a pressão causada pelas metas 

contratualizadas (consideradas pouco realistas). Nesse sentido, é necessário que os 

professores sejam envolvidos no processo de implementação desde a fase de 

contratualização, para que os objetivos e processos sejam discutidos de forma partilhada, 

os professores se sintam envolvidos e implicados com o programa, e não hajam 

resistências a uma aplicação eficaz do mesmo. 

d) Em favorecer a criação de equipas pedagógicas e implementar uma lógica de ciclo, e de 

continuidade. Isto é, embora o PMSE seja pensado em termos de uma lógica de ciclo, os 

resultados obtidos indicam que é necessário um maior investimento na mesma, ou seja, 
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uma maior continuidade dos professores no acompanhamento dos alunos ao longo do 

ciclo, um maior envolvimento, recetividade e colaboração dos professores de toda a 

escola, bem como o alargamento do programa a mais disciplinas, turmas e anos de 

escolaridade.  

e) Reforçar a partilha e regulação inter-escolas. A interação entre diretores e professores de 

escolas diferentes não se diferenciou nas escolas do PMSE. Assim, é importante investir 

mais nesta vertente, na medida em que a partilha de boas práticas, de recursos, de 

estratégias, de instrumentos e de reflexões entre escolas permite aplicar o programa de 

forma mais suportada e acompanhada, facilitando a sua aplicação e aumentando a sua 

probabilidade de eficácia. 

f) Reforçar o envolvimento dos encarregados de educação na escola, com participação ativa 

e voluntária das famílias. A falta de envolvimento dos encarregados de educação na vida 

escolar dos seus filhos e a resistência à aplicação do programa, são aspetos que podem 

prejudicar a sua aplicação. Deste modo é importante divulgar o programa aos pais e à 

comunidade escolar de forma positiva e clara, e estimular uma cultura que valorize a 

monitorização e o envolvimento dos alunos e encarregados de educação na definição e 

concretização de resultados, permitindo que o programa atinja as suas potencialidades não 

só nas dimensões pedagógicas (ex. sucesso escolar), como nas dimensões organizacionais 

da escola (ex. ligação pais-comunidade-escola). 

4. RECOMENDAÇÕES PARA AS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

As recomendações para as políticas educativas são direcionadas ao ME no sentido de 

garantir a eficácia do processo de expansão do PMSE a outras escolas. Nesse seguimento 

recomendamos: 

a) Garantir a iniciativa da escola para participar no programa, mas fazer um trabalho prévio 

de motivação, sensibilização e divulgação do PMSE. Isto é, recomendamos que se 

proceda a ações de sensibilização junto dos professores para a promoção da inclusão e do 

sucesso escolar através da diferenciação pedagógica e da promoção de respostas 

específicas, ajustadas às necessidades dos alunos; 

b) Divulgar junto das escolas as diferentes tipologias, para permitir uma verdadeira escolha 

entre modelos organizativos; Recomendamos, em particular, a divulgação dos dois 

modelos mais bem testados e que têm filosofias e modelos teóricos mais claros e 

diferenciados: as tipologias TurmaMais e Fénix; 
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c) Reforçar a implementação do PMSE no 1º ciclo para atuar de forma preventiva e manter a 

implementação do PMSE no 2º e 3º ciclo, atuando de forma interventiva; isto é, 

incentivar o alargamento do programa aos níveis mais básicos da escolaridade, de forma a 

promover o sucesso escolar o mais cedo possível, desenvolvendo de forma inclusiva 

competências académicas e evitando o abandono escolar;   

d) Manter as metas por escola contratualizadas por escrito e de forma quantificada - isto é, o 

contrato deve ser claro, com metas específicas, mensuráveis, realistas e definidas no 

tempo;  

e) Contratualizar metas de forma anual, para que seja possível avaliar o progresso alcançado 

nos diferentes indicadores contratualizados; 

f) Definir metas de sucesso em diversos indicadores; recomendamos em particular que as 

metas incluam indicadores ao nível das taxas e da qualidade do sucesso (interno e 

externo), do desempenho cívico (ocorrências disciplinares e assiduidade), e ao nível de 

ciclo de estudos, incluindo a sobrevivência da coorte; 

g) Definir metas também ao nível das componentes organizacionais do programa. Neste 

caso mesmo que não sejam definidas metas quantificáveis devem ser definidos objetivos 

e mecanismos explícitos ao nível organizacional, uma vez que o primeiro passo de 

implementação do PMSE se dá neste nível; 

h) Assumir os grupos adicionais de alunos como um fator de desenvolvimento e bem-estar 

escolar dos alunos, evitando qualquer hipótese de discriminação negativa; 

i) Garantir que a integração do aluno no grupo adicional é acompanhada pelos professores e 

que o grupo se ajusta às suas necessidades e características; 

j) Promover a partilha de boas práticas entre tipologias e escolas, não no sentido de 

uniformizar mas de generalizar boas práticas. 

5. RECOMENDAÇÕES PARA A INVESTIGAÇÃO 

As recomendações para a investigação são úteis para a avaliação final do PMSE. Neste 

domínio recomendamos: 

a) Monitorizar o nível de implementação e de impacto do PMSE ao longo dos anos. 

Relativamente ao nível da implementação, complementar o uso das medidas de 

implementação de auto-relato retrospetivo com observações diretas da implementação e 

recurso a checklists construídas especificamente neste âmbito. No âmbito do impacto, 

incluir um conjunto de indicadores tais como: avaliações externas, análises ao nível de 
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ciclo, análise de sobrevivência de coorte e desempenho cívico. De facto, esta foi uma 

avaliação intercalar, e como tal não permite aferir o sucesso total do PMSE, 

nomeadamente nas avaliações externas e indicadores de ciclo;  

b) Criar um indicador único da eficácia global do desempenho das escolas, com base nas 

taxas de sucesso, na qualidade do sucesso, no desempenho cívico, nas avaliações externas 

e na taxa de sobrevivência da coorte. Este instrumento de avaliação das escolas que 

considerasse esta diversidade de indicadores permitiria a realização de análises locais e 

globais; 

c) Utilizar indicadores de sucesso o mais objetivos possível, prevenindo enviesamentos 

relacionados com a desejabilidade social; 

d) Criar condições para ser possível proceder a análises longitudinais dos percursos 

escolares dos alunos; 

e) Fazer análises de causalidade controlando experimentalmente a variação da 

implementação nas escolas do PMSE; por exemplo, seria importante analisar as 

associações causais entre a atribuição de créditos e os resultados obtidos nos diversos 

indicadores de sucesso do programa; 

f) Comparar a eficácia das diversas tipologias nos diversos contextos de implementação; 

g) Explorar, ao nível qualitativo, casos em que tenha havido particular sucesso ou insucesso 

do programa, de forma a compreender em detalhe o que resultou particularmente bem (ou 

mal) e porquê; 

h) Auscultar encarregados de educação e alunos em grande escala, para aferir o possível 

impacto do PMSE nas dinâmicas familiares, envolvimento dos encarregados de educação 

na escola, e motivação para a aprendizagem.  
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