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ESPECIAL RANKING DAS ESCOLAS

À semelhança dos res-
tantes ciclos e cursos 
científico-humanísti-
cos, as taxas de conclu-

são em três anos também me-
lhoraram nos cursos profissio-
nais. Em 2019/ 2020, duas 
escolas (Pedro Álvares Cabral, 
em Belmonte, e António Nobre, 
no Porto) atingiram os 100% e 
mais 38 ficaram acima dos 90%. 
Apenas em 16% dos estabeleci-
mentos menos de metade do 
alunos não concluíram o curso 
em três anos.  

Em termos nacionais, entre 
2017 e 2020, só se inscreveram 
mais 2461 alunos em cursos pro-
fissionais (passaram de cerca de 
108 mil para 110 mil alunos). A 
meta de se atingir nesta via os 
50% de matriculados no secun-
dário ainda está longe (nos cur-
sos científico-humanísticos ron-
da os 190 mil inscritos). E a subi-
da no número foi conseguida 
graças ao acréscimo de estudan-
tes essencialmente em seis con-
celhos: Lisboa, Sintra, Vila Fran-
ca de Xira, Amadora, Loures e 
Sever do Vouga. 

Nesses três anos, de acordo 
com os dados do portal Infoes-
colas, 103 concelhos perderam 
alunos nos cursos profissionais. 
Famalicão, Aveiro e Coimbra fo-
ram os que perderam mais: 386, 
302 e 263, respetivamente. E em 
mais 11 municípios a redução 
de alunos foi superior a 90. Por 
exemplo, em São João da Madei-
ra (187), Marco de Canaveses 
(144) ou Fafe (96).  

O presidente da Associação 
Nacional das Escolas Profissio-
nais (Anespo), José Luís Presa, 
aponta o dedo a uma má orien-

tação dos alunos durante o 9.º 
ano. 

“O que tem falhado é a deter-
minação para fazer perceber às 
escolas básicas que o caminho 
que estão a trilhar pode ser mui-
to bom para as escolas e para os 
professores, mas muito mau 
para os alunos. Não será difícil 
perceber que o país precisa mui-
to mais de quadros intermédios 
do que superiores. Mas o que 
acontece é exatamente o contrá-
rio. Duplicamos ofertas de cur-
sos gerais, quando se sabe que 
muitos dos alunos que os fre-
quentam vão engrossar as filei-
ras do desemprego jovem”, de-
fende José Luís Presa. Compara-
tivamente com outros países 
europeus como Alemanha, Áus-
tria, Suécia ou Noruega, que têm 
mais de 60% dos estudantes em 
cursos profissionais, “em Portu-
gal apenas 34% são encaminha-
dos”. 

Bons e maus alunos 
Na Secundária Rocha Peixoto, 
na Póvoa de Varzim, que oferece 
12 cursos profissionais de forma 
intercalada, 57,2% dos alunos ti-
nham terminado o curso nos 
três anos, 31% prosseguiram os 
estudos para o ensino Superior e 
63,9% entraram no mercado de 
trabalho, em 2020 (dados mais 
recentes). Níveis de sucesso que 
orgulham o diretor António Ca-
dilhe. A escola não tem perdido 
alunos, garante. Para o dirigente 
a excessiva carga horária sema-
nal (superior à dos científico-hu-
manísticos) e a incompatibilida-
de nos programas para quem, 
no final, quer candidatar-se ao 
Superior são os principais fato-
res a afastar os alunos.  

Entre 2018 e 2020, o Profissio-
nal até superou a taxa de conclu-
são em três anos dos científico-
-humanístico, frisa José Luís Pre-
sa. O sistema modular e a 
pedagogia em projeto contri-
buem para esse sucesso, apesar 
de os alunos com as notas mais 
baixas continuarem a ser os 
mais empurrados para esta via, 
critica. Um preconceito que per-
siste, admite.  

“Nas escolas profissionais te-
mos alunos com notas de cinco 
em todas as disciplinas, como há 
outros com os mínimos”, afirma. 
alexandra.inacio@jn.pt 

Mais de 100 concelhos perderam  
cinco mil alunos no Profissional 
ENSINO País ainda está longe de atingir a meta de 50% de matriculados nesta via do Ensino Secundário.

TEXTO ALEXANDRA INÁCIO

Famalicão, Aveiro  
e Coimbra foram  
os concelhos  
que mais alunos 
perderam. 

O plano de 
Recuperação e 
Resiliência prevê uma 
verba de 500 milhões 
de euros para reforçar 
o Ensino Profissional. 
Uma das apostas é a 
criação de 365 
centros tecnológicos 
especializados. A 
Rocha Peixoto já 
apresentou 
candidatura para criar 
dois centros nas áreas 
de Informática e 
Industrial, sendo 
Programação um dos 
novos cursos, conta o 
diretor. O processo só 
deve estar concluído 
a partir de 2024. 
António Cadilhe 
sublinha que o ensino 
profissional cumpre 
as recomendações 
europeias em termos 
de empregabilidade, 
aprendizagem em 
contexto laboral e até 
experiência no 
estrangeiro, através 
do programa 
Erasmus, para os 
alunos terem estágios 
internacionais. 

500 milhões 
vão criar  
365 centros 
tecnológicos

60    Sexta-feira 8/7/2022 Diário de Notícias



110 549
Alunos estavam 
inscritos em cursos 
profissionais no ano 
letivo 2019/2020, mais 
2461 do que em 
2017/2018, revela  
o portal Infoescolas. 

5011
Era o total de alunos 
inscritos no concelho 
do Porto em 2019/2020, 
apenas mais dois do 
que em 2017 e menos 
258 do que em 2018. 

Em 2020, os concelhos com 
mais alunos inscritos no 
Profissional eram Lisboa (10 
245) e Porto (5011). Nisa e 
Gavião, com 20, eram os que 
tinham menos. 

País desigual

De acordo com os dados do 
portal Infoescolas, no ano 
2019/2020, 13 concelhos 
tinham menos de 20 alunos 
em cursos profissionais. 

Menos de  
20 alunos

A escolaridade obrigatória  
é de 12 anos (ou até aos  
18 anos). Em 2019/ 2020 
estavam inscritos em cursos 
profissionais, 17536 alunos 
com 19 ou mais anos (1314 
tinham mais de 20 anos).

Mais de 20 anos

Os mais de 110 mil alunos 
estavam distribuídos por 
cursos de 41 áreas de 
formação. Cinco 
concentravam mais de 
metade do total de 
inscritos: Ciências 
Informáticas (15421 alunos), 
Hotelaria e Restauração 
(12097), Audiovisuais e 
produção dos Media 
(10555), Desporto (10462) e 
Turismo e Lazer (10177). 
Artesanato (27) e 
Arquitetura e Urbanismo 
(15) eram as áreas com 
menos alunos no país. 

41 áreas  
de formação

cou o processo de entrada nos cur-
sos e como apoiam “desde início” 
os estudantes: “É feita uma pré-
-inscrição e depois agendamos a 
entrevista. Depois, os professores 
de cada um dos cursos ajudam a 
selecionar os perfis que melhor se 
adequam àquela área”. No entanto, 
e por se tratar de uma escola de in-
clusão social, “os candidatos com 
necessidades educativas especiais, 
tal como está previsto na lei, são 
priorizados”, declarou a coordena-
dora. 

Prosseguir para o Ensino Superior 
é agora a próxima etapa de Maria 
Teixeira, que se autopropôs a fazer 
os exames, e que pretende ir para a 
faculdade “estudar gestão ou conta-
bilidade”. “Ainda não sei”, diz a alu-
na. 

Ricardo, também indeciso, quer 
ir para a universidade “tirar despor-
to”, ou candidatar-se ao exército 
português.  
locais@jn.pt 

A dizer adeus à escola em 
que entrou há três anos, 
Maria Teixeira, aluna do 
curso Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva, não tinha ideia 
de que a António Nobre, no Porto, 
“era tão bem sucedida”. Naquele ano 
conturbado pela pandemia, os fina-
listas não demoraram mais de três 
anos a concluir os cursos. Apesar das 
dificuldades, Cármen Rocha, à data 
presidente da Comissão Adminis-
trativa provisória do agrupamento, 
garante que “foi o trabalho de equi-
pa que levou a escola a bom porto”. 

A pandemia, que trouxe a novida-
de das aulas à distância, não foi o 
único problema da escola. “A dire-
ção anterior saiu e eu tomei posse a 
3 de março. Uma semana e meia de-
pois estávamos a ser surpreendidos 
pelo vírus”, declarou Cármen. A ex-
-diretora recorda que o agrupamen-
to, que faz parte do Programa TEIP, 
iniciativa governamental que agre-
ga escolas em territórios desfavore-

cidos, viveu “um ano trabalhoso e 
angustiante para todos”. 

Contudo, Preciosa Teixeira, pro-
fessora de Matemática dos cursos 
profissionais garante que a taxa de 
sucesso nesse ano deve-se ao méto-
do de ensino: “Não foi nenhuma 
medida nova que surgiu com a pan-
demia. O sucesso de cada aluno é 
atingido a seu tempo e nós acompa-
nhamos muito cada caso. Assim, 
eles têm a oportunidade de recupe-
rar o que falharam, com um grande 
acompanhamento”. A taxa de su-
cesso “continua a ser uma tendên-
cia” acrescentou Preciosa. 

Por sua vez, Ricardo Teixeira, alu-
no do curso técnico de Desporto, 
sentiu “a dificuldade de ter aulas em 
casa”, mas garantiu que “os profes-
sores ajudaram imenso e isso fez 
toda a diferença”. 

“Escola inclusiva” 
Alice Barbosa, coordenadora do 
gabinete que apoia os alunos expli-

Na António Nobre 
“trabalho de equipa levou  
a escola a bom porto”
PORTO Pandemia e substituição da direção pelo meio  
não impediram instituição de ter um ano de sucesso.

TEXTO JOÃO NOGUEIRA

O curso despede-se este ano de 70 alunos finalistas, entre eles Maria Teixeira, Ricardo Teixeira e Rafaela Oliveira.
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“Estes três anos 
deram para 
aprender que temos 
de dar a volta por 
cima e ter uma 
adaptação ao 
mundo lá fora.”
Rafaela Oliveira 
Aluna 

“O aluno tem de  
ter oportunidade  
de recuperar.  
Nós ajudamos  
e adaptamos  
o processo a cada 
um deles.”
Preciosa Teixeira 
Professora de Matemática 
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