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Município de Leiria
Câmara Municipal

Divisão de Juventude e Educação

Exma. Senhora Diretora

Direção Regional de Educação do Centro

atendimento@drec.min-edu.pt

Sua Ref.ª Sua Comunicação de Nossa Ref.ª Data Ofício n.º

ESAS-01-01-03 2012/03/29 5478

ASSUNTO: AGREGAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS - PARECER DO CONSELHO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relativamente ao assunto referenciado, leva-se ao conhecimento de V. Exa o parecer emitido pelo

Conselho Municipal de Educação de Leiria, na sua reunião de 28 de março de 2012.

Com os melhores cumprimentos.

O Vice Presidente da Câmara Municipal de Leiria

I~
Gonçalo Lopes
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Município de Leiria
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PARECERDO CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBREA

AGREGAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS

O Conselho Municipal de Educação de Leiria, reunido em 28 de março de 2012, relativamente à
matéria em apreço, emite o seguinte parecer:

Conforme definido no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril e na versão final do diploma que altera
o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-
Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, o agrupamento de escolas é uma unidade organizacional,
dotada de órgãos próprios de administração e gestão, constituída pela integração de
estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de diferentes níveis e ciclos de ensino.

De entre outras, têm em vista a realização das seguintes finalidades:

- garantir e reforçar a coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica, numa lógica de
articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade;

- proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos e favorecer a transição
adequada entre níveis e ciclos de ensino.

Mais determina o n.º 2 do artigo 6.º do diploma mencionado que a constituição de agrupamentos de
escolas obedece designadamente à construção de percursos escolares coerentes e integrados e de
dimensão equilibrada e racional.

Considerando que nos territórios educativos da área do Município de Leiria se encontram no regime
de exceção os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que a seguir se indicam:

Agrupamento de Escolas de Marrazes Território Educativo de Intervenção
Prioritária (TEIP)

Agrupamento de Escolas D. Dinis Prestação de serviço educativo permanente
em estabelecimento prisional

Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo Prestação de serviço educativo permanente
em estabelecimento prisional

Agrupamento de Escolas de Maceira Agrupamento com Secundária e protocolo
com estabelecimento prisional

Agrupamento de Escolas de Colmeias Agrupamento com contrato de autonomia

Deste modo, sem enquadramento no regime de exceção, encontram-se 2 escolas secundárias e 5
agrupamentos:

- Escola Secundária Domingos Sequeira;
- Escola Secundária Afonso Lopes Vieira;
- Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus;
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- Agrupamento de Escolas Dr. José Saraiva;
- Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre;
- Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra;
- Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel;

Considerando ainda que:

- o processo de agregação não está previsto na carta educativa de Leiria que mereceu parecer
favorável do conselho municipal de educação, foi aprovada pelos órgãos municipais (câmara
municipal e assembleia municipal) e homologada pelo ministério da educação;

- esta matriz organizacional de gestão é recente (abril de 2008), não tendo ainda terminado um ciclo
da sua implementação, do mesmo modo que não estão ainda determinados custos/benefícios que
justifiquem alterações estruturais, com consequências imprevisíveis;

- qualquer outra agregação não garante a coerência dos projetos educativos e vai originar perda de
identidade das próprias comunidades educativas;

- o elevado número de estabelecimentos, alunos e outros recursos a gerir obrigará a perda de
«gestão de proximidade» e torna difícil a governação educativa desses mesmos territórios;

- a dificuldade de coordenação e articulação pedagógica com elevado número de docentes por
departamento;

- não está, igualmente, garantida a melhoria pedagógica, numa lógica de articulação vertical dos
diferentes níveis e ciclos de escolaridade;

- em nenhuma circunstância está salvaguardado o primado de natureza pedagógica sobre o primado
de natureza administrativa;

- os recursos humanos estão subdimensionados nos agrupamentos e escolas não agrupadas;

- o processo de constituição dos agrupamentos de escolas no concelho de Leiria tem mostrado um
assinalável equilíbrio em termos de territórios educativos, com respeito pelo percurso sequencial dos
alunos, com excelentes resultados escolares/educativos e formativos;

- todos os agrupamentos de escolas e escolas secundárias foram alvo do processo de avaliação
externa, por entidade competente (Inspeção Geral da Educação), tendo obtido resultados bastante
satisfatórios;

- o modelo testado pelos países que apresentam os melhores resultados e elogiado no relatório da
OCDE para a educação 2011, contraria o modelo que a nova proposta preconiza;

- comprovada mente, num contexto de crise, os agrupamentos de menor dimensão e em territórios
distantes da sede do concelho têm um acompanhamento mais eficaz, sendo um elemento
muitíssimo facilitador na resolução das problemáticas;
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- a gestão equilibrada de recursos com critérios de eficácia e eficiência se pode efetuar com o atual
mapa organizacional, tanto mais que a legislação prevê que, independentemente de qualquer
processo de agregação, no exercício da respetiva autonomia, podem os agrupamentos de escolas
ou escolas não agrupadas estabelecer com outras escolas públicas ou privadas, formas de
cooperação e articulação, constituição de parcerias e redes ou outras formas de aproximação e
partilha;

- a nível concelhio a oferta educativa nos vanos níveis de ensino e em particular no Ensino
Profissional tem sido articulada, na complementaridade dos equipamentos e recursos educativos
existentes entre escolas públicas, privadas e profissionais;

Considerando, por fim, que os diretores de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas,
reunidos com o Município de Leiria, em 27 de março de 2012, manifestaram a sua preocupação
perante um modelo organizacional onde não se vêem mais-valias.

Face aos fundamentos apresentados, o Conselho Municipal de Educação pronunciou-se, por
unanimidade, favoravelmente à manutenção da atual territorialização educativa por a mesma se
mostrar equilibrada e responder às necessidades das comunidades educativas do concelho.

Deliberou ainda remeter este parecer ao executivo municipal e à Direção Regional de Educação do
Centro para os devidos efeitos legais e regulamentares.

Leiria, 28 de março de 2012
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