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Em que consiste o Prémio de Mérito dos Alunos?

De acordo com o despacho n.º 20513/2008 de 5 de Agosto, publicado em Diário da República, nos cursos científico-humanísticos
o prémio de mérito é atribuído ao aluno que tenha obtido, relativamente a cada um dos cursos, a melhor classificação,
arredondada até às décimas.

Em caso de empate, é distinguido o aluno que tenha obtido melhor classificação na disciplina trienal da formação específica,
funcionando como segundo critério de desempate a classificação na disciplina de Português.

Para os alunos dos cursos profissionais e tecnológicos, o prémio é atribuído ao aluno que tenha obtido a melhor classificação
final, e o primeiro critério de desempate é a classificação obtida na prova de aptidão profissional ou tecnológica, funcionando
como segundo critério de desempate também a classificação na disciplina de Português.

Relativamente aos cursos do ensino artístico especializado, estão previstas duas situações distintas. No caso de os cursos
funcionarem em regime integrado, é à escola que compete a atribuição do prémio de mérito. Quanto aos alunos que
concluam os cursos secundários do ensino artístico especializado em regime articulado, são contabilizados na escola de
ensino regular que frequentam.

Conjuntamente com a atribuição do prémio pecuniário, será igualmente entregue aos alunos premiados um diploma alusivo
à distinção concedida, assinado pelo respectivo presidente do conselho executivo/director ou, tratando-se de estabelecimentos
do ensino particular e cooperativo, pelo director pedagógico.

“A Escola Sozinha Não Consegue Tudo Mudar”

A questão do sucesso escolar pode ser analisada sobre diferentes

perspectivas, sendo uma delas o peso que pode ter na formação da

identidade dos jovens.

Pais, professores e a comunidade escolar em geral, mostram-se cada vez

mais preocupados com os efeitos da competitividade inerente ao actual

sistema de ensino. As exigências que se colocam aos alunos para se

superarem a si mesmos, os reconhecimentos em forma de prémio, a

pressão na obtenção de resultados para a entrada na faculdade, são

factores que têm um peso muito grande no percurso dos alunos.

O Anuário da Educação foi conhecer a opinião de Carlinda Leite, Professora

Catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da

Universidade do Porto acerca das problemáticas do sucesso escolar.

Carlinda Leite considera importante o ambiente de aprendizagem e

defende que os alunos devem ser  reconhecidos pelo seu desempenho,

não considerando, no entanto, que a resposta esteja nos prémios de

mérito. A professora defende que cabe às escolas, às famílias e à

comunidade a co-responsabilização pelos processos educativos. Porque

só assim é "possível melhorar  as possibilidades de uma formação pessoal

e social".

Nos tempos que correm fala-se muito em sucesso escolar. Na sua

opinião, que tipo de consequências poderá esta procura do sucesso ter

na formação pessoal dos alunos?

Numa sociedade que se rege por princípios democráticos e de procura da

concretização da justiça social as questões de sucesso escolar têm,

forçosamente, de ser alvo privilegiado das políticas educacionais e das

medidas que as concretizam. Não é por acaso que a primeira Lei de Bases

do Sistema Educativo Português, publicada em 1986, enunciou como um

dos princípios orientadores deste sistema a igualdade de oportunidades

de acesso e de sucesso escolares. Volvidos estes anos, embora ainda

esteja por concretizar o que podemos considerar uma escola de sucesso

com todos e para todos, há que reconhecer que muita coisa mudou para

melhor. Há também que reconhecer o envolvimento que têm tido as

instituições escolares, os professores e os demais agentes educativos na

procura de meios que co-responsabilizem as comunidades locais pela

formação pessoal e social, para além da formação escolar, das crianças e

dos jovens dessas comunidades. Se aceitarmos que cada

um de nós tem mais possibilidades de ser autónomo e

mais "gente" (como bem defendeu Paulo Freire) quanto

mais conhecimentos possuir e mais competências

desenvolver, então temos de procurar meios que

garantam uma escolaridade de sucesso com todos e para

todos e, através desse sucesso escolar, melhorar as

possibilidades de uma formação pessoal e social.

O sucesso escolar pode ser analisado no contexto

educativo ou há outros factores que se relacionem de

perto com esse conceito?

Ao longo dos tempos várias têm sido as explicações para

o sucesso ou o insucesso escolar dos alunos. Numa

primeira fase estas situações foram relacionadas apenas

com o QI de cada aluno, isto é, acreditou-se que se um

aluno tinha um quociente de inteligência cognitiva

elevado teria sucesso enquanto se o tivesse baixo seria
prostrado à situação de insucesso. Estudos realizados
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demonstraram a falibilidade desta crença e passou-se a
explicar o nível diferenciado dos desempenhos escolares
dos alunos pelo handicap sociocultural de que eram
portadores, pelas expectativas sociais que neles eram
depositadas e pelas técnicas de ensino utilizadas pelos
professores. Mais recentemente tem sido reconhecida a
influência da própria organização do currículo escolar e
do ambiente de aprendizagem que é proporcionado e
vivido por cada criança e jovem, pela capacidade, ou
incapacidade, de se promover uma educação onde
tenham lugar as diversas culturas.

Por ser uma crente desta última explicação, acredito na
influência que tem para o sucesso escolar das crianças e
dos jovens hoje presentes nos espaços escolares o facto
de se sentirem reconhecidos. Mas, ao aceitar também
que ninguém aprenderá pelos outros, reconheço a
necessidade de cada aluno se envolver de modo
responsável na construção da sua própria aprendizagem.
E esta é uma questão que não tem sido fácil de
concretizar, principalmente porque alguns dos alunos não
assumem o seu ofício de alunos.

Qual a importância da família como suporte no sucesso

escolar dos jovens? Devem incentivá-los a serem os

melhores ou encarar o sucesso escolar noutra

perspectiva?

Como atrás referi, a influência familiar, quer ao nível
das expectativas que coloca e transmite às crianças e
aos jovens, enquanto alunos, quer no capital cultural
que lhes transmite e no qual estas são socializadas tem
um peso considerável no modo como estas apreendem
os saberes escolares e nos papéis que lhes atribuem.
Todos provavelmente conhecemos situações de crianças
e de jovens que, desde cedo, concebem projectos de
vida que implicam a obtenção de diplomas escolares e
conhecemos outras situações em que os quotidianos são
vividos com poucas expectativas ou sem capacidade de
conceber um projecto de vida futuro. Ou seja, o que estou
a querer sustentar é que a escola sozinha não consegue
tudo mudar; é preciso que as famílias e demais

elementos das comunidades se envolvam na co-responsabilização dos
processos educativos e de incentivo à procura de uma contínua melhoria.

Há alunos que não estão familiarizados com o significado do sucesso

escolar, procurando ser bem-sucedidos em troca de alguma benesse

(por exemplo, tirar boas notas para receber um presente dos pais).

O que é necessário dentro e fora da escola para orientar as mentalidades

dos mais jovens noutro sentido?

Do ponto de vista teórico aceito que a verdadeira formação é aquela que
decorre de um gosto pessoal e que, por isso, não precisa de ser
externamente reconhecida, ou seja, não precisa de qualquer prémio ou
benesse. No entanto, é admissível que o esforço que é feito pelos alunos
para conseguirem continuamente ultrapassar-se a si próprios seja
reconhecido querendo com isto dizer que não me parece ser mau, ou
mesmo contraditório com uma boa educação, que esse esforço seja
premiado pelos familiares e pelos professores. No entanto, em minha
opinião, isto implica compreender o esforço que é dispendido por cada
aluno no seu sentido mais amplo e não restrito aos resultados escolares.

Foram recentemente criados os prémios de mérito para os alunos. Como

avalia a importância destes prémios no desenvolvimento do carácter

dos alunos?

Em meu entender este tipo de prémios só incentivam aqueles alunos
que já estão incentivados, ou seja, aqueles a que atrás me referi e que
têm a capacidade de conceber projectos de vida futura nas suas relações
com o sucesso escolar. Ora, na maior parte dos casos, estes não são os
alunos que precisam de mais incentivos. Neste sentido, não me parece
que estes prémios de mérito tragam algum valor acrescido ao carácter
dos alunos em geral.

Os prémios de mérito funcionam como um incentivo para os alunos

obterem melhores resultados ou contribuem para uma maior competiti-

vidade e logo revelam-se prejudiciais?

Embora não acredite que estes prémios de mérito transportem vantagens
para o sistema educativo e para o sucesso generalizado dos alunos,
também não acredito nas suas desvantagens. É evidente que se tivermos
por referência a procura da concretização de uma educação solidária (e
não solitária), em que a colaboração seja uma meta e uma marca da
vivência institucional, a atribuição do prémio de mérito, nos moldes que
o caracterizam, perde o seu sentido.

Programa Escola Segura na Maia

“A garantia da harmonia na escola é uma responsabilidade de toda a comunidade”

A insegurança na escola é um dos temas mais polémicos
e debatidos todos os anos lectivos. Os pais estão
preocupados com o aumento dos índices de violência,
os alunos têm medo de estar no recreio, os professores

são muitas vezes vítimas dessa violência, e as escolas preconizam
continuamente acções para enfrentar este problema.

O Programa Escola Segura é uma iniciativa conjunta do Ministério da
Administração Interna e do Ministério da Educação que visa garantir
condições de segurança da população escolar, promovendo comporta-
mentos adequados.

As escolas abrangidas pelo Programa Escola Segura beneficiam assim de
uma vigilância reforçada e de uma relação directa com os agentes policiais
responsáveis pelo seu policiamento.

A ideia de criar áreas na PSP e GNR especializadas na segurança escolar
do país (da pré-primária ao ensino superior), não só na resposta a
ocorrências, mas também na capacidade de prevenir e diagnosticar
problemas, desenvolveu-se em contextos diferentes, consoante a região.

O Concelho da Maia é dos menos problemáticos do distrito, reflexo de
que as acções de segurança têm tido frutos.


