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PREÂM BULO
Sistemas educativos equitativos têm um papel fundamental a
desempenhar na criação de sociedades europeias mais justas e
inclusivas. As autoridades educativas dos Estados-Membros da União
Europeia são as principais responsáveis pela garantia da equidade na
educação de modo a que todos os alunos possam alcançar o seu
potencial pleno e a Europa não desperdice os valiosos talentos da sua
geração mais jovem. Todavia, o contexto socioeconómico dos alunos
continua a influenciar o seu desempenho. Para os alunos
desfavorecidos, o risco de insucesso escolar e de abandono precoce da educação pode ser
significativo. A atual crise provocada pela pandemia da Covid-19 comporta desafios acrescidos,
suscetíveis de agravar as desigualdades já existentes. É necessário envidar esforços concertados
para lidar com esta situação e ajudar os alunos a enfrentar as dificuldades inerentes.
Este novo relatório examina as estruturas e políticas educativas que influenciam a equidade na
escola, associando-as ao desempenho dos alunos em inquéritos internacionais de avaliação. A ssim,
consegue identificar as principais políticas e estruturas que estão associadas a níveis de equidade
mais altos.
As conclusões mais importantes apontam para um conjunto de medidas políticas que as autoridades
educativas podem adotar de modo a fomentar a equidade nas escolas. As mais relevantes incluem o
aumento da despesa pública, especialmente no ensino primário; o incremento da part icipação das
crianças desfavorecidas na educação e acolhimento na primeira infância (EAPI) de alta qualidade; a
alocação dos alunos a diferentes programas ou percursos educativos numa etapa mais tardia,
eliminando a diferenciação nas políticas de admissão e de escolha da escola; e ainda a diminuição
das taxas de retenção de ano. O relatório também aponta para diferenças significativas entre os
países na forma como estas políticas são implementadas e no seu grau de eficácia no combate à
desigualdade na educação.
Estou confiante de que o atual relatório comparativo será de grande utilidade para os decisores
políticos na área da educação e outras partes interessadas a nível nacional. Espero igualment e que
venha a incentivar os países a aprender uns com os outros e a partilhar entre si as melhores práticas.
É importante manter um debate aberto e aprofundado sobre como tornar os nossos sistemas
educativos mais inclusivos e mais justos.

Mariya Gabriel
Comissária responsável pela
Inovação, Investigação, Cultura,
Educação e Juventude
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SUM ÁRIO EXECUT IVO
A Equidade na educação escolar na Europa: estruturas, políticas e desempenho dos alunos
A educação pode desempenhar um papel fundamental na criação de sociedades europeias mais
justas e mais inclusivas. Para que tal objetivo seja atingido, os sistemas educativos devem ser
equitativos. Por outras palavras, devem assegurar que todos os jovens estão aptos a desenvolver os
seus talentos e a alcançar o seu pleno potencial independentemente do meio de onde provêm.
Todavia, o contexto socioeconómico continua a ser um forte determinante do rendimento escolar dos
alunos: subdesempenho, abandono precoce da educação ou da formação e exclusão social
constituem ameaças ainda muito reais para alguns alunos. A atual crise causada pela pandemia da
COVID-19 reforça a necessidade de melhorar a equidade na educação, na medida em que a
mudança para um ensino à distância e a redução de tempo letivo comportam desafios acrescidos
para os alunos desfavorecidos e podem agravar potencialmente as desigualdades existentes.
O presente relatório examina um conjunto de políticas e de estruturas fundamentais no setor da
educação e averigua de que modo afetam os níveis de equidade nos sistemas educativos. Neste
estudo, a equidade é tratada em termos de inclusividade (isto é, se todos os alunos recebem pelo
menos uma quantidade mínima de educação de qualidade) e de justiça (isto é, se o desempenho do
alunos é em larga medida independente do contexto socioeconómico). O relatório ass enta em t rês
tipos de dados: informação de base relativa às políticas nacionais, recolhida pelas unidades nacionais
da Rede Eurydice; dados extraídos de inquéritos internacionais sobre o desempenho e as
características dos alunos (PISA, PIRLS e TIMSS); e, por último, dados estatísticos rec olhidos pelo
Eurostat. Recorrendo a métodos bivariados e multivariados de análise estatística, o relatório avalia o
impacto destes aspetos sistémicos sobre a equidade na educação, quer individualmente quer de
forma combinada. Este estudo abrange o total de 42 sistemas educativos de 37 países europeus.
As
principais
conclusões
apresentadas infra indicam que
Figura 1: Políticas e estruturas educativas que podem influenciar a
existe
um
conjunto
de
equidade na educação
características sistémicas que
podem afetar a equidade na
educação escolar de diferentes
modos e em diferentes medidas.
Tais políticas e estruturas estão
intimamente ligadas
e com
frequência
influenciam-se
mutuamente. São aqui analisadas
como elementos componentes de
um quadro geral que engloba três
dimensões:
estratificação,
estandardização e medidas de
apoio, como ilustra a Figura 1. A
estratificação refere-se à questão
de saber em que medida os alunos
são agrupados em diferentes
turmas, escolas ou programas
educativos com base nas suas
capacidades, interesses ou outras
características. A estandardização
Fonte: Eurydice.
indica até que ponto a educação
cumpre os mesmos critérios de qualidade dentro de um determinado sistema educativo. As medidas
de apoio visam a promoção da equidade e a redução das desvantagens.
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Embora a maioria dos sistemas educativos aborde a equidade nos seus documentos
estratégicos emanados a nível superior, os níveis de equidade variam consideravelmente
Em praticamente todos os sistemas educativos europeus, as autoridades superiores definem ou
fazem referência, nos seus documentos oficiais, a um conjunto de conceitos relacionados com a
equidade na educação. Para além da equidade, são usados termos como justiça, igualdade de
oportunidades, igualdade/desigualdade, desvantagem, não-discriminação, grupos vulneráveis, grupos
em risco e abandono escolar precoce.
Independentemente dos termos utilizados em documentos estratégicos emanados a nível superior, a
grande maioria dos sistemas europeus têm em vigor, no mínimo, uma importante iniciativa política
destinada a promover a equidade na educação ou a apoiar os alunos desfavorecidos.
Não obstante, os níveis de equidade diferem largamente na Europa, especialmente no ensino
secundário. Estes níveis são medidos através das diferenças de desempenho escolar entre alunos de
elevada e baixa proficiência (dimensão da inclusão), e avaliando o impacto do contexto
socioeconómico no rendimento escolar do aluno (dimensão da justiça). As posições relativas dos
países podem variar consoante o indicador de equidade escolhido. Mesmo assim, na maioria dos
sistemas educativos, uma grande (ou pequena) diferença de desempenho escolar anda a par de um
impacto mais (ou menos) acentuado do contexto socioeconómico no rendimento escolar. Ao mesmo
tempo, menos de um terço dos sistemas educativos pode ser considerado relativament e equitat ivo
em ambas as dimensões.

Persistem os obstáculos à participação numa EAPI de elevada qualidade
Os resultados das investigações mostram que a participação na educação e acolhimento na primeira
infância (EAPI) é claramente benéfica para as crianças em termos do seu desenvolviment o global e
desempenho académico. Esta conclusão é especialmente válida para os alunos desfavorecidos. Não
obstante, os dados obtidos através de inquéritos revelam que, na maioria dos país es europeus , as
crianças de famílias socialmente desfavorecidas participam menos na EAPI.
As políticas destinadas a melhorar a equidade na EAPI contemplam o alargamento do acesso
(universal ou específico), bem como a melhoria da qualidade da oferta. Outras medidas import antes
incidem sobre os desafios habitualmente enfrentados pelas famílias desfavorecidas, como s ejam os
custos, as barreiras culturais e linguísticas e a falta de informação.

O financiamento público é importante para a equidade, especialmente no ensino primário
A educação escolar na Europa é predominantemente financiada por dinheiros públicos. Espera-se
frequentemente que o financiamento público consiga “nivelar o campo de ação”, reduzindo o efeito do
contexto socioeconómico no desempenho dos alunos.
A análise empírica revelou que uma despesa pública mais elevada por aluno/estudante pode reduz ir
as disparidades entre escolas relativamente ao desempenho escolar dos alunos o que, por s ua vez ,
reduzirá as diferenças de desempenho escolar entre alunos/estudantes de baixo e de elevada
proficiência nas escolas primárias.
Ao mesmo tempo, registam-se diferenças significativas em toda a Europa no nível de financ iament o
público por aluno (em termos de paridades de poder de compra padrão, entre 1 940 e 13 430 para o
ensino primário e o ensino secundário inferior), e no montante de despesa privada nos ensinos
primário e secundário (varia entre menos de 1 % até 19 % da despesa pública).
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A diversidade de tipologias de escolas aumenta a segregação académica e reduz a equidade
A vasta maioria dos sistemas educativos europeus conta com um leque variado de tipos de es c olas.
É certo que uma tipologia mais diversificada de escolas pode suprir as diferentes neces sidades dos
alunos, mas também pode aumentar as desigualdades educativas. Por conseguinte, é importante
encontrar o justo equilíbrio entre a satisfação das diferentes necessidades e a garantia da equidade
educativa.
A diferenciação pode ocorrer num sistema educativo devido à criação de diferentes regimes de
governança e financiamento (setor público ou privado). Também pode surgir em virtude de diferenças
a nível curricular (por exemplo, escolas com oferta de diferentes especializações ou percursos
educativos), ou a nível estrutural (diferentes tipos de escolas que acolhem em paralelo diferentes
grupos etários ou níveis de ensino). Aparentemente, estas características sistémicas estão separadas
umas das outras, mas na realidade estão frequentemente interligadas. Por exemplo, um maior nível
de autonomia dos estabelecimentos de ensino privados em comparação com os seus congéneres do
setor público pode conduzir a uma maior diferenciação em áreas tais como o currículo. Regra geral,
quando a diferenciação começa no ensino primário, prossegue depois ao longo dos outros níveis de
ensino.
Um dos fatores-chave que influencia a equidade é a diferenciação entre os setores público/ privado,
principalmente através das diferenças regulatórias existentes entre as escolas públicas e as es colas
privadas dependentes do Estado. Quando se considera o nível de despesa pública por aluno, a
segregação académica (em que alunos de diferentes níveis de aptidão estão concentrados em
determinadas escolas) no ensino primário é mais elevada em sistemas educativos com um ex t ens o
setor privado dependente do Estado.
No nível secundário, para além de estar associada à relativa autonomia das escolas privadas
dependentes do Estado, a diferenciação curricular também está ligada à prática de alocar os alunos a
vias ou percursos educativos específicos. Portanto, a diferenciação curricular anda a par de uma
associação mais forte entre contexto socioeconómico e desempenho escolar do aluno.

A aplicação de diferentes regras de escolha da escola no seio de um sistema educativo conduz
à redução da equidade
As autoridades de nível superior proporcionam às famílias diferentes níveis de liberdade na es c olha
de uma escola, especialmente no ensino primário e no nível secundário inferior. Em mais de dois
terços dos sistemas examinados, os alunos tendem a ser colocados, pelo menos preliminarment e,
em escolas públicas com base na sua residência. Em dez destes países, as famílias só podem opt ar
por não matricular os filhos na escola atribuída mediante determinadas condições. Outros dez anove
países autorizam as famílias a escolher outra escola pública sem quaisquer res t rições, permitindo
assim uma escolha livre aos pais mais ativos e informados. No último terço dos países, todos os pais
podem (ou têm de) escolher a escola do seu educando. Por conseguinte, na maioria dos s is temas
educativos, os pais dispõem de considerável liberdade de escolha entre escolas ou de optar por não
matricular os filhos na escola inicialmente atribuída.
Um terço dos sistemas educativos aplica diferentes regulamentos às escolas privadas dependent es
do Estado e/ou a determinados tipos de escolas públicas com currículos ou estrut uras dis tintos da
maioria das escolas públicas. As diferenças residem frequentemente na natureza da área de
influência; ou, mais frequentemente, no facto de não ser aplicado o sistema geral (mainst ream) de
alocação de alunos com base na residência e de a escola ter a possibilidade, em geral, de ac eit ar
candidaturas de qualquer aluno. Uma maior liberdade para as famílias escolherem a escola dos

15

A Equidade na Educ aç ão Es c olar na Eur opa

filhos, em combinação com um grau de diferenciação mais acentuado no quadro regulamentar para
diferentes tipos de escola, são fatores que podem produzir um significativo impacto negativo nos
níveis de equidade. Dependendo do grau de diferenciação e do nível de ensino específico, esta
situação pode contribuir para um aumento quer da segregação académica, quer do impacto do
contexto socioeconómico sobre o desempenho escolar dos alunos.
Na maioria dos países em que a liberdade de escolha é universal e/ou os vários tipos de escola
existentes obedecem a diferentes regras de escolha de escola, as autoridades de nível superior
oferecem uma informação centralizada que facilita às famílias uma escolha informada. Porém, a
oferta de informação que visa apoiar tal escolha não consegue compensar o impacto da diferenciação
regulamentar.
Identificam-se na Europa cinco tipos principais de sistemas de escolha de escola: 1) s is temas com
atribuição de vaga com base na área de residência do aluno e imposição de condições para escolher
outra escola, 2) sistemas com atribuição de vaga com base na área de residência do aluno e
imposição de condições para escolher outra escola pública, mas com regulamentações distintas para
alguns tipos de escola; 3) sistemas com atribuição de vaga com base na área de residência do aluno
e sem imposição de condições para escolher outra escola; 4) sistemas com atribuição de vaga c om
base na área de residência do aluno, sem imposição de condições para escolher outra escola
pública, mas com regulamentações distintas para alguns tipos de escola; 5) liberdade total (universal)
de escolha da escola (sem atribuição de vaga com base na área de residência).

A aplicação de critérios académicos na admissão dos alunos no ensino secundário inferior tem
um impacto negativo sobre a equidade
Quanto mais liberdade pais e alunos têm na escolha da escola (seja em virtude da variedade/
quantidade da oferta de escolas ou das políticas que regem a escolha de escola), mais relevant e é o
papel dos critérios e procedimentos de admissão na forma como os alunos são distribuídos pelas
escolas.
Em quase todos os sistemas educativos, são as autoridades de nível superior que es t abelec em os
princípios fundamentais para as admissões escolares. São também elas que definem os crit érios de
admissão específicos; porém, em mais de um terço dos sistemas, é concedida às escolas autonomia
considerável para adicionar outros critérios aos que são fixados superiormente. Muitos sistemas
tendem a atribuir mais autonomia às escolas privadas dependentes do Estado ou a determinados
tipos de escola pública. A consequente diferenciação nas políticas de admissão entre as escolas
privadas dependentes do Estado e as escolas públicas, especialmente é combinada com a
diferenciação nas políticas de escolha de escola, contribuem significativamente tanto para a
segregação académica como para um impacto mais forte do contexto socioeconómico sobre o
desempenho dos alunos.
De um modo geral, os critérios de admissão definidos pelas autoridades de nível superior não es t ão
relacionados com o sucesso escolar no nível primário. Os critérios de admissão académicos são mais
comuns no ensino secundário, etapa em que os alunos são alocados a diferentes vias ou perc urs os
educativos. Um terço dos sistemas educativos inicia este processo de seleção ac adémica logo no
ensino secundário inferior. A aplicação de critérios académicos neste nível de ensino está fortemente
correlacionada com a segregação académica e com o impacto do contexto socioeconómico no
desempenho escolar. No nível secundário, poucos sistemas aplicam critérios não académicos,
especialmente de cariz socioeconómico, no processo de admissão dos alunos.
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O tracking precoce tem um forte impacto negativo sobre a equidade
Considera-se que o track ing, ou a alocação de alunos a diferentes vias ou percursos educativos,
influencia de forma significativa os níveis de equidade na educação. Contudo, os seus efeitos podem
variar dependendo da forma como é organizado, especialmente no que concerne à idade em que os
alunos são pela primeira vez alocados a uma via ou percurso. O número de vias (trac k s), o grau de
diferenciação e a relativa proporção de alunos do nível secundário em programas vocacionais
também são fatores relevantes.
Identificam-se na Europa cinco tipos principais de sistemas de tracking: 1) sistemas em que o tracking
começa precocemente (entre os 10 e os 13 anos), frequentemente com vias gerais ordenadas
hierarquicamente; 2) sistemas em que o tracking é iniciado perto dos 14/ 15 anos c om um elevado
grau de diferenciação predominantemente entre percursos vocacionais; 3) sistemas em que o
track ing começa entre os 14 e 16 anos com um elevado grau de diferenciação predominant emente
entre as vias gerais; 4) sistemas com um tracking tardio (15/16 anos), com poucas opç ões de vias ,
limitada seleção académica e permeabilidade relativamente elevada; e 5) sistemas em que
predomina o course-by-course tracking.
Em combinação com outros fatores, o track ing precoce pode provocar um impacto mais forte na
equidade. Por exemplo, em paralelo com um setor vocacional muito vasto (e, tipicamente, um
elevado grau de diferenciação entre as vias vocacionais), o track ing tende a conduzir a uma
segregação académica mais acentuada. O tracking precoce também contribui para uma as soc iaç ão
mais forte entre contexto socioeconómico e desempenho escolar.

Apesar de a retenção de ano originar uma redução dos níveis de equidade nas escolas
secundárias, continua a ser uma prática generalizada
A retenção de ano no ensino secundário tem um impacto negativo sobre a equidade. Pode aument ar
o hiato entre alunos de fraco e de elevado desempenho escolar, e também reforça o peso do
contexto socioeconómico enquanto preditor do desempenho escolar dos alunos. Não obstante, a
retenção de ano continua a ser uma prática disseminada por toda a Europa. Em média, 4 % dos
alunos europeus repete um ano de escolaridade, pelo menos uma vez, durante o seu percurso
escolar, mas nos próprios sistemas educativos, a taxa de retenção pode exceder os 30 %.
Em comparação com o panorama em 2009/10, há atualmente um decréscimo de sistemas educativos
na Europa em que a retenção de ano é autorizada. Além disso, o número de sistemas educativos em
que os alunos transitam automaticamente para o ano seguinte aumentou de quatro para seis no
ensino primário e de dois para quatro no secundário inferior. Para ajudar os alunos a evitar a
repetição de um ano de escolaridade, a grande maioria dos sistemas educativos desenvolve
mecanismos que visam proporcionar aos alunos uma segunda oportunidade. Esta assume
frequentemente a forma de um exame que antecede o início do ano letivo seguinte. Além disso, cerca
de um quarto dos sistemas educativos permitem que os alunos transitem para o ano de escolaridade
seguinte desde que cumpram determinadas condições durante o ano letivo subsequente.

Uma autonomia escolar limitada constitui o modelo mais corrente na Europa
A autonomia escolar, combinada com accountability, é muitas vezes encarada como uma forma de
melhorar o sucesso académico dos alunos. Ao mesmo tempo, um grau muito elevado de aut onomia
escolar pode gerar uma diferenciação em termos de qualidade da oferta educativa, o que pode
impactar negativamente na equidade.
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Na Europa, de um modo geral, é mais provável que seja concedida às escolas uma autonomia plena
em relação aos métodos de ensino, escolha de manuais escolares e critérios de avaliação int ernos ,
ou ainda na gestão dos recursos humanos. Outras áreas, como o estabelecimento de conteúdos do
currículo obrigatório e a alocação de recursos, mantêm-se, com frequência, na esfera de
competências das autoridades de nível superior.
Uma autonomia escolar limitada, em que as escolas partilham o poder de decisão com as
autoridades de nível superior e/ou local, constitui o modelo mais comum na Europa. Ao mesmo
tempo, alguns sistemas podem ser classificados como tendo níveis muito elevados ou, em
contrapartida, muito baixos de autonomia escolar.

A utilização de ferramentas de accountability por parte das escolas varia entre os sistemas
Os sistemas educativos europeus diferem no grau de utilização das duas principais medidas de
accountability escolar: dados relativos ao desempenho dos alunos (resultados obtidos pelos alunos
em exames nacionais para qualificações certificadas ou outros testes nacionais normalizados), e
dados relativos ao desempenho da escola (resultados de avaliações externas às escolas). As práticas
também variam em termos de abordagem adotada na divulgação pública destes resultados.
Identificam-se na Europa três tipos distintos de sistemas de accountability escolar.
•

O primeiro tipo envolve um sistema de accountability escolar relativamente organizado. Tal
inclui a realização de uma série de exames e/ou outras provas nacionais. Os resultados
atingidos por cada escola nestes (ou em alguns destes) exames e/ou testes são publicados e
usados no processo de avaliação externa das escolas. Por sua vez, os relatórios emanados do
processo de avaliação das escolas são publicados.

•

O segundo tipo de sistema de accountability escolar constitui uma versão mais leve do
primeiro. Para além de contemplar os exames e/ou outras provas nacionais, são ainda
implementadas uma ou duas das outras medidas de accountability (a utilização dos resultados
dos exames na avaliação externa das escolas e a publicação dos relatórios de avaliação).
Porém, a maioria dos sistemas neste grupo não publica os resultados individuais de cada
escola nos exames.

•

O último tipo de sistema de accountability escolar encontra-se menos desenvolvido. É aplicado
um número menor ou nulo de exames e/ou outras provas nacionais. Estes sistemas educativos
raramente desenvolvem políticas a nível superior com vista à divulgação pública dos resultados
em exames ou provas nacionais e alguns desses sistemas não empreendem qualquer
avaliação externa das escolas. Nos casos em que é conduzida uma avaliação externa das
escolas, os resultados obtidos em exames/provas não são tidos em consideração e os
relatórios de avaliação externa das escolas não são tornados públicos.

A análise efetuada não identificou uma relação estatisticamente significativa entre indicadores
relativos à autonomia escolar e à accountability (individualmente ou em combinação) e a equidade.

Apenas um quarto dos sistemas educativos aplica um vasto leque de medidas de apoio às
escolas desfavorecidas
Escolas desfavorecidas – ou seja, com elevadas proporções de alunos provenientes de contextos
socioeconómicos precários –, que continuam a existir em muitos sistemas educat ivos , deparam-s e
frequentemente com desafios ligados ao desempenho académico e ao ambiente escolar. Para reduzir
as disparidades de desempenho entre as escolas, as autoridades a nível superior podem rec orrer a
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diferentes opções políticas, designadamente, a correção de eventuais desequilíbrios na composição
socioeconómica das escolas, a oferta de um apoio direcionado às escolas desfavorecidas e medidas
que incentivam aos bons professores a trabalhar nestas escolas.
Enquanto mais de metade dos sistemas asseguram um apoio complementar (de natureza financ eira
ou não financeira) às escolas desfavorecidas, já as medidas que visam equilibrar a composição
socioeconómica das escolas ou incentivar bons professores a trabalhar nestas es colas s ão menos
comuns.
Assim, em termos de medidas políticas implementadas, identificam-se três grupos de sistemas
educativos: os que implementam as três medidas indicadas (11 sistemas); aqueles que implementam
pelo menos uma dessas medidas (geralmente a garantia de um apoio complementar às escolas
desfavorecidas) (26 sistemas); e os que não implementam nenhuma das medidas (5 sistemas).

Nas escolas secundárias, a presença de professores especializados em lidar com o i nsucesso
escolar está ligada a uma menor segregação académica
A grande maioria dos sistemas educativos europeus tem em vigor algumas medidas de apoio aos
alunos com baixo rendimento escolar. O tipo de apoio mais comum em todos os níveis de ens ino é
aqueles que é prestado por psicólogos e outros profissionais especializados. Os professores de
apoio, ou seja, que se especializam no apoio a alunos de fraco desempenho, raramente estão
disponíveis nas escolas, mas a intervenção destes docentes pode ser muito útil para mitigar as
diferenças de desempenho escolar entre escolas, especialmente no nível secundário. No ensino
primário, somente doze sistemas educativos disponibilizam professores de apoio a alunos de baix a
proficiência em todas as escolas. Nos níveis secundário inferior e superior, este número é reduz ido
para dez e sete, respetivamente.

As atividades complementares fora do dia letivo formal e durante as férias escolares mais
longas são raras nas escolas na Europa
A duração da escolaridade obrigatória (entre oito e doze anos) e o total de carga horária letiva para o
currículo obrigatório (entre 4 541 e 11 340 horas) variam significativamente em toda a Europa. De
igual modo, observam-se notórias diferenças entre os sistemas educativos em termos de carga
horária letiva total e de carga letiva média anual no ensino primário, quando todos os alunos seguem,
em geral, o mesmo currículo e recebem o mesmo montante de carga letiva no ens ino públic o e no
ensino privado dependente do Estado.
Em apenas cerca de metade dos sistemas educativos, as autoridades de nível superior recomendam
atividades complementares gratuitas ou subvencionadas a desenvolver nas escolas fora do horário
letivo normal. O número de sistemas educativos que propõe a oferta de atividades educativas nas
escolas durante as férias de verão é ainda menor, e nos casos em que tal oferta existe, refere-se
geralmente a aulas de compensação para alunos em risco de retenção de ano.
Uma carga letiva maior e mais anos de escolaridade são frequentemente encarados como fatores
que estreitam o hiato entre os diferentes grupos socioeconómicos em termos de s uc esso es colar.
Todavia, o presente estudo não identificou uma relação estatisticamente significat iva ent re a c arga
horária letiva média anual no ensino primário e a equidade.
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Sistemas altamente estratificados apresentam níveis de equidade mais baixos, especialmente
no ensino secundário
A segregação académica constitui um importante fator de intervenção entre as características a nível
do sistema educativo e as diferenças no desempenho escolar dos alunos. No ensino primário, a
segregação académica constitui o único fator com significativa influência direta nas diferenças de
desempenho entre alunos de elevada e baixa proficiência; no nível secundário, a segregação
académica continua a ser um importante preditor desta disparidade no desempenho escolar. No
entanto, uma vez controladas as características sistémicas mais significativas, o impacto do contex to
socioeconómico no desempenho escolar parece largamente independente do grau de segregação
académica.
São controladas as seguintes características dos sistemas educativos: idade em que os alunos s ão
encaminhados para uma via ou percurso educativo, taxa de retenção de ano e grau de diferenciaç ão
entre tipologias de escolas (em relação às políticas de escolha de escola e de admis são es colar).
Conclui-se que o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos é mais acentuado
em sistemas com um track ing precoce, uma taxa elevada de retenção de ano, e uma ampla
diferenciação entre tipologias de escola em termos de políticas de escolha de escola e de admiss ão
escolar. Todas estas características aumentam igualmente o grau de estratificação dos sistemas
educativos, e emergem como os principais fatores que exercem uma influência negativa sobre a
equidade na educação escolar.
A correlação entre o contexto socioeconómico e o desempenho escolar dos alunos nos ensinos
primário e secundário é elevada. No entanto, as disparidades no desempenho escolar dos alunos da
primária e do secundário dependem de diferentes fatores que não se encontram necessariamente
interligados. Ou seja, as diferenças de desempenho escolar dos alunos observadas no nível primário
não são necessariamente preditores das diferenças de desempenho detetadas no nível s ec undário.
Por conseguinte, os sistemas educativos com menores disparidades em termos de desempenho
escolar não mantêm necessariamente este nível de inclusão ao introduzirem políticas de
estratificação como o tracking.
Nenhuma das políticas destinadas a contrabalançar a estratificação sistémica provou ter um impac t o
estatisticamente significativo sobre a equidade. Isto significa que as políticas de estandardização
(associadas a diferentes níveis de autonomia escolar e à utilização de instrumentos de
accountability), o apoio financeiro e pedagógico às escolas desfavorecidas, ou a oferta de apoio a
alunos com fraco desempenho e oportunidades de aprendizagem adicionais, não conseguem, por s i
só, compensar o impacto das políticas de estratificação. Não obstante, dado o papel fundament al da
segregação académica para explicar os níveis de equidade nos ensinos primário e o secundário, um
investimento público inicial que reduza este grau de segregação pode potencialmente ter um impacto
duradouro.
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INT RODUÇÃO
A educação desempenha um papel fundamental na integração dos jovens na sociedade e no
mercado de trabalho. Constitui ainda um meio através do qual as sociedades europeias podem
tornar-se mais justas e inclusivas. A fim de atingir esta meta, os sistemas educativos dever ser
equitativos, assegurando que todos os jovens estão aptos a desenvolver os seus talentos e a atingir o
seu potencial pleno. Todavia, o contexto socioeconómico continua a ser um forte determinante do
sucesso educativo dos alunos: o fraco desempenho, o abandono precoce da educação ou da
formação, e a exclusão social continuam a ser ameaças muito reais para alguns alunos.

Contexto político
Nos últimos anos, a equidade na educação tem sido um tema político central ao mais alt o nível. E m
novembro de 2017, na Cimeira de Gotemburgo, os Chefes de Estado e de Governo europeus
debateram a importância da educação para o futuro da Europa. A Cimeira exortou os países a
promover o “emprego justo e o crescimento” na Europa e estabeleceu o Pilar Europeu dos Direitos
Sociais ( 1), no qual a equidade na educação constitui um elemento-chave. O primeiro princípio des t e
Pilar afirma que “Todas as pessoas têm direito a uma educação inclusiva e de qualidade, a formaç ão
e aprendizagem ao longo da vida…”, enquanto o terceiro princípio enfatiza que todas a pessoas t êm
o direito à igualdade de tratamento e de oportunidades em matéria de educação (assim como no
emprego e na proteção social). Além disso, as conclusões do Conselho Europeu de 14 de
dezembro 2017 ( 2) observaram que a educação é uma das chaves para a construção de sociedades
inclusivas e coesas; consequentemente, foi solicitado aos Estados-Membros da UE, ao Conselho e à
Comissão que analisassem “eventuais medidas para dar resposta à necessidade de adotar uma
abordagem da educação e da formação que seja inclusiva”.
Além disso, ao abrigo das Conclusões de 2017 do Conselho sobre a inclusão na diversidade a fim de
alcançar uma educação de elevada qualidade para todos ( 3), os Estados-Membros da UE
concordaram em promover uma cultura escolar inclusiva, desenvolver medidas para uma
identificação atempada de todos aqueles que estão em risco de exclusão social e tomar medidas de
prevenção desta situação. Ainda em 2017, as conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento das
escolas e um ensino de excelência ( 4) reiteraram que a prioridade consiste em tornar a “educação
escolar de alta qualidade, inclusiva e equitativa uma realidade para todos os aprendentes”.
A partir dos documentos estratégicos supramencionados, a recomendação do Conselho de 22 de
maio de 2018 relativa à promoção de valores comuns, da educação inclusiva e da dimensão europeia
do ensino ( 5) reafirmou a necessidade de garantir “efetivamente a igualdade de acesso a uma
educação inclusiva e de qualidade para todos os aprendentes” que é indispensável para “alcançar
uma maior coesão das sociedades”. Esta recomendação exortou os Estados-Membros da UE a
prestar o “necessário apoio a todos os aprendentes em função das suas necessidades es pec ífic as,
incluindo os que provêm de meios socioeconómicos desfavorecidos” e a facilitar a “transição entre
vários percursos e níveis de educação”. Mais recentemente, a Resolução do Conselho sobre
educação e formação no Semestre Europeu de 31 de janeiro de 2020 reafirmou que “uma educ aç ão

(1)

Proclamação Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (JO C428, 13.12.2017, p. 10-15). Assinada pelo
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão a 17 novembro 2017 em Gotemburgo, Suécia.

(2)
(3)

Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas, 14 dezembro 2017.
Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre a
inclusão na diversidade a fim de alcançar uma educação de elevada qualidade para todos. 2017/C 62/02.

(4)
(5)

Conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento das escolas e um ensino de excelência. 2017/C 421/03.
Recomendação do Conselho de 22 de maio de 2018 relativa à promoção de valores comuns, da educação inclusiva e da
dimensão europeia do ensino. 2018/C 195/01.
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e formação inclusivas e de qualidade promovem a realização pessoal, a coesão social e sociedades
inclusivas” ( 6).
A atual crise da COVID-19 intensifica a necessidade de melhorar a equidade na educação. As
conclusões do Conselho de 16 de junho de 2020 sobre o combate à crise da COVID-19 na educaç ão
e formação reconheceram que “um dos principais desafios prendeu-se com a questão de garant ir a
inclusão e a igualdade de acesso a oportunidades de ensino à distância de qualidade” ( 7). O
encerramento físico das escolas e a mudança para o ensino à distância aumentaram os desafios
enfrentados pelos alunos desfavorecidos que podem não dispor e, por isso, necessitar de
competências digitais e de acesso à tecnologia ou à Internet e que ainda de apoio s uplement ar na
sua aprendizagem em casa. Para contrariar os efeitos da crise da COVID-19, o Conselho convidou os
Estados-Membros da UE a “prestarem maior atenção à garantia da igualdade de oportunidades e do
acesso contínuo a uma educação e formação de elevada qualidade para aprendentes de todas as
idades” ( 8).
Neste contexto político e em linha com um forte empenho na promoção de uma educação inclusiva e
equitativa na Europa, a Rede Eurydice empreendeu a tarefa de produzir um relatório que vis a apoiar
o desenvolvimento de políticas bem fundamentadas no domínio da equidade na educação es colar a
nível nacional e europeu.

Conteúdo e estrutura do relatório
No presente relatório, o conceito de equidade na educação refere-se a uma oferta educativa que é
simultaneamente inclusiva (ou seja, todos os alunos recebem um montante mínimo de ensino de
qualidade) e justa (isto é, o desempenho dos alunos é largamente independente do seu meio
socioeconómico).
O relatório pretende, antes de mais, fornecer uma visão geral das estruturas e das políticas
educativas que influenciam a equidade na educação escolar; em segundo lugar, procura estabelecer
uma ligação entre estas características sistémicas e o desempenho dos alunos (com base nos
resultados dos inquéritos internacionais de avaliação dos alunos). Recorrendo a estas duas
componentes e focando-se nos 42 sistemas educativos europeus, o relatório proc ura identific ar as
características dos sistemas educativos mais estreitamente associadas a baixos níveis de equidade.
A construção e a estrutura dos sistemas educativos podem influenciar o desempenho dos alunos e as
desigualdades educativas. A investigação efetuada mostra que há um conjunto de características dos
sistemas educativos que podem afetar de diferentes formas e em diferentes graus a equidade na
educação. Estas características incluem questões como o tracking, a retenção de ano, as políticas de
escolha da escola e de admissão escolar e a diversidade de escolas ( 9). Além disso, constata-se que
há uma ligação estreita entre estes e outros fatores e que, muitas vezes, se influenciam mutuamente.
Por conseguinte, não basta analisar individualmente cada um destes fatores. Ao invés, é nec es sário
examiná-los em conjugação, tendo em consideração as suas inter-relações.

(6)

Resolução do Conselho sobre a educação e a formação no Semestre Europeu: garantir debates informados sobre
reformas e investimentos. 2020/C 64/01.

(7)
(8)

Conclusões do Conselho de 16 de junho de 2020 sobre o combate à crise da COVID-19 na educação e formação.
2020/C 212 I/03.
Ibid.

(9)

Para uma lista completa dos fatores a nível do sistema que serão tidos em consideração, ver Capítulo I.1.
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O relatório encontra-se dividido em três partes.
I.

Conceitos e indicadores de equidade na educação

II.

Características do sistema educativo

III.

Características do sistema educativo e equidade

A primeira parte oferece uma perspetiva teórica do conceito de equidade em educ ação, bem c omo
uma análise dos indicadores relativos ao impacto do contexto socioeconómico no des empenho dos
alunos em inquéritos internacionais (PISA, PIRLS e TIMSS). Também examina as definições
nacionais relativas à equidade na educação e às desvantagens neste domínio, bem como as medidas
políticas adotadas a nível superior para combater as desigualdades.
A segunda parte contém doze capítulos que se debruçam sobre cada um dos fatores sistémicos que
a literatura de investigação destaca como tendo maior influência sobre a equidade na educação.
Estes fatores incluem a participação na educação e acolhimento na primeira infância (E API), níveis
de financiamento na educação, diferenciação e tipologias de escolas, políticas de escolha de escola e
de admissão escolar, sistemas de track ing, retenção de ano, autonomia escolar, accountability
escolar, apoio às escolas desfavorecidas, apoio complementar a alunos de baixo desempenho
escolar e oportunidades de aprendizagem. Cada capítulo descreve e compara estruturas e políticas a
nível superior e procura identificar grupos de sistemas educativos com abordagens semelhantes. O
Anexo I oferece uma síntese das vias/percursos educativos.
A terceira parte reúne a informação descrita na Parte II com dados relativos ao desempenho dos
alunos obtidos a partir de inquéritos internacionais de avaliação dos alunos. É analisada a relação
entre as características sistémicas (classificadas para fins de análise quantitativa como variáveis
explicativas) e os indicadores da equidade calculados com base nos inquéritos de avaliação.
Começa-se por examinar a relação entre características sistémicas e equidade educativa num
contexto bivariado, ou seja, em que cada fator explicativo é analisado individualmente, sem cont rolar
por outros fatores. Em seguida, faz-se o mapeamento das interações, padrões e relações através de
uma análise de trajetórias. O Anexo II fornece informação adicional associada a cálculos estatísticos.

Metodologia e fontes de informação
Na elaboração deste relatório foram combinados métodos qualitativos e quantitativos. Na parte
qualitativa, são fornecidas descrições das características sistémicas e analisadas as diferenças ent re
os sistemas educativos com base na informação de base recolhida através da Rede Eurydice.
Na vertente quantitativa, os indicadores de equidade na educação baseiam-se em várias bases de
dados internacionais de avaliação em larga escala (PISA 2015 e 2018, PIRLS 2011 e 2016 e TIMS S
2011 e 2015). Por sua vez, os indicadores de equidade são analisados como resultados
condicionados pelas diferentes características dos sistemas educativos, primeiro através de uma
série de regressões lineares bivariadas e, em segundo lugar, através de uma análise de t rajet órias.
Esta última permite a modelação de padrões de relações mais complexos, incluindo o papel dos
fatores intervenientes (neste caso, a segregação académica) entre as variáveis explicativas e os
indicadores de equidade. Estes últimos indicadores estão ligados quer à distribuição geral dos
resultados educativos (por exemplo, a diferença entre alunos com elevado e com baixo nível de
desempenho), quer à igualdade de oportunidades de que os alunos dispõem (isto é, em que medida
o sucesso educativo de um indivíduo depende das suas circunstâncias pessoais e sociais, e
sobretudo do seu contexto socioeconómico). A fim de permitir uma visão mais clara, o presente
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relatório não considera outras características dos alunos como o género, a origem migrant e ( 10), ou
necessidades educativas especiais (NEE).
A recolha de dados da rede Eurydice centra-se no ensino primário, nos ensinos secundário inferior e
superior (níveis CITE 1-3), e detém-se nas principais características sistémicas obs ervadas nes t es
níveis de ensino ( 11). Quando relevante, é feita a distinção entre programas gerais e programas de
ensino e formação profissional (EFP) inicial.
Quanto à tipologia de escolas, os estabelecimentos financiados pelo Estado são objet o de foc o em
todos os países ( 12). As escolas privadas não são incluídas, exceto as escolas privadas dependent es
do Estado em todos os sistemas educativos onde existem ( 13).
O ano letivo de referência é 2018/19. A informação nacional sobre as principais medidas políticas que
foram implementados desde o final do ano letivo 2018/19 está disponível nas descrições dos
sistemas educativos da Rede Eurydice ( 14).O relatório cobre os 42 sistemas educativos, incluindo os
27 Estados-Membros da UE, assim como o Reino Unido, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Suíça,
Islândia, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega, Sérvia e Turquia. Listenstaine não participa
neste relatório.
A informação foi recolhida através de um questionário preenchido por peritos nacionais e/ou
representantes nacionais da Rede Eurydice. Salvo indicações em contrário, as princ ipais font es de
informação contidas no relatório referem-se sempre às leis e regulamentações e às diretrizes ofic iais
emitidas pelas autoridades educativas de nível superior. Todos aqueles que contribuíram para a
realização deste relatório são citados na secção “Agradecimentos”, no final da publicação.

(10)
(11)

12
( )
(13)

(14)

Para uma perspetiva recente das políticas nacionais que se destinam a apoiar os alunos de origem migrante, pode
consultar o relatório Eurydice sobre Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools i n E u ro p e: Na t i on a l
Policies and Measures (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019e).
Para efeitos de comparabilidade dos sistemas educativos, este estudo adota a norma europeia q u a nt o a o s n í ve i s d e
ensino. Assim, a designação “ensino primário” corresponde aos dois primeiros ciclos do Ensino Básico em Portugal
(CITE 1); “ensino secundário inferior” corresponde ao terceiro ciclo do Ensino Básico em Portugal (CI T E 2 ), e “e n si n o
secundário superior” corresponde ao Ensino Secundário em Portugal (CITE 3). (N. do T.)
Ver também UNESCO-UIS (2019).
As escolas privadas subvencionadas pelo Estado recebem mais de metade do seu financiamento básico a partir de
fontes públicas (UNESCO-UIS/OCDE/Eurostat, 2018, p. 26).
Ver em concreto Capítulo 14: Reformas em Curso e Desenvolvimentos Políticos (Comissão Europeia /EACEA/Eurydi ce,
2020).
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I.1. QUADRO CONCEPT UAL
A educação proporciona-nos o acesso a um conjunto de conhecimentos e permite-nos des envolver
competências que, por sua vez, nos ajudam a cultivar qualidades essenciais que fazem de nós seres
humanos: a nossa personalidade, sociabilidade e capacidade para agir enquanto agentes morais.
Portanto, a educação pode ser valorizada por si própria. Em termos coletivos, a educação
desempenha um papel central no reforço do sentido de pertença a uma comunidade, na promoção e
salvaguarda de uma identidade e cultura coletivas e na elevação de padrões de vida comuns. Em
suma, a educação é primordial para a existência e o florescimento de uma comunidade. A educação
constitui igualmente um meio para alcançar um fim: permite ao indivíduo perseguir objetivos que, de
outro modo, seriam inalcançáveis.
Não será por casualidade que a educação tem sido identificada como “o principal fator determinant e
das perspetivas de vida” (Barone, 2019, p. 1). Uma criança que desfruta de mais e melhor educ ação
tem mais probabilidades de assegurar um emprego altamente qualificado no futuro, o que por sua vez
se traduz em melhores possibilidades de usufruir de um rendimento mais elevado. Além disso, a
promoção do sucesso educativo contribui para o crescimento da produtividade, rendimentos
nacionais mais elevados e sociedades mais saudáveis e socialmente coesas (UNESCO-UIS , 2018).
Por conseguinte, as sociedades têm muitas e boas razões para proporcionar oportunidades
educativas e melhorar o desempenho académico dos alunos. Todavia, resta a questão de saber
como devem ser distribuídas estas oportunidades educativas e se todos os alunos devem atingir
resultados educativos positivos. Dito de outro modo, levantam-se questões de justiça social.
Se a educação ao nível escolar, que constitui o foco do presente relatório, influencia as perspet ivas
de emprego e de rendimento, não deverá ser um meio para resolver as desigualdades ec onómicas
na sociedade? Deverão as autoridades educativas pugnar por uma distribuição equitativa das
oportunidades educativas e dos resultados educativos ou ambos? Além disso, devem as autoridades
educativas fazer algo para combater o facto de que os alunos oriundos de meios s ocioeconómic os
desfavorecidos são, em média, menos propensos a alcançar bons resultados na escola? Todas estas
questões estão ligadas à equidade na educação e, como tal, dão azo a diferentes respostas.
O atual capítulo não pretende ser exaustivo ou fornecer respostas definitivas, mas sim explicar c omo
é compreendida e utilizada no relatório a noção de equidade. Assim, as duas secções seguintes
concentram-se em fornecer uma definição operacional de equidade educativa e explicar como é que
os diferentes parâmetros num sistema educativo podem impactar na equidade.

I.1.1. Equidade na educação escolar
Não obstante as eventuais divergências acerca do que as escolas podem ou devem fazer para
promover a justiça social, assume-se comummente, e tacitamente, que as escolas têm algum papel a
desempenhar neste domínio. Portanto, quando Allen e Goddard (2017, p. 22) afirmam que “como
uma via para a justiça social, a educação é um manifesto fracasso: embora alegue oferec er a t odos
uma oportunidade, nada poderia estar mais longe da verdade”, sugerem que as escolas estão, ainda
que de forma imperfeita, a lidar com “desigualdades de oportunidades, de experiências e de
resultados” (ibid.). Contudo, nem todos partilham esta visão pessimista. Barone (2019), por exemplo,
considera que as desigualdades em termos de oportunidades educativas diminuíram nas nações
ocidentais nas décadas do pós-guerra (mas estagnaram para coortes de alunos a partir dos anos 80).
Seja como for, há bons motivos para perseguir a igualdade na educação, ainda que pos sam ex ist ir
razões para não o fazer.
Começando com a tese negativa, um argumento comum para não perseguir a igualdade de
oportunidades ou de resultados, é que se trata de um desperdício de recursos. Este argumento
defende que a sociedade beneficiará mais se os alunos forem encorajados a desenvolver as suas
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aptidões, independentemente de serem inatas ou um produto do contexto socioeconómico das
respetivas famílias. Alguns alunos serão naturalmente mais equipados do que outros para receber
mais e melhor educação. Por conseguinte, esta tese defende que a disponibilização de recursos que
visem garantir que todos os alunos atingem os mesmos resultados educativos ou a alocação dos
mesmos numa lógica de igualdade de oportunidades constitui um desperdício de tempo e dinheiro ( 1).
Contudo, os argumentos para um potencial compromisso entre eficiência económica e equidade na
educação não ficam sem contestação. Segundo a OCDE (2012), “a equidade na educação
compensa”. Há indícios crescentes de que sistemas educativos com os melhores resultados
combinam a qualidade com a equidade na educação (Comissão Europeia, 2019; Parker et al., 2018;
Checchi et al., 2014; OCDE, 2012). Logo, “os sistemas educativos podem aspirar simultaneament e à
excelência e à equidade” (Comissão Europeia, 2019, p. 6).
À semelhança da educação, também a justiça constitui um bem em mesma ( 2). Com base na
premissa fundamental de que todos os seres humanos nascem iguais (como tão eloquentemente
expressa o Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos) ( 3), a justiça social pode ser
associada ao igualitarismo, independentemente das suas características específicas. De igual forma,
no contexto educativo, a justiça social refere-se à igualdade educativa. A tese dominante da
igualdade educativa é a “igualdade educativa meritocrática” (Brighouse, 2009), que repousa na
premissa de que “a expectativa de um indivíduo de alcançar o sucesso educativo deverá depender do
esforço e do talento desse indivíduo, e não do seu contexto ou classe social” (ibid., p. 42). Outras
interpretações de igualdade educativa podem ser mais ou menos radicais, mas não são objeto de
consideração no presente estudo ( 4).
Assim, regra geral, a igualdade educativa “contempla as ramificações da educação em relação à
justiça, à justeza e à imparcialidade da sua distribuição” (Jacob e Holsinger, 2009, p. 4). No entanto, o
presente relatório ultrapassa este entendimento. Para contemplar a noção de que a educação
constitui um direito universal, é aqui aplicado o termo “equidade”, que engloba quer a justiça
(fairness) quer a inclusão (inclusion) na educação.
Segundo Field, Kuczera e Pont (2007), a equidade educativa assegura um “padrão mínimo de
educação para todos” (ibid., p. 11). Adicionalmente, garante que “as circunstâncias pessoais e sociais
– por exemplo, género, estatuto socioeconómico ou origem étnica – não deverão constituir um
obstáculo à concretização do potencial educativo”. Em suma, nesta aceção, a equidade possui duas
dimensões, que são brevemente descritas infra.
A nível escolar, a inclusão significa assegurar que todas as crianças “participam na educação de
forma suficiente e eficaz” (Ballarino et al., 2014). Por outras palavras, todos os alunos devem ser
capazes de colher os benefícios da educação. Não basta simplesmente ir à escola; os alunos devem
retirar pleno proveito da escola. Se a educação é inclusiva, a diferença de desempenho entre os
vários segmentos da população estudantil não deverá ser injustificadamente elevada. Evidentemente,
o sucesso educativo pode ser expresso de formas distintas, como por exemplo, o número de anos de
(1)

(2)
(3)
(4)

Este argumento remonta a tempos muito antigos. A mais famosa referência encontra-se em A República de Plat ã o (e . g .
Rowe, 2012). Platão defende que a justiça é alcançada numa sociedade altamente estratif ica da e m q u e m e mbro s d e
diferentes classes recebem uma educação diferente em função das suas aptidões e do papel que lhes é prescrito na
sociedade.
Este argumento também pode remontar a Platão, na sua obra A República (Rowe, 2012). Ver Heinaman (2002)
relativamente à divisão de bens em A República.
O Artigo 1 da Declaração das Nações Unidas afirma: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos” (ONU, 1948).
Brighouse (2009) também menciona a “igualdade educativa radical” (o sucesso educativo d e ve se r i n d e p en d en te d a
origem social e das aptidões naturais), “beneficiar os menos privilegiados” (a educação deve ser distri b u í d a d e m o do a
maximizar as perspetivas de bem-estar dos menos privilegiados), a “adequação” (os alunos devem receber o tipo de
educação se lhes permita atingir um objetivo específico) e a “maximização da excelência” (“os recursos educativos devem
ser distribuídos entre aqueles que podem tirar o máximo proveito dos mesmos”). Deve salientar-se que existem
igualmente versões que combinam os princípios de igualdade educativa supramencionados.
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escolaridade concluídos, níveis e tipos de qualificações obtidas, ou competências específicas
adquiridas (conforme refletem os resultados obtidos em testes estandardizados) ( 5). No atual
relatório, a inclusão é medida em termos da proporção de alunos de fraco desempenho escolar e as
diferenças observadas entre estes alunos e os alunos de elevada proficiência nos resultados dos
testes (Capítulo I.2). Em comparação com as alternativas, estes dois indicadores proporcionam
medições mais precisas e prometem uma maior variação dos dados ( 6). Assim, pode s ust ent ar-se
que, quanto mais baixo o percentual de alunos de fraco desempenho e mais reduzido o hiat o ent re
alunos de elevado e baixo desempenho, maior a inclusão escolar.
A justiça (fairness) é a segunda dimensão da equidade na educação. Sugere que as circunst âncias
pessoais e sociais, como género, estatuto socioeconómico ou origem étnica, não devem repres ent ar
um obstáculo ao sucesso educativo (Ballarino et al., 2014, p. 122). Como tal, o c onceito de jus t iç a
encontra-se estreitamente ligado às noções de igualdade e de oportunidade, significando que “t odas
as pessoas devem ter as mesmas oportunidades de prosperar, independentemente de variações nas
circunstâncias em que nascem” (Cameron, Daga e Outhred, 2018, p. 17). Tanto a justiça como a
igualdade de oportunidades baseiam-se no pressuposto normativo de que os sistemas educativos
devem ser 1) imparciais, logo a educação não deve depender das características individuais de c ada
aluno; e 2) meritocráticos, e assim o sucesso educativo deve estar relacionado com as capac idades
do aluno e não com outras características individuais (ibid.).
Os estudos que descrevem os mecanismos através dos quais as desigualdades educativas são
moldadas por diferenças nas características contextuais aplicam frequentemente o conceito de
Bourdieu de “capital cultural” (Bourdieu, 1986). Com muita frequência, as famílias com níveis de
instrução mais baixos ou com estatuto de migrantes não só carecem do capital cult ural valoriz ado
pelo sistema escolar, como também de recursos e de capital social (redes) para o adquirir. P or s ua
vez, esta situação tem impacto no desempenho escolar destas crianças (Lynch e Baker, 2005).
Assim, o fraco desempenho das crianças de meios socioeconómicos mais desfavorecidos traduz -se
na obtenção de qualificações mais baixas no momento em que estas crianças deixam o sistema
escolar. Este fenómeno é frequentemente referido como o efeito primário das diferenças
socioeconómicas (Parker et al., 2016), enquanto os efeitos secundários são o impacto destas
diferenças nas expectativas e nas ambições dos alunos (daí a criação de possibilidades realizáveis ),
o que vai intensificar os efeitos primários (ibid.).
Tal como sucede com a inclusão, a medição dos níveis de justiça dos sistemas educativos pode
basear-se quer na distribuição das qualificações obtidas por diferentes grupos socioeconómicos,
raciais ou étnicos, quer nos resultados obtidos em testes que indicam as competências adquiridas ou
os níveis atingidos. Esta última abordagem implica olhar para as disparidades entre grupos s ociais
em termos de desempenho, e examinar o impacto de determinadas características contex tuais nos
resultados obtido em testes (Capítulo I.2).
Em suma, o presente relatório define “equidade na educação” como a oferta de uma educação
simultaneamente inclusiva (isto é, todos os alunos beneficiam de um montante mínimo de ens ino de
boa qualidade) e justa (isto é, o desempenho dos alunos é largamente independente do seu context o
socioeconómico).

(5)

(6)

A UE adotou um conjunto de critérios de referência (benchmarks) relacionados com a inclusão e consequentemente co m
a equidade educativa: (1) “a percentagem de alunos que abandonam o ensino e a formação deverá ser inferio r a 1 0 % ”,
(2) “a percentagem de adultos de 30-34 anos com nível de ensino superior deverá ser de pelo menos 40 %’, e (3) “a
percentagem de alunos de 15 anos com fraco aproveitamento em leitura, matemática e ciências d e ve rá se r i n f e ri o r a
15 %’ (vide Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia n o
domínio da educação e da formação («EF 2020») JO 2009/C 119/02.
“Medição precisa” significa que a potencial variação nos dados relativos aos resultados dos testes de alunos com bai xo e
alto desempenho é muito maior do que a que é fornecida pelos dados mais simples de graduação dos alunos (sim ou não)
ou a quantidade de anos que o aluno passou na escola (geralmente cerca de 12).
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I.1.2. Equidade e o impacto do sistema educativo
As escolas constituem um elemento fulcral no processo de prestação de uma educação equitativa e,
de forma mais ampla, de justiça social. A qualidade da educação proporcionada pelas escolas é
central para a eficácia da oferta educativa em geral, mas as escolas também podem moldar a forma
como as desigualdades socioeconómicas se transformam em desigualdades educativas. Contudo, as
escolas estão integradas num sistema educativo mais vasto e cada sistema pos sui c aracterís t icas
próprias em termos de estrutura, políticas, práticas e tradições. Por sua vez , es t as carac terís t ic as
influenciam o processo de escolarização e, finalmente, causam um impacto no grau de equidade
educativa (Figura I.1.1 e Parte II).
É possível analisar e avaliar as características dos sistemas educativos seguindo o quadro de
estratificação-padronização destacado por Allmendinger (1989). No âmbito deste quadro, as
características inter-relacionadas a nível do sistema são avaliadas de acordo com um cont inuum de
estandardização-estratificação. Dado o uso generalizado destes conceitos na investigação
educacional (ver, por exemplo, Checchi et al., 2014; Gross, Meyer e Hadjar, 2016; Horn, 2009), o
enquadramento empírico do presente relatório é largamente construído em torno dos mesmos.
O grau de estratificação de um sistema educativo reflete a extensão da diferenciação educativa. A
diferenciação assume variadas formas – os alunos podem ser agrupados em diferentes turmas,
escolas ou programas educativos com base na sua capacidade ou aptidão, interesses ou outras
características. A estratificação é vulgarmente mencionada em relação a vias ou percursos
diferenciados (também designados como tracking) (Capítulo II.6), mas também pode derivar de uma
segregação geográfica, de uma tipologia muito variada de escolas e de políticas de escolha de escola
(Capítulos II.3 e II.4) ou de admissões escolares (Capítulo II.5), ou até da distribuição dos alunos em
diferentes grupos ou turmas em função das suas aptidões (streaming) (Capítulo II.6) (Ammermüller,
2005; Parker et al., 2016).
Um importante efeito da estratificação é que alunos com níveis de aptidão similares ficam
concentrados nas mesmas escolas ou dentro das mesmas turmas (Parker et al. , 2016, p. 12). A o
mesmo tempo, o impacto do contexto socioeconómico no sucesso escolar tende a ser maior em
sistemas altamente estratificados, com maiores diferenças entre alunos oriundos de contextos
socioeconómicos mais ou menos favorecidos (Strietholt et al., 2019).
Por outro lado, a estandardização (ou padronização) designa “em que medida a educação cumpre os
mesmos padrões a nível nacional” (Checchi et al., 2014, p. 296). A estandardização ocorre em duas
dimensões. A primeira dimensão é a estandardização dos inputs (referindo-se à uniformização de
currículos), da qualidade dos professores e ainda na alocação dos recursos escolares. Nestes
domínios, o grau de estandardização num sistema educativo pode variar entre totalmente
estandardizado (em geral, nos casos em que um sistema é fortemente centralizado) e não
estandardizado (quando as escolas têm plena autonomia) (Capítulo II.8). A segunda dimensão é a
estandardização dos outputs ou dos resultados educativos, que é igualmente referida como
“accountability” (Horn, 2009). O instrumento mais disseminado para a estandardização dos output s é
o exame de conclusão do ensino secundário, mas pode recorrer-se a outros instrumentos de
accountability, como a avaliação externa das escolas (Capítulo II.9).
Embora o presente relatório seja sustentado pelos conceitos de estratificação e estandardiz ação, o
potencial impacto dos fatores associados a ambos os conceitos também é objeto de um exame
detalhado. Na dimensão da estratificação (Figura I.1.1), tais fatores incluem uma diversificada
tipologia de escolas (Capítulo II.3), políticas de escolha de escola (Capítulo II.4) e de admissão
escolar (Capítulo II.5), track ing (Capítulo II.6) e retenção de ano (Capítulo II.7). A dimensão da
estandardização compreende fatores como a autonomia escolar (Capítulo II.8) e accountability
escolar (Capítulo II.9). As políticas de apoio que visam especificamente a promoção da equidade na
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educação e a mitigação das desvantagens também são foco de atenção. Tais medidas incluem o
apoio às escolas desfavorecidas (Capítulo II.10) e aos alunos com fraco desempenho escolar
(Capítulo II.11), bem como a criação de novas oportunidades de aprendizagem para os alunos
(Capítulo II.12). Por último, são igualmente abordados domínios como a participação na educ ação e
acolhimento na primeira infância (Capítulo II.1) e o financiamento da educação escolar (Capítulo II.2).
Figura I.1.1: Fatores sistémicos com potencial para influenciar a equidade na educação escolar

Fonte: Eurydice.

Conforme sugere a Figura I.1.1, o relatório assenta na premissa de que os fatores sistémicos não
podem ser avaliados isoladamente. É importante olhar, sempre que possível, para a interaç ão ent re
as diferentes características dos sistemas educativos, examinando as variadas inter-relações e
interdependências entre elas. A Parte III do relatório tem este objetivo em mente, em paralelo c om a
avaliação do impacto que cada fator sistémico exerce sobre a equidade.
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Principais conclusões
O atual capítulo apresenta os principais indicadores de inclusão (inclusion) e de just iça (f airness)
no ensino primário (quarto ano de escolaridade) e no ensino secundário (entre alunos de 15 anos ).
Os indicadores de inclusão baseiam-se nas diferenças de desempenho (achievement gap) ent re
alunos de baixa proficiência (low-achieving) e de elevada proficiência (high-achieving), analis ados
em combinação com a proporção de alunos de fraco desempenho; os indicadores de justiça
baseiam-se na correlação entre o desempenho escolar dos alunos e o seu contexto
socioeconómico. Ambos os conjuntos de indicadores referem-se ao nível de desempenho em
literacia da leitura e matemática.
•

Os níveis de equidade são bastante similares em cada área disciplinar para todos os
indicadores. Isto significa que, se o percentual de alunos com baixo nível de desempenho, as
diferenças de desempenho ou o impacto do contexto socioeconómico forem elevados numa
dada área disciplinar, também há tendência para serem altos na outra área.

•

Há uma relação mais robusta entre os níveis de equidade nos ensinos primário e s ecundário
na dimensão da justiça do que na dimensão da inclusão. Nos sistemas educ ativos em que o
impacto do contexto socioeconómico dos alunos sobre o seu desempenho escolar já é elevado
no nível primário, a tendência é que permaneça alto nos anos de escolaridade subsequentes.

•

Se alguns sistemas educativos exibem níveis relativamente consistentes de equidade entre
diferentes níveis de ensino, outros demonstram uma mudança acentuada, por exemplo, de
relativamente equitativo na escola primária para relativamente inequitativo no secundário.

•

As posições dos países variam em função do indicador de equidade selecionado. Proporç ões
mais elevadas de alunos com fraco desempenho escolar podem ser acompanhadas de
maiores ou menores diferenças de desempenho e vice-versa. O mesmo é válido ao c omparar
as diferenças de desempenho com os coeficientes de correlação entre os contextos dos alunos
e o seu rendimento escolar.

•

Existe uma relação mais forte entre as duas dimensões da equidade na literacia da leit ura do
que na matemática.

Este capítulo pretende converter os importantes conceitos de inclusão e justiça (Capítulo I.1) em
indicadores que possam dar uma perspetiva dos níveis de equidade nos países europeus. Para medir
as desigualdades na educação, recorre a uma extensa bibliografia que utiliza os result ados obt idos
em estudos internacionais de avaliação tais como o Progress in International Reading Literacy S t udy
(PIRLS) e o Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) da International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), bem como o Programme for
International Student Assessment (PISA) da OCDE.
Confiar em estudos internacionais de avaliação do desempenho tem os seus prós e contras. Não há
dúvida que tais estudos conseguem captar apenas uma fração dos resultados educativos. No
entanto, entre os vários tipos de medição, a comparação de sistemas educativos com base em
inquéritos concebidos para fins de comparação em termos de construção da amostra e de conteúdo,
constitui certamente a opção mais fiável para os investigadores. Sendo conduzidos a intervalos
regulares, os estudos internacionais de avaliação permitem efetuar comparações, não só entre os
diversos países europeus, como também ao longo do tempo.
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Não obstante, mesmo após uma conceção cuidada do inquérito, podem subsistir questões relativas à
comparabilidade entre países, especialmente quando existem consideráveis diferenças sociais,
culturais e económicas entre os sistemas educativos (Schnepf, 2018). Isto é válido quer para a
medição de competências (os alunos podem não ter as mesmas atitudes em relação a um bom
desempenho nos testes em geral e nos testes low-stake em particular), quer para outras variáveis de
contexto como sejam o estatuto socioeconómico dos alunos (ver infra). Além disso, qualquer
investigação sobre as desigualdades educativas deverá ter em conta que os inquéritos internacionais
de avaliação se limitam a recolher amostras de alunos matriculados em escolas, excluindo
completamente os jovens que abandonaram o ensino de forma prematura. Este fator afeta os
sistemas educativos de modo diferente, consoante a proporção de crianças não escolarizadas na
população (Schnepf, 2018). Além disso, os sistemas educativos também se diferenciam em relação à
proporção de alunos com necessidades educativas especiais incluídos nas amostras dos inquéritos.
Tendo presente estas advertências, os inquéritos internacionais de avaliação continuam a ser os
melhores instrumentos disponíveis para a estimação dos indicadores comparáveis associados à
equidade na educação.
Este capítulo apresenta os principais indicadores de inclusão e de justiça, quer no ens ino primário
(quarto ano de escolaridade) quer no ensino secundário (entre alunos de 15 anos). Para
compreender de que modo as características institucionais sistémicas influenciam as desigualdades
educativas, é essencial que a análise inicial incida sobre os níveis de equidade no nível mais baix o
disponível. As desigualdades educativas começam cedo e tendem a intensificar-se à medida que os
alunos progridem do ensino primário para o secundário.
Os inquéritos disponíveis abrangem dois momentos importantes do percurso escolar dos alunos : o
quarto ano de escolaridade, tradicionalmente incluído no ensino primário (em foco no PIRLS e
TIMSS), e os 15 anos de idade (em foco no PISA), fase em que os alunos frequentam o ensino
secundário inferior ou superior ( 7). A análise dos inquéritos aplicados a alunos do quarto ano de
escolaridade e a alunos de 15 anos permite observar as diferenças nos níveis de equidade tanto para
os grupos etários mais jovens como mais velhos e, até certo ponto, permite comparar a sua situação.
O PIRLS avalia as competências na área da literacia de leitura dos alunos que frequentam o 4. º ano
de escolaridade, enquanto o TIMSS avalia o desempenho da mesma coorte de alunos em
matemática e ciências ( 8). O PIRLS é realizado a cada cinco anos, sendo 2016 o ano mais rec ente
disponível; já o TIMSS é conduzido a cada quatro anos, e os dados mais recentes remontam a 2015.
Para cada estudo, são reunidos dados de 25 sistemas educativos europeus participantes no presente
relatório, embora não sejam exatamente os mesmos países para cada caso ( 9).
O PISA, Programme for International Student Assessment (OCDE), avalia a capacidade dos alunos
de 15 anos para aplicarem os seus conhecimentos e competências nos domínios da leitura,
matemática e ciências na resolução de situações do quotidiano ( 10). O Programa PISA foi lançado em
2000 e é realizado, desde então, a cada três anos. O último PISA remonta a 2018, com dados
relativos a todos os sistemas educativos participantes neste relatório.

(7)

Devido à limitada cobertura de países do TIMSS, que é aplicado ao 8.º ano de escolaridade, e à re l a t iva p ro ximi da de
deste ano de escolaridade à faixa etária dos 15 anos, optou-se por não contemplar os seus resultados no atual capítulo.

(8)

Para mais informações, ver o sítio Web do IEA: https://www.iea.nl/. Devido a limitações de espaço, este relatório analisa o
desempenho em matemática, mas não em ciências.
Para a lista de países participantes em cada estudo internacional de avaliação, ver Quadro A1 no Anexo II.

(9)

(10) Para mais informações, ver o sítio Web da OCDE dedicado ao PISA: https://www.oecd.org/pisa/. Este relatório ce n t ra -se
no desempenho dos alunos em literacia da leitura e em matemática.
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I.2.1. Inclusão
No atual contexto, a noção de inclusão implica um nível mínimo de educação para todos
(Capítulo I.1). Uma forma comum de medir a inclusão consiste em calcular, numa determinada
população escolar, a proporção de alunos com baixa proficiência. Este indicador mostra a
percentagem de alunos que não atingiram um determinado nível mínimo de desempenho (nesta
secção, é o Intermediate international benchmark aplicado no PIRLS e TIMMS, e o nível mínimo de
proficiência do PISA). Porém, em termos comparativos, este indicador, por si só, poderá não reflet ir
com exatidão o nível de inclusão em todos os países. Isto deve-se ao facto de que, ao aplicar os
mesmos níveis ou patamares mínimos de educação a todos os sistemas educativos, a proporç ão de
alunos com fraco desempenho escolar pode parecer muito elevada em sistemas particularmente
ineficazes. Em circunstâncias extremas, pode-se considerar até que o conjunto da população
estudantil tem um desempenho insuficiente segundo padrões internacionais, o que indicia problemas
de eficácia ao invés de inclusão.
Por esta razão, este capítulo introduz um segundo indicador de inclusão a analisar paralelament e à
proporção de alunos de baixa proficiência: trata-se da diferença entre alunos de elevado e de baix o
nível de desempenho. As diferenças no desempenho escolar dos alunos ajudam a perc eber se um
percentual relativamente elevado de alunos de fraco desempenho se deve à existência de elementos
não inclusivos dos sistemas educativos, ou indicia antes uma oferta educativa que, no seu conjunto, é
insuficiente ou ineficaz. Os alunos com baixo e elevado nível de desempenho podem ser definidos de
diferentes maneiras; com frequência, aplicam-se as diferenças de desempenho entre alunos nos
percentis 25 e 75 (P25 e P75), ou nos percentis 10 e 90 (P10 e P90). Quanto maior a disparidade
(isto é, quanto maior a diferença entre alunos de baixo e de elevado nível de desempenho es c olar),
menos inclusivo é o sistema educativo. Neste relatório, é utilizada a diferença entre os percentis 10 e
90, considerando que, na maioria dos sistemas educativos (a Finlândia é a única exceção no PIRLS),
quem tem um percentil de 10 é incluído no grupo de alunos com fraco desempenho em todos os
níveis de ensino e áreas disciplinares, segundo os padrões internacionais.

I.2.1.1. Inclusão no ensino primário
Os níveis de inclusão no ensino primário podem ser calculados a partir do PIRLS 2016 e do TIMS S
2015. Ambos os estudos recolhem amostras de alunos no 4.º ano de escolaridade. A Figura I.2.1
representa as diferenças entre os alunos com baixo e elevado nível de desempenho (perc ent il 10 e
percentil 90; Figura I.2.1.A), bem como a percentagem de alunos com fraco desempenho
(Figura I.2.1.B) em literacia de leitura. A Figura I.2.2 estabelece a mesma comparação, mas em
matemática. Ainda que os países possam posicionar-se em diferentes lugares nos dois est udos, a
correlação entre as diferenças de desempenho escolar em literacia de leitura e em matemática é
bastante elevada ( 11), o que significa que, se as disparidades no desempenho escolar são
relativamente acentuadas numa área disciplinar, tendem a ser igualmente elevadas na outra área.
A proporção de alunos com fraco desempenho em literacia de leitura é mais reduzida na Irlanda,
Letónia, Finlândia e Noruega, com cerca de 10 %. A Finlândia é o único sistema educativo em que a
proporção de alunos de baixa proficiência é inferior a 10 % no PIRLS, e portanto, é o únic o s is tema
em que um aluno no percentil 10 não é um aluno de fraco desempenho segundo os padrões
internacionais. Por outro lado, a proporção de alunos com fraco desempenho é mais elevada em
Malta, onde mais de metade dos alunos do 4.º ano de escolaridade ficam abaixo do benchmark
intermédio (o limiar do baixo desempenho) em literacia de leitura. Em matemática, a proporção mais
reduzida de alunos com fraco desempenho encontra-se na Comunidade flamenga da Bélgica, Reino
Unido (Irlanda do Norte) e Noruega (entre 12,1 e 14,3 %), enquanto a mais elevada é registada em
França e Turquia, ambos os países acima de 40 %.
(11) O coeficiente de correlação de Spearman entre as diferenças de desempenho em leitura e matemática é de 0,70.
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Figura I.2.1: Diferenças de desempenho entre alunos com nível de proficiência mais elevado (P90) e mais baixo
(P10) (por ordem crescente) e a percentagem de alunos com baixo desempenho em leitura no 4.º ano, 2016
I.2.1.B: Percentagem de alunos com baixo
desempenho

I.2.1.A: Diferenças de desempenho

Diferenças de
desempenho
% alunos com
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Diferenças de
desempenho
% alunos com
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DE
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176
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213
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35,4

11,2

10,6

17,2

14,9

18,9

19,3

14,5

13,0

17,4

55,4

UK-ENG UK-NIR

Fonte: IEA, base de dados PIRLS 2016.

Notas explicativas
As figuras representam apenas os sistemas educativos participantes no PIRLS 2016. Os sistemas educativos sã o c o l o c a d o s
por ordem crescente em termos de diferença de desempenhos (do mais baixo para o mais elevado no âmbito de um estudo).
A escala do PIRLS para o desempenho em leitura foi estabelecida no PIRLS 2001 com base n o d e se m p en ho d e t o do s o s
países participantes, tratando todos os países em pé de igualdade. As escalas têm uma variação típica de desempenho e n t re
300 e 700. Foi definido um ponto central de 500 para corresponder à média do desempenho global n a p ri me ira re c o lh a d e
dados, em que 100 pontos correspondem ao desvio padrão. Os dados de cada avaliação PIRLS subsequente foram
reportados nestas escalas, permitindo a monitorização da evolução dos níveis de desempenho entre cada ciclo de avaliação. O
PIRLS usa o ponto central da escala como um ponto médio de referência que se mantém constante entre cada avaliação.
A percentagem de alunos com fraco desempenho corresponde ao percentual de alunos que não atingem o nível intermédio d e
benchmark internacional (Intermediate International Benchmark), que está fixado num score de 475 na escala e se e n c o n t ra
assinalado com uma linha vermelha na Figura I.2.1.A.
P90 e P10 referem-se aos percentis 90 e 10. As diferenças de desempenho escolar foram calculadas utilizando os cinco
valores plausíveis (scores de desempenho dos alunos em leitura). Os erros padrão são incluídos no Quadro A2 no Anexo II.
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Figura I.2.2: Diferenças de desempenho entre alunos com nível de proficiência mais elevado (P90) e mais baixo
(P10) (por ordem crescente) e percentagem de alunos com baixo desempenho em matemática no 4.º ano, 2015
I.2.2.B: Percentagem de alunos com baixo
desempenho

I.2.2.A: Diferenças de desempenho
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desempenho
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193
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219

221

223
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41,9

35,0

26,2

24,9

20,0

14,1

28,4

25,1

42,9

UK-ENG UK-NIR

Fonte: IEA, base de dados TIMSS 2015.

Notas explicativas

As figuras representam apenas os sistemas educativos participantes no TIMSS 2015. Os sistemas educativos são co l o ca d o s
por ordem crescente em termos de diferenças de desempenhos (do mais baixo para o mais elevado no âmbito de um estudo).
A escala do TIMSS para o desempenho em matemática foi estabelecida no TIMSS 1995 com base no desempenho dos países
participantes, tratando todos os países em pé de igualdade. As escalas têm uma variação típica de desempenho e n tre 3 0 0 e
700. Foi definido um ponto central de 500 para corresponder à média do desempenho global na primeira recolha de dados, em
que 100 pontos correspondem ao desvio padrão. Os dados de cada avaliação TIMSS subsequente foram rep ort a d os n e st a s
escalas, de modo a permitir a monitorização da evolução dos níveis de desempenho entre cada ciclo de avaliação . O T I MS S
usa o ponto central da escala como um ponto médio de referência que se mantém constante entre cada avaliação.
A percentagem de alunos com fraco desempenho corresponde ao percentual de alunos que não atingem o nível intermédio d e
benchmark internacional (Intermediate International Benchmark), que está fixado num score de 475 na escala e se e n co n t ra
assinalado com uma linha vermelha na Figura I.2.2.A.
P90 e P10 referem-se aos percentis 90 e 10. As diferenças de desempenho escolar foram calculadas utilizando os cinco
valores plausíveis (scores de desempenho dos alunos em leitura). Os erros padrão são incluídos no Quadro A3 no Anexo II

Os sistemas educativos com as diferenças de desempenho mais baixas entre alunos do 4.º ano s ão
os Países Baixos e a Comunidade flamenga da Bélgica, tanto em leitura como em matemát ica (c om
153 e 155 pontos em literacia de leitura e 144 e 156 pontos em matemática, respetivamente). As
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diferenças entre os percentis mais elevados e mais baixos são superiores – excedendo os 200 pontos
– no Reino Unido (Irlanda do Norte), Bulgária e Malta em leitura, e na Eslováquia, Reino Unido
(Inglaterra e Irlanda do Norte), Bulgária, Chipre, Hungria, Sérvia e Turquia em matemática.
Colocar a percentagem de alunos de baixo desempenho ao lado da diferença de desempenho
evidencia bem o facto de que proporções análogas de alunos de baixo desempenho podem oc ultar
disparidades no desempenho escolar, e vice-versa (ou seja, podem existir disparidades de
desempenho similares em sistemas educativos com diferentes proporções de alunos de baixa
proficiência. A título de exemplo, refira-se a Irlanda, Letónia, Polónia e a Finlândia que, embora
apresentem proporções similares de alunos com fraco desempenho em literacia de leitura, em termos
de disparidade nos resultados escolares, a Irlanda e a Polónia ficam aproximadamente 20 pontos
acima na escala do que a Letónia e a Finlândia (Figura I.2.1). Ao mesmo tempo, embora as
diferenças de desempenho escolar sejam similares na Comunidade francófona da Bélgica, Irlanda,
França e Polónia, a proporção de alunos de desempenho baixo é muito mais alta na Comunidade
francófona da Bélgica e em França do que na Irlanda e na Polónia. Comparações idênt ic as podem
ser feitas a partir da Figura I.2.2 no domínio da matemática. Por exemplo, a Noruega e o Reino Unido
(Irlanda do Norte) têm uma percentagem análoga de alunos de desempenho baixo, mas registam
diferenças de desempenho escolar muito distintas; por outro lado, no Reino Unido (Irlanda do Nort e)
e na Sérvia, diferenças análogas em termos de desempenho escolar escondem diferentes
proporções de alunos de desempenho baixo.
Contudo, em alguns casos – sobretudo nos dois extremos – proporções elevadas ou baixas de
alunos com baixo desempenho coincidem com diferenças elevadas ou baixas de desempenho. A
Comunidade flamenga da Bélgica e os Países Baixos registam proporções relativament e baix as de
alunos com baixo desempenho e pequenas diferenças de desempenho em leitura e matemática,
enquanto Malta e Turquia registam a percentagem mais alta de alunos com fraco desempenho e as
maiores diferenças de desempenho em leitura e matemática, respetivamente.

I.2.1.2. Inclusão no ensino secundário
O PISA 2018 fornece dados relativos ao desempenho dos alunos de 15 anos em literacia de leit ura,
literacia matemática e literacia científica. De um modo geral, em todos os sist emas educat ivos , os
jovens de 15 anos frequentam o ensino secundário, seja o secundário inferior ou o secundário
superior. As Figuras I.2.3 e I.2.4 representam as diferenças de desempenhos e as perc ent agens de
alunos com baixo desempenho em literacia de leitura e literacia matemática respetivamente, com
base na base de dados do PISA 2018. À semelhança das desigualdades detetadas no ensino
primário, a correlação entre as diferenças de desempenho em literacia de leitura e matemática é
bastante alta ( 12), o que significa que, quando a diferença de desempenho é relativamente elevada
numa área disciplinar, tende a ser igualmente alta na outra área disciplinar.
A percentagem de alunos com baixo desempenho varia entre 11 % e 55 % em literacia de leitura
(Figura I.2.3) e 10 % e 61 % em matemática (Figura I.2.4). Em ambas as áreas disciplinares, a
Estónia apresenta a percentagem mais baixa, enquanto a Macedónia do Norte tem a mais elevada.
Neste último país, considera-se que mais de metade dos alunos de 15 anos têm um nível baix o de
desempenho segundo os padrões internacionais. Para além da Estónia, a proporção de alunos de
baixo desempenho escolar é igual ou inferior a 15 % (o valor de referência ou benchmark fix ado no
programa Educação e Formação 2020 ( 13) na Irlanda, Polónia e Finlândia em leitura; e na Dinamarca,
Polónia e Finlândia em literacia matemática. Por outro lado, para além da Macedónia do Norte, mais
de 40 % dos alunos têm níveis baixos de desempenho na Bulgária, Roménia, Albânia, BósniaHerzegovina e Montenegro em ambas as áreas disciplinares, e em Chipre no domínio da leitura.
(12) O coeficiente de correlação de Spearman entre as diferenças de desempenho em leitura e matemática é de 0,70.
(13) De acordo com o benchmark do programa EF 2020, “a percentagem de alunos de 15 anos com fraco aproveitamento e m
leitura, matemática e ciências deverá ser inferior a 15 %” (ver Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 so b re u m
quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação («EF 2020»), JO 2009/C 119/02).
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Figura I.2.3: Diferenças de desempenho entre alunos de 15 anos com os níveis de proficiência mais elevados
(P90) e mais baixos (P10) e percentagem de alunos com baixo desempenho escolar em literacia de leitura, 2018
I.2.3.A: Diferença de desempenho
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I.2.3.B: Percentagem de alunos com baixo
desempenho
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CY

LV
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LU

HU

MT
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% alunos com baixo
18,2 20,6 19,3 47,1 20,7 16,0 20,7 11,1 11,8 30,5 : 20,9 21,6 23,3 43,7 22,4 24,4 29,3 25,3 35,9 24,1
desempenho
UK- UK- UK- UKAT PL
PT RO SI SK FI SE
AL BA CH IS ME MK NO RS TR
ENG WLS NIR SCT
Diferença de
desempenho

262

252

250 256 242 263 256 280 262 250 255 244 207 206 270 277 224 245 276 253 230

% alunos com baixo
23,6 14,7 20,2 40,8 17,9 31,4 13,5 18,4 17,2 22,1 17,9 15,5 52,2 53,7 23,6 26,4 44,4 55,1 19,3 37,7 26,1
desempenho
Fonte: OCDE, base de dados PISA 2018.
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Notas explicativas (Figura I.2.3)
As pontuações (scores) do PISA são estabelecidas em relação à variação dos resultados observados em todos os
participantes nos testes. Teoricamente, não existe um score mínimo ou máximo no PISA; ao invés, os resultados são ajustados
para se enquadrarem, aproximadamente, em distribuições normais, com uma média de 500 pontos e u m d e svi o p a d rã o d e
cerca de 100 pontos. As escalas do PISA dividem-se em níveis de proficiência (1 a 6), correspondendo a tare f a s co m n í ve i s
crescentes de dificuldade. Para cada nível de proficiência identificado é gerada uma descrição do tipo de conheciment os e d e
competências necessários para realizar as tarefas com sucesso. Cada nível de proficiência correspon de a u m i n te rv a lo d e
cerca de 80 pontos. Por conseguinte, 80 pontos de diferença podem ser interpretados como a diferença nas co m p e tê nci as e
nos conhecimentos descritos entre níveis de proficiência sucessivos.
Como a amostra do PISA é definida por um determinado grupo etário, em vez de um ano de escolaridade especí f ico , m ui to s
países distribuem os alunos que realizam a avaliação do PISA por dois ou mais níveis de ensino. Com base ne st a va ri a ção ,
relatórios prévios calcularam a diferença média de pontuação entre anos de escolaridade contíguos no s p a í se s e m q u e u m
número considerável de alunos de 15 anos está inscrito em pelo menos dois níveis de escolaridade. Estas estimativas têm e m
conta certas diferenças socioeconómicas e demográficas que se observam entre os anos de escolaridade. Entre os p a í se s, a
diferença entre anos contíguos é, em média, cerca de 40 pontos (ver mais em OCDE, 2019a).
A percentagem de alunos com baixo desempenho é definida como a percentagem de alunos cuja pontuaçã o f ica a b ai xo d o
nível mínimo de proficiência (Nível 2) das escalas do PISA para a literacia matemática, literacia de leitura e/ou literacia
científica. Na literacia de leitura, corresponde a uma pontuação inferior a 407,47 pontos. A linha vermelha n a Fi g ura I . 2 . 3. A
assinala os 407,47 pontos.
P90 e P10 referem-se aos percentis 90 e 10. As diferenças de desempenho foram calculadas utilizando 10 valores pl a u sí ve is
(scores de desempenho dos alunos em literacia de leitura). Os erros padrão são incluídos no Quadro A4 do Anexo II.

Nota específica por país
Espanha: A OCDE decidiu adiar a publicação dos resultados da literacia de leitura do PISA 2018 p a ra a E sp a n h a , a n í v e l
nacional e a nível sub-regional. Os dados de Espanha cumpriam as Normas Técnicas do PISA 2018; no entanto, alguns dado s
mostram um comportamento implausível em termos de alunos-resposta. Consequentemente, não é possível assegurar a
comparabilidade dos resultados de Espanha em literacia de leitura.

Os sistemas educativos com as diferenças mais reduzidas entre alunos com nível baixo e elevado de
desempenho (um pouco acima de 200 pontos) são a Albânia, Bósnia-Herzegovina e Mont enegro no
domínio da leitura (todos eles sistemas educativos com uma elevada percentagem de alunos com
baixo desempenho), e a Irlanda, Letónia, Comunidade germanófona da Bélgica e Estónia no domínio
da matemática. As diferenças de desempenho tendem a ser maiores em literacia de leitura do que
em matemática: as maiores disparidades no domínio da leitura aproximam-se dos 300 pontos,
enquanto em matemática não excedem os 270 pontos. Os sistemas educativos com as maiores
diferenças de desempenho são Luxemburgo e Malta (em ambas as áreas disciplinares), Alemanha e
Suécia no domínio da leitura e a Comunidade flamenga da Bélgica e Eslováquia em matemática.
À semelhança do ensino primário, a relação entre as diferenças de desempenho e a percentagem de
alunos com baixo desempenho varia consideravelmente. Sistemas educativos com diferenças
análogas podem ter uma percentagem relativamente elevada ou baixa de alunos com fraco
desempenho escolar e vice-versa. Como indicado supra, alguns sistemas educativos com uma
elevada percentagem de alunos de baixo desempenho acusam diferenças de desempenho
relativamente baixas, mas tal não é válido para outros países (por exemplo, a Bulgária, que regis ta
significativas diferenças de desempenho em ambas as áreas disciplinares). Do mes mo modo, uma
percentagem reduzida de alunos com fraco desempenho pode ser acompanhada de diferenças de
desempenhos mais baixas (Estónia) ou mais elevadas (Comunidade flamenga da Bélgica ou
Noruega) (ver também a Figura I.2.5).
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Figura I.2.4: Diferenças de desempenho entre alunos de 15 anos com níveis de proficiência mais elevados (P90) e
mais baixos (P10) e a percentagem de alunos com baixo desempenho em matemática, 2018
I.2.4.A: Diferenças de desempenho

BE fr

BE
BE nl BG
de

CZ

DK

I.2.4.B: Percentagem de alunos com baixo
desempenho

DE

EE

IE

EL

Diferenças de
246 207 254 251 241 213 248 209 202 231
desempenho
% alunos com baixo
22,8 15,1 17,3 44,4 20,4 14,6 21,1 10,2 15,7 35,8
desempenho
UK- UKAT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS
Diferenças de
244 233 252 244 230 257 213 236 240 211
desempenho
% alunos com baixo
21,1 14,7 23,3 46,6 16,4 25,1 15,0 18,8 18,7 20,8
desempenho
Fonte: OCDE, base de dados PISA 2018.
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Notas explicativas (Figura I.2.4)
Sobre os parâmetros de pontuação do PISA, ver nota explicativa abaixo da Figura I.2.3.
A percentagem de alunos com baixo desempenho refere-se a alunos que obtêm uma pontuação abaixo do n í v e l m í n imo d e
proficiência (Nível 2) nas escalas do PISA para a matemática, literacia de leitura e/ou literaci a ci e nt í f ica. E m m a te má t ic a,
corresponde a uma pontuação inferior a 420,07 pontos. A linha vermelha na Figura I.2.4.A assinala os 420,07 pontos.
P90 e P10 referem-se aos percentis 90 e 10. As diferenças de desempenho escolar foram calculadas utilizando os dez valore s
plausíveis (scores de desempenho dos alunos em matemática). Os erros padrão são incluídos no Quadro A5 no Anexo II.

Figura I.2.5: Diferenças de desempenho entre alunos de
15 anos com níveis de proficiência mais elevados (P90) e
mais baixos (P10) e a percentagem de alunos com baixo
desempenho em literacia de leitura e matemática, 2018
I.2.5.A: Literacia de leitura

A Figura I.2.5 ilustra esta relação entre a
percentagem de alunos com fraco
desempenho e as desigualdades no
desempenho entre alunos com nível baixo e
elevado de desempenho no domínio da
literacia de leitura e literacia matemática nos
sistemas educativos europeus.

Y= % de alunos com baixo desempenho

Os sistemas no quadrante superior
esquerdo das figuras I.2.5.A e I.2.5.B
caracterizam-se por uma proporção
relativamente elevada de alunos com fraco
desempenho e uma diferença relativament e
baixa entre os níveis de desempenho. Isto
aponta para um problema geral em termos
de eficácia destes sistemas educativos.

X = Diferença entre alunos com nível elevado e baixo de desempenho

Fonte: OCDE, base de dados PISA 2018.

Por fim, os sistemas no quadrante inferior
direito têm proporções relativamente baixas
de alunos com fraco desempenho escolar
mas um desfasamento elevado entre níveis
de desempenho, o que também indicia alguns
problemas a nível de equidade.

I.2.5.B: Literacia matemática

Y= % de alunos com baixo desempenho

Por outro lado, no quadrante inferior esquerdo
das figuras podem encontrar-se os sistemas
educativos mais inclusivos. Estes sistemas
um
percentual
caracterizam-se
por
relativamente baixo de alunos com fraco
desempenho e diferenças de desempenho
escolar relativamente baixas entre alunos de
nível baixo e elevado de desempenho.

Os sistemas no quadrante superior direito
ainda têm percentagens relativamente
elevadas de alunos com fraco desempenho
escolar, mas estas aliam-se a disparidades
relativamente grandes entre níveis de
desempenho. De acordo com os
indicadores apresentados nesta secção,
estes sistemas educativos são os menos
inclusivos.

X = Diferença entre alunos com elevado e baixo nível de desempenho
Fonte: OCDE, base de dados PISA 2018.
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I.2.2. A justiça ou a igualdade de oportunidades
Justiça na educação implica que as circunstâncias pessoais e sociais, tais como o género, o estat uto
socioeconómico ou a origem étnica, não devem constituir obstáculos ao sucesso educativo
(Capítulo I.1). A justiça social em educação é comummente avaliada calculando até que ponto o
desempenho escolar de um indivíduo depende do seu género, contexto socioeconómico ou es tat uto
de migrante. Dada a ênfase do atual relatório sobre as diferenças socioeconómicas, esta secção
dedica-se a analisar em que medida as desigualdades entre os níveis de desempenho dos alunos
podem ser justificadas pelo seu estatuto socioeconómico.

I.2.2.1. Justiça no ensino primário
Os estudos PIRLS e TIMSS não contam com um índice pré-calculado para o estatuto
socioeconómico semelhante ao que foi providenciado pela OCDE para o PISA. Além disso, a maioria
dos indicadores de estatuto socioeconómico, tais como a formação e profissão dos pais, baseia-se
num questionário a preencher pelos pais dos alunos. Todavia, verificou-se que, em alguns s is temas
educativos, ou os pais não foram convidados a preencher este questionário (no Reino Unido –
Inglaterra, por exemplo), ou um escasso número de pais o fez. Esta situação conduz à falta de dados
e a um potencial enviesamento dos resultados.
Para ultrapassar este constrangimento, muitos investigadores utilizam um proxy diferente para o
estatuto socioeconómico: o número de livros existentes em casa, conforme reportado pelos
alunos ( 14). Os investigadores argumentam que a quantidade de livros existentes em cas a c onst itui
um bom proxy teórico para o nível de instrução, cultural e económico das famílias (vide, por exemplo,
Schütz, Ursprung e Wößmann, 2008). Além do mais, empiricamente, o número de livros em c as a é
um preditor mais importante do desempenho dos alunos do que o nível de instrução parental (ibid.).
Não obstante, ter livros em casa pode ter diferentes conotações culturais em função do sistema
educativo (ou seja, em alguns sistemas educativos, possuir muitos livros pode s er um indíc io mais
forte de um elevado estatuto a nível educacional, social e cultural do que noutros s is temas ), o que,
até certo ponto, pode limitar a comparabilidade dos resultados.
Tendo em mente estas questões de medição, o principal indicador utilizado neste relatório para
avaliar o nível de justiça no ensino primário em sistemas educativos europeus é o coeficiente de
correlação entre o desempenho dos alunos e o número de livros existentes em casa conforme
indicado pelos alunos (representado na Figura I.2.6 para a literacia da leitura e matemática).
Na Figura I.2.6, quanto mais altas as barras, mais forte a relação entre o contex to s ocioeconómico
dos alunos e o seu desempenho em leitura ou matemática. Dito de outra forma, quanto maior o
coeficiente de correlação, mais elevada a desigualdade de oportunidades num sistema educativo.
Como ilustra a figura, o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos é muito
similar nos domínios da leitura e da matemática. Os sistemas educativos com maior impacto do
contexto socioeconómico no desempenho são a Bulgária, a Hungria e a Eslováquia. No outro
extremo da escala, os coeficientes de correlação mais baixos registam-se em Itália, Chipre e Malta.

(14) Embora as perceções dos alunos e dos pais possam divergir entre si, os sistemas que obtiveram respostas p a ra a m b o s
os questionários indicam que há uma elevada correlação entre as respostas dos alunos e dos pais. Logo, não há indíci os
de que a perceção dos alunos seja menos fiável do que a dos seus pais. Vide discussões sobre advertências associ a d a s
em Singer, Braun e Chudowsky (2018).
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Figura I.2.6: Correlação entre o número de livros existentes em casa e o desempenho dos alunos em literacia de
leitura (2016) e matemática (2015) no 4.º ano
Coef. Corr.

Coef. corr.

Literacia de leitura
Leitura
Matemática
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7
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Fonte: IEA, bases de dados PIRLS 2016 e TIMSS 2015.

Notas explicativas
A figura representa apenas os sistemas educativos participantes nos estudos PIRLS 2016 e TIMSS 2015.
O número de livros existentes em casa (variável ASBG04) é expresso nas seguintes categorias: 1: Nenhum ou mu it o p o u cos
(0-10 livros); 2: Suficientes para ocupar uma prateleira (11-25 livros); 3: Suficientes para encher uma estante (26 -1 0 0 l iv ro s);
4: Suficientes para encher duas estantes (101-200 livros); 5: Suficientes para encher três ou mais estantes (mais de 200).
O coeficiente de correlação é uma medida estatística que calcula a força da relação entre os movimentos re l a t i v os d e d u a s
variáveis. Os valores variam entre -1,0 e 1,0. Valores elevados assinalam uma forte relação entre as duas variáveis
selecionadas.
Os coeficientes de correlação representados na figura foram calculados usando os cinco valores plausíveis (scores de
desempenho dos alunos em leitura). Os erros padrão são incluídos nos Quadro A2 e A3 no Anexo II.

I.2.2.2. Justiça no ensino secundário
Embora a base de dados do PISA 2018 inclua um índice composto de estatuto económico, s ocial e
cultural (ESCS) dos alunos ( 15), por motivos de melhor comparabilidade, este relatório utiliza também
para o ensino secundário o número de livros em casa como proxy para o estat ut o s ocioeconómico
dos alunos. Desse modo, a Figura I.2.7 representa os coeficientes de correlação entre o desempenho
dos alunos de 15 anos em literacia de leitura e matemática e o número de livros existentes em c asa
conforme indicado pelos alunos. Como é evidente na figura, os coeficientes de correlação referent es
ao desempenho dos alunos em literacia de leitura e matemática mostram resultados muito similares.

(15) O índice ESCS foi construído pela OCDE a partir das respostas dos alunos no questionário de contexto e sintetiza a
informação sobre o nível de instrução e a profissão dos pais, o conjunto de bens domésticos, o n ú m e ro d e l ivro s e d e
recursos educativos disponíveis em casa. Contempla, portanto, diversas dimensões do estatuto socioeconómico ao in vés
de se basear apenas num componente.
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Figura I.2.7: Correlação entre o número de livros em casa e o desempenho dos alunos de 15 anos em literacia de
leitura e matemática, 2018
Coef. Corr.

Coef. Corr.

Literacia de leitura
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0,46 0,30 0,34 0,26 0,29 0,37 0,48 0,50 0,29 0,40

Matemática 0,44 0,30 0,41 0,31 0,40 0,34 0,44 0,33 0,39 0,32 0,37 0,45 0,29 0,33 0,26 0,28 0,36 0,47 0,52 0,30 0,41
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FI
SE
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Leitura

0,44 0,39 0,38 0,41 0,38 0,47 0,32 0,40 0,39 0,35 0,40 0,38 0,31 0,24 0,45 0,29 0,27 0,28 0,30 0,31 0,40

Matemática 0,43 0,38 0,40 0,41 0,39 0,46 0,32 0,40 0,36 0,33 0,38 0,33 0,24 0,26 0,42 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,38
Fonte: OCDE, base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
Cada ciclo do PISA atribui um enfoque especial a um domínio, o qual ocupa quase dois terços do tempo total de testagem. Em
2018, o domínio principal foi a leitura, enquanto a matemática foi um dos domínios secundários. Os erros de medida podem ser
maiores para os domínios secundários (como a matemática no PISA 2018) do que para os domínios princip a is d e vi do a u m
número mais limitado de itens de questionário. Este facto tem de ser contemplado ao comparar os valores entre domínios.
O número de livros existentes em casa conforme indicado pelos alunos (variável ST013Q01TA) é expresso nas seguintes
categorias: 1: 0-10 livros; 2: 11-25 livros; 3: 26-100 livros; 4: 101-200 livros; 5: 201-500 livros; 6: Mais de 500 livros.
O coeficiente de correlação é uma medida estatística que calcula a força da relação entre os movimentos re l a t i vos d e d u a s
variáveis. Os valores variam entre -1,0 e 1,0, sendo que valores elevados assinalam uma forte relação entre as duas variá ve i s
selecionadas.
Os coeficientes de correlação representados na figura foram calculados usando os dez valores plausíveis (scores de
desempenho dos alunos). Os erros padrão são incluídos nos Quadros A4 e A5 no Anexo II.

Nota específica por país
Espanha: A OCDE decidiu adiar a publicação dos resultados da literacia de leitura do PISA 2018 p a ra a E sp a n h a , a n í ve l
nacional e a nível sub-regional. Os dados de Espanha cumpriam as Normas Técnicas do PISA 2018; no entanto, alguns dado s
mostram um comportamento implausível em termos de alunos-resposta. Consequentemente, não é possível assegurar a
comparabilidade dos resultados de Espanha em literacia de leitura.

À semelhança da Figura I.2.6, também na Figura I.2.7, quanto mais elevado o coeficiente de
correlação, mais forte a relação entre o desempenho do aluno e as suas características contextuais.
Esta relação é mais acentuada na Hungria, onde o coeficiente de correlação entre o desempenho dos
alunos e o número de livros em casa é de 0,5 ou superior, quer em leitura quer em mat emát ic a. A s
Comunidades francófona e flamenga da Bélgica, Chéquia, Alemanha, França, Luxemburgo, P aís es
Baixos, Áustria, Roménia, Eslováquia, Suécia e Suíça também apresentam coeficientes de correlação
iguais ou superiores a 0,4 em ambos os domínios. Por outro lado, os coeficientes de correlação
situam-se em 0,3 ou inferior em ambos os domínios na Comunidade germanófona da Bélgica,
Croácia, Chipre, Letónia, Malta, Bósnia-Herzegovina, Islândia, Montenegro e Macedónia do Norte.
Uma observação conjunta das Figuras I.2.6 e I.2.7 evidencia uma forte relação entre os níveis de
equidade nos ensinos primário e secundário. Ou seja, nos sistemas educativos em que o c ont ext o
socioeconómico dos alunos tem um impacto elevado no seu desempenho em níveis de ens ino mais
baixos, a tendência é para que permaneçam elevados nos anos que se seguem.
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I.2.3. Relação entre inclusão e justiça
De que forma se inter-relacionam as duas dimensões da equidade em educação? Esta secção
apresenta uma breve análise das principais tendências nos ensinos primário e secundário.

I.2.3.1. Ensino primário
A Figura I.2.8 ilustra as diferenças entre alunos com elevado e fraco desempenho representadas em
contraste com os coeficientes de correlação entre o estatuto socioeconómico dos alunos e o seu
desempenho no ensino primário. O cenário para a leitura e a matemática é muito distinto.
Quanto à literacia de leitura, os sistemas educativos com um grande desfasamento no des empenho
escolar tendem a ser aqueles em que o estatuto socioeconómico dos alunos tem uma relação mais
forte com o seu desempenho (Figura I.2.8.A). O único caso atípico é Malta, onde há diferenças
substanciais entre alunos com elevado e fraco desempenho, mas o estatuto socioeconómico des tes
alunos parece não produzir um grande impacto no seu desempenho. Embora a figura não indique,
não se observa qualquer relação deste tipo quando se compara a percentagem de alunos com baix o
desempenho com a dimensão do impacto do contexto socioeconómico no desempenho.
Em matemática, as posições dos países encontram-se muito mais dispersas na figura
(Figura I.2.8.B), embora seja percetível uma relação positiva entre as diferenças de desempenho e o
impacto do contexto socioeconómico no desempenho. Obtém-se um cenário ainda mais variado s e
substituirmos as diferenças de desempenho pelo percentual de alunos com fraco desempenho.
Figura I.2.8: Inclusão e justiça em literacia de leitura e literacia matemática no 4.º ano
I.2.8.B: Matemática (TIMSS 2015)

Y = Correlação entre o contexto socioeconómico e o desempenho

Y = Correlação entre o contexto socioeconómico e o desempenho

I.2.8.A: Literacia de leitura (PIRLS 2016)

X = Diferença entre alunos com elevado e baixo desempenho

X = Diferença entre alunos com elevado e baixo desempenho

Fonte: IEA, base de dados do PIRLS 2016 TIMSS 2015.

Notas explicativas
À semelhança da Figura I.2.6, o proxy para o contexto socioeconómico é o número de livros em casa conforme indicado p e los
alunos. Ver também as Notas explicativas relativas às Figuras I.2.1, I.2.2 e I.2.6.
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I.2.3.2. Ensino secundário
Quando se observam os indicadores de equidade calculados a partir do PISA 2018, emerge mais
uma vez uma positiva, mas moderada relação entre, por um lado, as diferenças de des empenho, e
por outro a correlação entre contexto socioeconómico e desempenho (Figura I.2.9). Ao cont rário do
ensino primário, esta relação é muito similar em literacia de leitura e matemática no ensino
secundário. Contudo, à semelhança de conclusões anteriores, a relação entre o percentual de alunos
com baixo desempenho e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho também é menos
pronunciado neste nível.
Figura I.2.9: Inclusão e justiça em literacia de leitura e matemática para os alunos de 15 anos, 2018
I.2.9.B: Literacia matemática
Y = Correlação entre contexto socioeconómico e desempenho

Y = Correlação entre contexto socioeconómico e desempenho

I.2.9.A: Literacia de leitura

X = Diferença entre alunos com elevado e baixo desempenho

X = Diferença entre alunos com elevado e baixo desempenho

Fonte: OCDE, base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
À semelhança da Figura I.2.7, o proxy para o contexto socioeconómico é o número de livros e m ca sa . V e r a i n d a a s n o t a s
explicativas relativas às Figuras I.2.3, I.2.4 e I.2.7.

É igualmente interessante comparar as Figuras I.2.8 e I.2.9 para sistemas educativos com dados
disponíveis para os dois níveis de ensino. Alguns sistemas educativos – mais concretamente a
Hungria e a Eslováquia – mostram níveis de equidade consistentemente baixos entre dimensões,
áreas disciplinares e níveis de ensino. Outros – por exemplo a Croácia e a Letónia – mostram
padrões igualmente estáveis, mas com níveis de equidade relativamente elevados. Todavia, alguns
sistemas educativos revelam uma notável mudança de posição em função do nível de ensino
concernente. Por exemplo, embora a Comunidade flamenga da Bélgica e os Países Baixos se
encontrem entre os sistemas mais equitativos em todos os domínios no ensino primário, no
secundário surgem entre os sistemas com níveis de equidade relativamente baixos. Tais padrões
serão detalhadamente analisados na Parte III deste relatório, depois de examinar os fatores
sistémicos mais importantes que podem influenciar as diferenças nos níveis de equidade.

47

I.3. DEFINIÇÕES E EST RAT ÉGIAS NACIONAIS
Principais conclusões
• Em quase todos os sistemas educativos europeus, as autoridades de nível superior definem ou
fazem referência a conceitos relacionados com a equidade nos seus documentos oficiais.
• O facto de estas definições variarem consideravelmente entre sistemas educativos, impede
que se fale de um conceito único ou comum a toda a Europa.
• Outros termos aplicados incluem justiça, igualdade de oportunidades, igualdade/desigualdade,
desvantagem, não-discriminação, grupos vulneráveis, grupos em risco e abandono escolar
precoce.
• Embora muitos sistemas educativos tenham definido critérios relativos aos alunos
desfavorecidos, tais critérios variam até certo ponto:
o o conceito de “situação de risco” é utilizado em alguns sistemas educativos (por exemplo, em
risco de abandono escolar ou de retenção de ano, ou em risco de exclusão social t rat andose de alunos provenientes de contextos migrantes ou de alunos com deficiência),
o outros sistemas utilizam as características sociais, económicas, culturais, étnicas ou
familiares, assim como a localização geográfica (por exemplo, viver numa área remota).
• Entre os 42 sistemas educativos estudados, 37 desenvolveram pelo menos uma importante
iniciativa política destinada a promover a equidade na educação, reduzir a desigualdade ou
apoiar alunos desfavorecidos.
• Em 13 sistemas educativos, a iniciativa desenvolvida pode ser descrita como uma es trat égia
específica a nível superior (18 sistemas contam com mais de uma estratégia); em muitos
outros sistemas, as iniciativas ligadas à equidade fazem parte de uma estratégia mais ampla
que lida com uma multiplicidade de questões educativas.
Ainda que poucos possam negar que uma distribuição mais equitativa das oportunidades de
educação e a obtenção de resultados mais favoráveis sejam aspetos importantes em si mesmos , na
prática constata-se que existem diferenças na compreensão do que significa a equidade na educação
e de como lidar com esta questão. Por conseguinte, o ponto de partida desta análise empírica
consiste em averiguar se as questões de equidade são atualmente alvo de atenção das aut oridades
educativas de nível superior na Europa. Para este fim, serão examinados dados relativos a dois
indicadores. O primeiro foca-se na questão de saber se a equidade e conceitos afins são definidos ou
referenciados em documentos oficiais de nível superior. Esta ocorrência não comprova soment e que
tais questões são objeto de atenção ao mais alto nível, como também revela como é que cada
sistema educativo interpreta estes conceitos. O segundo indicador demonstra se as autoridades
educativas europeias introduziram iniciativas políticas importantes a nível superior, como é o caso de
uma estratégia nacional destinada a criar um sistema mais equitativo. No entanto, em virtude de
limitações de espaço, só algumas destas iniciativas poderão ser apresentadas no presente relatório.
Deve salientar-se, todavia, que não há uma ligação direta entre a existência de uma definição ofic ial
ou referências a conceitos relacionados com a equidade em documentos oficiais e a importância
atribuída a estas questões ao mais alto nível. Embora tal possa implicar que as autoridades
educativas dedicaram tempo e recursos a estas questões, não se pode concluir automaticamente que
se transformaram numa prioridade política. Determinar se é este o caso depende de vários outros
fatores (como o número de programas relacionados, o seu orçamento, âmbito, duração, et c.) as sim
como da posição relativa das políticas de equidade em comparação com outras áreas polít icas, as
quais não são aqui abordadas.
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Não obstante, pode argumentar-se que a inclusão de uma definição oficial ou a referência em
documentos oficiais de conceitos relacionados com a equidade significa que, de algum modo, as
autoridades educativas estão cientes dos problemas e procuram solucioná-los.
Em suma, o atual capítulo examina quais são os sistemas educativos que
•

definiram ou referenciaram conceitos ligados à equidade em documentos oficiais de nível
superior,

•

elaboraram estratégias (ou medidas políticas similares) para resolver estas questões.

Para ambos os casos são apontados exemplos de sistemas educativos europeus.

I.3.1. O que é a equidade na educação e quem são os alunos desfavorecidos:
definições oficiais
Apesar de poucos sistemas educativos confirmarem a adoção de uma definição formal ou explícita de
equidade na educação ou de conceitos afins, a vasta maioria inclui, nos seus documentos
estratégicos ou orientações oficiais, declarações de âmbito geral concernentes a um ou mais dest es
conceitos. Em geral, tais declarações são reveladoras da forma como as autoridades educat ivas de
nível superior interpretam esses conceitos.
Portanto, não será de surpreender a grande variedade de abordagens às questões de equidade por
parte dos países europeus. Cinco sistemas educativos (Dinamarca, Malta, Países Baixos, Eslovénia e
Suécia) referem-se à equidade, mas não à desvantagem, enquanto outros (Bélgica – Comunidade
flamenga, Irlanda, Itália, Hungria, Roménia, Eslováquia, Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e
Irlanda do Norte) fazem o oposto, isto é, fazem alusão às desvantagens educativas e não à equidade
educativa. Outros ainda, nomeadamente a Espanha, Letónia, Lituânia, Áustria, Reino Unido
(Escócia), Montenegro e Sérvia, definiram ambos os conceitos.
A Figura I.3.1 indica quais os países e sistemas educativos que definem ou fazem referência à
equidade na educação e/ou alunos desfavorecidos.
Em concreto, doze autoridades educativas indicam dispor de uma meta ou definição associada à
equidade educativa. Por exemplo,
Na Dinamarca, um dos objetiv os das escolas públicas consiste em reduzir o impacto do contex to social nos resultados
académicos ( 16 ).
Na Estónia, entende-se que a igualdade educativ a significa que todos os alunos dev em beneficiar das mesmas oportunidades
educativ as que sejam compatív eis com as suas aptidões ( 17 ).
Em Malta, o termo equidade educativ a refere-se a uma noção de justiça que defende que a educação de cada aluno rev este-se de
igual importância ( 18 ).
No Reino Unido (Escócia), aplicam-se termos inter-relacionados como “iniquidade educativ a” e “diferenças de desempenho
escolar” (attainment gap). O Scottish Attainment Challenge v isa elev ar o sucesso escolar de crianças e jov ens que v iv em em meios
desfav orecidos, de forma a fechar o hiato ex istente nos nív eis de equidade. Para alcançar este objetiv o, dev e garantir-se que todas
as crianças têm a oportunidade de ser bem-sucedidas na escola, com especial ênfase na eliminação do diferencial de desempenho
associado à pobreza ( 19 ).

(16) https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/om-nationale-maal.
(17) https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf.
(18) https://education.gov.mt/inclusion/Documents/MEDE_Inclusion_Policy_Sep2019web.pdf
(19) https://www.gov.scot/policies/schools/pupil-attainment/ e
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/Scottish%20Attainment%20Challenge.
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Figura I.3.1: Sistemas educativos que definem ou referem a equidade na educação, alunos desfavorecidos ou
conceitos relacionados, 2018/19

Sem definição a nív el superior
Conceitos relacionados
Alunos desfav orecidos
Equidade
Sem dados disponíveis

Fonte: Eurydice.

Os exemplos evidenciam que a equidade na educação pode ser abordada de variadas formas, desde
a valorização de cada aluno em igual medida (Malta), à igualdade de oportunidades para aptidões
idênticas (Estónia) ou à mitigação do impacto do contexto socioeconómico nos resultados es colares
(Dinamarca, Reino Unido – Escócia).
As definições ou menções a alunos desfavorecidos são ligeiramente mais comuns (16 países)
(Figura I.3.1). As definições nacionais variam, podendo incluir, entre outros, critérios geográficos,
socioeconómicos e de identidade étnica. Alguns sistemas educativos apontam critérios para a
identificação de alunos desfavorecidos, enquanto outros emitem declarações mais gerais. À
semelhança do que sucede com a equidade educativa, também o termo “aluno desfavorecido” se
refere, por vezes, a alunos com deficiência. Embora esta matéria ultrapasse o âmbito do atual
relatório, para evitar eventuais distorções nos exemplos apresentados infra, foram preservadas as
referências à deficiência.
Na Bélgica (Comunidade flamenga), a definição cobre v ários critérios relacionados com o contex to social: um nív el baix o de
capital cultural (a mãe não possui o nív el CITE 3), de capital linguístico (o idioma falado em casa não é o neerlandês), de capital
financeiro (o aluno recebe subsídio escolar) e de capital social (o aluno v iv e num bairro com elev ado nív el de retenção de ano) ( 20 ).
Em Espanha, os alunos desfav orecidos são aqueles que se encontram numa situação desfav orecida, seja social, económica,
cultural, étnica ou geográfica (por ex emplo, v iv er numa zona rural) ( 21 ).
Na Lituânia, são considerados desfav orecidos os grupos em risco de ex clusão social, tais como os imigrantes e as crianç as c om
necessidades educativ as especiais, que são difíceis de integrar numa comunidade de aprendentes ( 22 ).
Na Roménia, é usado o conceito de alunos em risco de insucesso escolar, que são alunos em risco de abandono escolar ou de
retenção de ano. As categorias de risco mais elev ado estão associadas a zonas rurais, a contex tos social e economicamente
desfav orecidos, a crianças romanichéis e a alunos com necessidades educativ as especiais.

(20) https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254 e
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289.
(21) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886.
(22) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_tr2=2.
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Na Eslováquia, entende-se que o aluno em desv antagem está associado a um ambiente que, dev ido a condições de ordem social,
familiar, económica e cultural, não estimula suficientemente o desenv olv imento das capacidades mentais e emocionais dos alunos ,
não apoia a sua sociabilização ou fornece os estímulos apropriados para o desenv olv imento da sua personalidade ( 23 ).
No Reino Unido, o direito a refeições escolares gratuitas é utilizado como proxy para a identificação de alunos desfav orecidos ( 24 ).
A Sérvia usa o termo “grupos v ulneráv eis”, que diz respeito a v árias categorias: crianças de famílias carenciadas ou
monoparentais; crianças desprov idas de cuidados parentais; crianças da minoria romanichel; crianças com deficiência ou doenç as
crónicas; crianças refugiadas ou deslocadas ( 25 ).

Assim, embora não seja possível apresentar uma única lista de critérios que definam o que c ons tit ui
uma desvantagem para os alunos, os exemplos supra ilustram que certas categorias de alunos s ão
mais suscetíveis de se qualificarem como tal. Isto aplica-se a alunos provenientes de famílias mais
pobres e, em menor grau, crianças migrantes e pertencentes a minorias étnicas ou crianças
romanichéis.
Dezoito sistemas educativos adotaram uma definição que não concerne especificamente ou
exclusivamente à equidade na educação ou a alunos desfavorecidos, mas a conceitos afins. As
necessidades educativas especiais ou a educação inclusiva não se inserem no âmbito deste relatório,
mas dada a sua justaposição com a noção de desigualdade educativa, as definições oficiais de
conceitos afins podem por vezes sobrepor-se, impossibilitando a sua separação. Por exemplo:
Na Grécia, educação inclusiv a refere-se a uma abordagem educativ a que considera a natureza heterogénea da população
discente, v isando a eliminação de barreiras à aprendizagem e a garantia de igualdade no acesso à educação para todos os alunos,
incluindo alunos portadores de deficiência ( 26 ).
Em Itália, o conceito de necessidades educativ as especiais refere-se não só às necessidades de alunos portadores de defic iênc ia
física ou mental, mas também às necessidades dos alunos em situação de desv antagem dev ido ao seu estatuto socioeconómico,
língua ou contex to cultural ( 27 ).

Em geral, como ilustra a Figura I.3.1, a maioria dos países dispõe de uma definição ou referência
oficial relativa a conceitos ligados à equidade na educação. Poucos são os sistemas em que t al não
se verifica: Bulgária, Alemanha, Chipre, Suíça, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Noruega e Turquia.
Obviamente, este facto não inviabiliza a existência de definições ou de referências associadas a
estes conceitos em níveis inferiores de governação, que não são contemplados neste estudo.

I.3.2. Iniciativas políticas que promovem a equidade na educação
Dado que a maioria dos sistemas educativos faz referência a conceitos relacionados com a equidade
nos seus documentos oficiais, será lógico pressupor a existência de iniciativas políticas neste
domínio. Naturalmente, distinguem-se vários tipos de iniciativas, concebidas, adotadas e
implementadas a diferentes níveis. Para assegurar a comparabilidade internacional, este relatório
detém-se apenas nas principais iniciativas políticas a nível central, como é o cas o de es t ratégias e
planos de ação em curso durante o ano letivo de 2018/19 ( 28). Muitas destas políticas abordam o
(23) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20190102.html.
(24) http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07061/SN07061.pdf.
(25) http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83.pdf.
(26) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHkZeQumndtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWy J W
elDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufwsuG5x2FZp4dRmpsuHroxzyOwkWo8OopyrDmjZYcMW.
(27) http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf.
(28) Estratégias/planos de ação de nível superior são aqui entendidos como medidas fixadas em docu me nt o s e st ra t é g i co s
oficiais emitidos pelas autoridades de nível superior, quer a nível nacional quer regional. Descrevem os objetivos
específicos a atingir e/ou as etapas ou ações específicas a concretizar dentro de um determinado prazo, a fim de alcançar
uma meta pretendida.
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insucesso escolar ou o baixo desempenho entre os alunos, procurando reduzir o número de alunos
em situação de abandono precoce da educação ou formação ou sem uma qualificação formal. Out ra
meta consiste na redução das taxas de retenção de ano, bem como a provisão de um ens ino mais
diferenciado ou um aconselhamento e orientação mais eficazes.
Figura I.3.2: Estratégias e iniciativas políticas a nível superior que abordam a equidade na educação, 2018/19

Nenhuma iniciativa política
Uma estratégia/plano de ação
Mais de uma estratégia/plano de ação
Outra iniciativ a política: uma
Outra iniciativ a política: mais de uma
Sem dados disponíveis

Fonte: Eurydice.

A grande maioria dos países europeus informa dispor, pelo menos, de uma iniciativa política à escala
nacional que lida com questões relacionadas com a equidade educativa. Concretamente, treze
sistemas educativos (Dinamarca, Estónia, França, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos,
Polónia, Reino Unido – Escócia, Albânia, Suíça, Noruega e Sérvia) têm atualmente em vigor somente
uma estratégia ou plano de ação nacional. Outros dezoito sistemas contam com mais de uma
iniciativa (Comunidade francófona da Bélgica, Chéquia, Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, Croácia,
Itália, Hungria, Malta, Portugal, Eslováquia, Suécia, Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda
do Norte, Montenegro e Macedónia do Norte). Chipre e Islândia informam não desenvolver nenhuma
estratégia ou plano de ação à escala nacional, mas criaram uma iniciativa política comparável que
lida com questões que remetem para a equidade. De modo semelhante, a Bélgica (Comunidade
flamenga), Áustria e Roménia reportaram mais de uma iniciativa política, ainda que não sejam
designadas como estratégias ou planos de ação. Em alguns sistemas educativos, observa-se a
coexistência de estratégias ou planos de ação e outras iniciativas ligadas à equidade na educ ação.
Incluem-se neste grupo a Grécia, Polónia, Portugal, Eslovénia, Reino Unido – Escócia e Montenegro.
No total, 37 sistemas educativos têm atualmente em vigor uma iniciativa política relevante nesta área.
O facto de tantos países europeus terem reportado importantes iniciativas políticas ligadas a
questões de equidade educativa não significa necessariamente que este tópico seja uma prioridade
política. Vulgarmente, as políticas ligadas à equidade constituem apenas uma das dimensões de uma
estratégia ou plano de ação nacional com um escopo mais abrangente. Em parte, tal deve-se ao facto
de a equidade constituir um problema que é transversal a várias dimensões da prática educativa.
Assim, medidas políticas eventualmente concebidas por outras razões podem causar impacto em
questões de equidade e, por conseguinte, inserir-se no âmbito deste relatório. Consequentemente, as
estratégias, planos de ação, etc. de nível superior aqui mencionados e representados na Figura I. 3. 2
apresentam valores inflacionados no sentido em que nem todos lidam exclusiva ou maioritariament e
com a equidade na educação. Os exemplos que se seguem refletem bem esta realidade.
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Em 2010, a Alemanha adotou a Estratégia de Apoio a Alunos com Fraco Desempenho, aplicada aos ensinos primário e secundário
inferior e à educação e formação profissional inicial. Ainda em v igor, esta estratégia v isa a redução do número de alunos que não
atingem um nív el mínimo de competências e aumentar a tax a de alunos que terminam o seu percurso escolar com uma
qualificação formal. Neste sentido, desenv olv eu-se um número consideráv el de ações específicas, desde a oferta de apoio
indiv idualizado (especialmente a alunos oriundos de contex tos migrantes) e por períodos mais longos, até à formação de
professores e melhoria do aconselhamento e orientação v ocacional. Adicionalmente, a estratégia promov e a ex pansão e o
desenv olv imento de uma oferta educativ a a tempo inteiro de modo a compensar ev entuais desv antagens educativ as resultantes da
ausência de apoio em casa ( 29 ).
Na Comunidade Foral de Nav arra (Espanha), o “Plano Estratégico de Atenção à Div ersidade” v isa a div ersificação da população
discente para que os alunos desfav orecidos sejam distribuídos mais uniformemente entre as escolas. As ações específicas incluem
o lev antamento das formas como as escolas lidam com a div ersidade, o desenv olv imento ou rev isão de um quadro regulatório que
assegure um enfoque contínuo na div ersidade, e ainda ações de sensibilização para a inclusão e a div ersidade.
No Luxemburgo, está em curso uma reforma abrangente que se aplica a todos os nív eis de ensino, e que se prev ê v ir a ter
impacto no desempenho dos alunos e, consequentemente, nas desigualdades em termos de oportunidades e de resultados
educativ os. A criação de nov as escolas internacionais e de Escolas Europeias permitirá uma maior escolha de escola. Com esta
reforma, prev ê-se que os alunos tenham mais oportunidades para além de um currículo trilingue nas escolas públicas, o qual tem
sido, em alguns casos, um fardo e uma barreira ao sucesso educativ o. A diminuição das tax as de retenção também se encontra
entre os objetiv os desta estratégia de combate à desigualdade. Há uma v ariedade de medidas prev istas neste domínio. Em
primeiro lugar, foram introduzidos ciclos de aprendizagem de dois anos, dando aos alunos mais tempo e flex ibilidade para atingir os
nív eis de proficiência estabelecidos. Em segundo lugar, uma maior diferenciação no ensino permitirá responder melhor às
necessidades indiv iduais de aprendizagem. Em terceiro lugar, é encorajado o desenv olv imento linguístico e a aprendizagem
precoce de línguas de forma lúdica e informal. Em quarto lugar, no ensino secundário inferior, os alunos podem aprender línguas e
matemática em um de dois nív eis diferentes, ajudando-os a ev itar a retenção de ano no caso de não ser atingido o nív el superior. A
estratégia também prev ê reformas noutras áreas, nomeadamente, a melhoria da mobilidade entre os percursos clássicos e gerais
do ensino secundário; a oferta de mais orientação a fim de ajudar os alunos a escolher uma qualificação apropriada; o incremento
da autonomia escolar; a alocação de recursos para apoiar os alunos está a ser centralizada e baseia-se em indicadores da
comunidade que serão rev istos a cada três anos ( 30 ).
A Hungria desenv olv e mais de uma estratégia nacional relacionada com a equidade na educação e que cobre diferentes
dimensões. Em matéria de escolha de escola, foram criados a partir de 2017 nov os serv iços escolares distritais que aconselham as
autoridades educativ as na missão de redesenhar as áreas de influência das escolas, de modo a minimizar um ev entual
desequilíbrio na distribuição de alunos socialmente desfav orecidos. Em segundo lugar, a frequência de jardins de infância tornouse obrigatória para crianças a partir dos 3 anos (em v ez dos 5 anos que v igorav a antes). Em terceiro lugar, foi implementado um
sistema de alerta precoce destinado a prev enir o abandono escolar precoce. Os indicadores incluem questões como o absentism o,
a retenção de ano, o subdesempenho, mas também fatores ligados ao contex to social, como por ex emplo, ter estatuto de
refugiado, ser elegív el para o subsídio de proteção infantil e ser colocado com uma família de acolhimento. Se 50 % ou mais alunos
nos 6.º, 8.º e 10.º anos não conseguem atingir um nív el mínimo de desempenho, a escola dev e procurar apoio complementar junto
das autoridades educativ as de forma a contrariar os problemas de insucesso escolar de abandono escolar precoce ( 31 ).
Nos Países Baixos, a estratégia Equality Alliance de 2016 v isa aumentar a mobilidade entre percursos educativ os e protelar a
seleção destes para uma idade mais av ançada. Nesse campo, está atualmente em curso um programa piloto de doze Escolas para
Adolescentes. Estas escolas inscrev em alunos entre 10 e 14 anos, abrangendo os últimos anos do ensino primário e os primeiros
anos do secundário. Assim, os alunos podem aguardar até aos 14 anos (em v ez do habitual ponto de div isão aos 12 anos) para
decidir qual a modalidade de ensino secundário mais adequada para si. A estratégia também prev ê apoio financeiro para escolas
com alunos desfav orecidos ou com um número elev ado de alunos mais suscetív eis de terem um subdesempenho. As escolas
podem decidir como aplicar o apoio financeiro suplementar para ajudar estes alunos ( 32 ).

(29) https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-FoerderstrategieLeistungsschwaechere.pdf.
(30) https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/12-decembre/Accord-de-coalition-2018-2023.pdf.
(31) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172340.275554 e
http://romagov.hu/download/hungarian-national-social-inclusion-strategy-ii/.
(32) www.gelijke-kansen.nl.
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Na Roménia, a Estratégia de Redução do Abandono Escolar Precoce, implementada em 2014, destina-se a alunos pertencentes a
contex tos socioeconómicos desfav orecidos, incluindo crianças romanichéis, crianças de meios rurais, e ainda crianças com
necessidades educativ as especiais. Entre as ações prev istas, contam-se medidas para a melhoria da qualidade do ensino,
programas de segunda oportunidade e de ensino pós-escolar e medidas de apoio social e financeiro ( 33 ).

As estratégias nacionais e outras importantes iniciativas políticas incluem habitualmente objetivos
específicos que ajudam as autoridades educativas a avaliar a eficácia das medidas adotadas. Nest e
caso, em quase metade dos países abrangidos, identificaram-se objetivos específicos, embora nem
sempre tenham sido reportados indicadores ou benchmark s em concreto. Quanto aos exemplos
mencionados supra, apenas a Alemanha, Portugal, Hungria e Roménia reportaram objetivos
específicos e só a Hungria e a Roménia forneceram um benchmark. Curiosamente, os b enchmark s
mencionados estão relacionados com as taxas de abandono escolar precoce.
O objetiv o principal da estratégia alemã consiste em “reduzir de forma significativ a o número de alunos que não atingem um nív el
mínimo de competências no final do seu percurso educativ o” ( 34 ). A estratégia está ligada a outra iniciativ a política, datada de 2007
e que incide sobre a qualificação dos alemães, designada “Progredir atrav és da Educação” (Aufstieg durch Bildung), que assume
como um dos objetiv os a atingir a redução para metade do número de alunos que deix am a escola sem uma qualificação.
Em Portugal, o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, de 2016, pretende reduzir para metade as tax as de
retenção e de abandono escolar ( 35 ).
Na Hungria, as diferentes estratégias v isam reduzir para 10 % do total da população estudantil a proporção de alunos que
abandonam a escola sem uma qualificação ( 36 ).
Uma estratégia romena v isa reduzir o número de alunos que abandonam prematuramente a escola para 11,3 % da população
estudantil até 2020 ( 37 ). Trata-se de um objetiv o nacional para atingir o parâmetro de referência (benchmark) da UE 2020 para o
abandono escolar precoce. Trata-se de uma meta importante dada a grande disparidade, por ex emplo, entre jov ens de 18-24 anos
de zonas urbanas e de zonas rurais (9 % comparado com 26 % de alunos que abandonam prematuramente a escola).

(33) https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS2015.pdf.
(34) https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-FoerderstrategieLeistungsschwaechere.pdf.
(35) https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74094661/details/maximized?p_auth=J4UPdZ4U.
(36) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172340.275554 e
http://romagov.hu/download/hungarian-national-social-inclusion-strategy-ii/
(37) https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS2015.pdf.
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II.1. EDUCAÇÃO E ACOLHIM ENT O NA PRIM EIRA INFÂNCIA (EAPI)
Principais conclusões
• Os resultados das investigações demonstram que a participação das crianças na educação
pré-escolar e cuidados para a infância comporta grandes benefícios para o seu
desenvolvimento geral e, mais concretamente, para o seu desempenho académico. Esta
conclusão é especialmente válida no caso das crianças desfavorecidas. Nos últimos anos, as
políticas europeias evoluíram no sentido de garantir uma melhoria do acesso a uma ofert a de
EAPI de alta qualidade.
• Não obstante, os dados do EU-SILC Survey e do PISA 2018 revelam que as crianças de
famílias desfavorecidas têm menor participação na EAPI. As políticas que visam melhorar a
equidade na EAPI incluem o alargamento do acesso (tanto universal como direcionado) e a
melhoria da qualidade da oferta através, por exemplo, da contratação de pessoal bem
qualificado. Outras medidas importantes lidam com os desafios concretos enfrent ados pelas
famílias desfavorecidas tais como os custos, a barreiras culturais e linguísticas e a falta de
informação.
• A maioria dos sistemas europeus implementou uma variedade de medidas direc ionadas, por
vezes integradas na oferta de acesso universal, e como medidas isoladas. Com frequência,
estas medidas destinam-se a melhorar o acesso (por exemplo, admissão prioritária) e a
comportabilidade dos encargos (por exemplo, redução de propinas) com serviços de EAPI.
Contudo, nem todos os sistemas contam com pessoal altamente qualificado (grau de
Licenciatura ou superior).
A educação e acolhimento na primeira infância (EAPI), fase que antecede o ensino primário, abrange
em geral o período que vai desde o nascimento até aos 6 anos (ou até à idade de início do ensino
primário) e designa-se como nível 0 da CITE. Reconhece-se cada vez mais que a educação préescolar lança as bases de uma educação e formação ao longo da vida e a tendência é que s e t orne
parte integral dos sistemas educativos. É igualmente reconhecida como um importante ins trumento
para o incremento da equidade na educação ( 1). Em maio de 2019, o Conselho da União Europeia
adotou uma Recomendação relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira infânc ia de
elevada qualidade ( 2). Esta recomendação afirma que a participação na educação e no ac olhiment o
na primeira infância é benéfico para todas as crianças e especialmente para as crianças em situação
desfavorecida. Esta etapa também ajuda a “impedir a emergência de lacunas precoces de
competências” na vida de uma criança, sendo portanto “um instrumento essencial para combat er as
desigualdades e a pobreza na educação” ( 3).
A investigação demonstra que há claros benefícios associados à participação na EAPI em termos de
resultados cognitivos e comportamentais, especialmente para crianças vulneráveis (OCDE , 2017a;
van Huizen e Plantenga, 2018; Vandenbroeck, Beblavý e Lenaerts, 2018). Contudo, estes benefíc ios
dependem da qualidade da oferta e podem ser eliminados a menos que se mantenha o nível de
qualidade no ensino primário (ibid).
Em toda a Europa, as taxas de participação na EAPI entre diferentes grupos etários diferem
significativamente. Os dados para 2017 mostram que, em média, apenas 34 % das crianças com
menos de 3 anos frequentam a EAPI. No topo da escala, as taxas de participação para es t e grupo
(1)

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a Eficiência e Equidade nos Sistemas de
Educação e Formação, COM/2006/0481 final.

(2)

Recomendação do Conselho de 22 de maio de 2019 relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira infância
de elevada qualidade (JO C 189, 5.6.2019, p. 4-14).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:TOC
Ibid.

(3)
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etário variam entre 72 % na Dinamarca e cerca de 60-65 % no Luxemburgo, Países Baixos e Islândia.
No outro extremo, encontram-se a Bulgária, a Chéquia e a Eslováquia com uma participação inferior
a 10 % (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a, Indicador B8).
Todavia, entre as crianças mais velhas (com 3 anos ou mais), a participação na EAPI aumenta de
forma acentuada e atinge uma média de 93,3 % para a UE-28. Entre os países da Rede Eurydice, as
taxas de participação mais elevadas para as crianças entre os 3 anos e a idade de início da
escolaridade obrigatória registam-se em França e no Reino Unido (100 %), imediatamente seguidos
pela Bélgica e Irlanda (98,4 %). A taxa mais reduzida regista-se na Macedónia do Norte (36,5 %)
(Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a, Indicador B9).
Para além da taxa global de participação na EAPI, outro indicador especialmente relevante no âmbito
do presente relatório, é a taxa de participação entre as crianças socialmente desfavorecidas. Não
obstante algumas limitações, os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (E U-S ILC)
são úteis para avaliar a participação de crianças desfavorecidas na EAPI (Flisi e B lask o, 2019). No
que toca às crianças mais novas (menores de 3 anos), os dados de 2016 mostram que existe, na UE28, um diferencial médio de 15 pontos percentuais entre as taxas de participação de crianças
desfavorecidas e dos seus pares mais privilegiados. A taxa relativa às crianças desfavorecida situa-se
um pouco acima dos 20 % (Comissão Europeia, 2019, pp. 48-49). As desigualdades nas t axas de
participação são particularmente elevadas nos Países Baixos, França, Espanha, Bélgica e Eslovénia
(entre o grupo de países com elevadas taxas globais de participação), assim como na Lit uânia e na
Hungria (entre o grupo com reduzidas taxas globais de participação). Para as crianças mais velhas
(entre os 3 anos e a idade de início da escolaridade obrigatória), a diferença nas taxas de
participação entre as crianças desfavorecidas e os seus pares mais favorecidos sofre uma
diminuição, mas mantém-se significativa, com cerca de 11 pontos percentuais em média (ibid).
No decurso dos últimos anos, foram muitos os países europeus que implementaram reformas
importantes direcionadas para o reforço do acesso a uma oferta de EAPI de elevada qualidade. Com
base em informações da Rede Eurydice para o ano letivo 2018/19 (Comissão Europeia/EACEA/
Eurydice, 2019a) e em dados fornecidos pelo PISA 2018, o atual capítulo irá analisar sucintamente:
•

as políticas que visam reforçar o acesso à EAPI – para todas as crianças (univers al) ou para
grupos específicos (direcionada);

•

as políticas que visam melhorar a qualidade da oferta de EAPI;

•

os resultados obtidos pelo PISA 2018 relativamente à participação na EAPI.

II.1.1. Melhorar o acesso à educação e acolhimento na primeira infância
As provas e resultados obtidos a partir de estudos de caso apontam para a necessidade de
estabelecer uma “abordagem universalista progressiva”. Esta requer políticas que associem a ofert a
de um serviço universal de EAPI acessível a todas as crianças a programas bem direcionados e
coordenados que fomentem o acesso de grupos desfavorecidos, como as crianças em sit uação de
pobreza e crianças oriundas de famílias imigrantes ou de minorias étnicas (Vandek erckhove et al. ,
2019). Informações recolhidas pela Rede Eurydice permitem-nos distinguir na Europa duas
abordagens principais à garantia de acesso universal à EAPI. Em termos de implementação de
políticas, as diferenças entre as duas abordagens são significativas.

II.1.1.1. Acesso universal à EAPI
A fim de garantir o acesso universal à EAPI, as autoridades públicas de alguns país es c oncedem o
direito legal a uma vaga em EAPI, enquanto outros tornam a sua frequência obrigatória. E m alguns
casos, aplica-se uma combinação das duas abordagens. De acordo com a primeira abordagem, as

60

II. 1. Educ aç ão e ac olhim ento na prim eira infânc ia (EAPI)

autoridades públicas devem atribuir uma vaga a todas as crianças (numa determinada faixa etária)
mediante solicitação dos pais. No segundo caso, as autoridades públicas têm de garantir um número
suficiente de vagas para todas as crianças na faixa etária abrangida pela obrigação legal. A maioria
dos sistemas educativos optou pela concessão do direito legal a uma vaga; tornar obrigatória a
frequência da EAPI é menos comum e, nos países em que ocorre, a medida só se aplica geralmente
ao último ano ou aos últimos dois anos que antecedem o ensino primário. A Figura II.1.1. mostra que,
seja qual for a abordagem adotada, a maioria dos sistemas europeus garante uma vaga em EAPI.
A situação torna-se mais complexa quando se observam diferenças notórias na idade em que as
crianças têm vaga garantida na EAPI. Apenas oito países (Dinamarca, Alemanha, Estónia, Let ónia,
Eslovénia, Finlândia, Suécia e Noruega) garantem vaga a todas as crianças pouco após o
nascimento (entre 6 e 18 meses de idade), com frequência logo após o término da licença parental. A
partir dos 3 anos, ou um pouco antes, é garantida uma vaga na oferta subvencionada pelo Estado
nas três Comunidades da Bélgica, Chéquia, Espanha, França, Luxemburgo, Hungria, Polónia e Reino
Unido (Inglaterra, País de Gales e Escócia). Cerca de um quarto dos sistemas europeus conc edem
garantia de vaga a partir dos 4, 5 ou 6 anos, cobrindo o último ou dois últimos anos em E AP I. Es ta
oferta visa, normalmente, a preparação para o ensino primário e tem frequência obrigatória.
Em contraste, um quarto dos sistemas europeus não possui um quadro legal para a garantia de vaga
em EAPI. Ainda assim, alguns mantêm elevadas taxas de participação na EAPI, em geral a part ir da
idade em que a EAPI integra o sistema educativo. É o caso, por exemplo, na Islândia a partir dos
2 anos, Malta e Reino Unido (Irlanda do Norte) a partir dos 3 anos, e Países Baixos a partir dos 4 anos.
Figura II.1.1: Idade a partir da qual é garantida uma vaga em EAPI, 2018/19 ( 4)
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Fonte: Eurydice.
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Figura publicada em Números-Chave sobre a Educação Pré-Escolar e Cuidados para a Infância na Europa 2019
(Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a, Indicador B1). Informação atualizada para 2019/20 será disponibilizada em
Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2020. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in
Europe – 2020, a publicar.
O Listenstaine não participa neste relatório. A informação nacional neste capítulo é retirada de Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a.
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Notas explicativas (Figura II.1.1)
A Figura mostra a idade a partir da qual é garantida uma vaga em EAPI para todas as crianças. O direito legal a vaga é
representado a negro no quadro, enquanto a frequência obrigatória é assinalada a vermelho escuro (negrito).
Notas específicas por país
Grécia: A frequência obrigatória da EAPI está a ser gradualmente implementada até 2020/21, exceto para cinco
municípios onde implementação plena está prevista para 2021/22.
França: A frequência da EAPI passa a ser obrigatória a partir dos 3 anos no dia 1 de setembro de 2019.

1.1.2. Acesso direcionado à EAPI
Os relatórios de investigação apontam para os benefícios de um equilíbrio entre medidas universais e
direcionadas com vista a garantir o acesso das crianças desfavorecidas à EAPI. Aumentar a
participação de grupos sub-representados que poderiam potencialmente beneficiar significativamente
dos serviços de EAPI constitui um objetivo que pode ser integrado em programas destinados a
alcançar a participação universal. Já as medidas direcionadas devem ter como objetivo evitar a
estigmatização e a segregação (Vandekerckhove et al., 2019).
A maioria dos sistemas europeus implementou uma variedade de medidas direcionadas, ora
integradas em ofertas de acesso universal, ora como medidas autónomas. Com frequência, estas
medidas destinam-se a melhorar o acesso (e.g. admissão prioritária) a serviços de EAPI e a sua
acessibilidade económica (e.g. redução de propinas). As crianças que vivem em contextos de
pobreza constituem o grupo mais comummente visado. Os critérios de elegibilidade utilizados incluem
o rendimento e a composição do agregado familiar, o recebimento de benefícios sociais e o es t atut o
de família monoparental (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a, Indicador B6 e Anexo 1).
Adicionalmente, em certos sistemas, as autoridades de nível superior estabeleceram um direito legal
direcionado que permite que crianças desfavorecidas tenham acesso à EAPI publicamente
subvencionada a partir de uma idade precoce e/ou acesso a horas complementares na EAPI
publicamente subvencionada (ibid.).

II.1.1.3. Barreiras à participação na EAPI
A Recomendação de 2019 do Conselho da União Europeia relativa a sistemas de educação e
acolhimento na primeira infância de elevada qualidade chama a atenção para as múltiplas barreiras
ao acesso e à utilização de serviços de EAPI. Estes entraves encontram-se as sociados a c ust os,
localização geográfica, horários de abertura rígidos, oferta desadequada para crianças com
necessidades especiais, barreiras culturais e linguísticas, discriminação e falta de informação ( 6).
Muitos destes problemas podem afetar desproporcionalmente as crianças e as famílias
desfavorecidas. São também suscetíveis de ter um impacto maior na participação de c rianças c om
menos de 3 anos.
Por exemplo, os dados da Rede Eurydice demonstram que a maioria das famílias na Europa t em de
pagar propinas de frequência na EAPI para crianças com menos de 3 anos. A Irlanda, Países Baixos,
Reino Unido e Suíça registam o valor médio de propinas mensais mais alto. A acessibilidade e a
comportabilidade dos preços melhoram para as crianças mais velhas. Quase metade dos países
europeus garante uma vaga na EAPI a partir de cerca dos 3 anos e, com frequência, livre de
encargos (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a, Indicadores B4 e B5).
Um outro obstáculo à participação está relacionado com a falta de competências linguís tic as – por
parte das crianças ou das suas famílias. Cerca de metade dos sistemas educativos presta apoio
(6)

Recomendação do Conselho de 22 de maio de 2019 relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira infância
de elevada qualidade (JO C 189, 5.6.2019, p. 4-14).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:TOC
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linguístico às crianças para as quais a língua de instrução é diferente da língua falada em casa,
habitualmente para crianças de 3 anos ou mais. As medidas recomendadas pelas autoridades de
nível superior incluem aulas de preparação (e.g. na Bélgica – Comunidade francófona), o ens ino da
língua de instrução como segunda língua em aulas suplementares (e.g. Portugal) e a ut ilização de
instrumentos de avaliação específicos. Além disso, uma minoria de sistemas educativos (e.g. Bélgica
– Comunidade francófona, Finlândia, Luxemburgo, Suécia e Noruega) assegura o ensino da língua
materna às crianças oriundas de contextos migrantes (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a,
Indicadores D11 e D12).
Por último, a participação de crianças desfavorecidas na EAPI também pode ser apoiada at ravés do
estabelecimento de boas relações com os pais e incentivando o seu envolvimento na aprendiz agem
dos filhos. De facto, embora as sessões de informação e as reuniões entre pais e pessoal se tenham
tornado práticas comuns, somente um quarto dos sistemas europeus disponibilizam orientações aos
pais para apoiarem a aprendizagem em casa, sendo que o número de sistemas que o fazem para as
crianças mais velhas (a partir dos 3 anos) é ligeiramente superior (Comissão Europeia/EACEA/
Eurydice, 2019a, Indicador D14).

II.1.2. Qualidade da oferta de EAPI
A Recomendação de 2019 do Conselho relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira
infância de elevada qualidade identifica cinco dimensões da qualidade: governação, acesso, pessoal,
programa curricular, e acompanhamento e avaliação ( 7). Esta secção recorre à dimensão relat iva ao
“pessoal” para ilustrar a variação na qualidade do serviço de EAPI; destaca as diferenças nos
requisitos de qualificação para o pessoal de EAPI com funções de apoio ao bem-estar e
desenvolvimento das crianças.
Pessoal bem qualificado, experiente e competente pode fazer uma diferença significativa na
educação e acolhimento na primeira infância. É mais provável que pessoal titular de um diploma de
Licenciatura (CITE 6), ou superior, ligado à área da educação ou à EAPI, venha a aplicar abordagens
pedagógicas apropriadas, criar ambientes de aprendizagem mais estimulantes e prestar bons
cuidados e apoio adequado. Além disso, a fixação de requisitos mínimos de admissão mais exigentes
para pessoal de EAPI contribui para elevar o estatuto e a remuneração dos profissionais des t a área
(Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019b).
Pese embora estes argumentos, nem todos os sistemas europeus de EAPI dispõem de pessoal
altamente qualificado (grau de Licenciatura ou superior). A Figura II.1.2 mostra que apenas dezassete
sistemas exigem que pelo menos um dos membros da equipa que presta cuidados a um grupo de
crianças, independentemente das suas idades, seja altamente qualificado ( 8).
Outros dezoito sistemas só exigem o grau de Licenciatura ou superior durante a segunda fase da
EAPI (crianças com idade igual ou superior a 3 anos), e não durante a primeira fase (inferior a
3 anos) ( 9). Em sete sistemas educativos não existe o requisito para que, entre o pessoal ao serviç o,
pelo menos um membro seja titular de uma Licenciatura ou superior (Chéquia, Irlanda, Malta, Áustria,
Roménia, Eslováquia e Reino Unido – Escócia). Na Dinamarca, não existem regulamentações a nível
superior sobre esta matéria.
(7)
(8)

(9)

Recomendação do Conselho de 22 de maio de 2019 relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira infância
de elevada qualidade (JO C 189, 5.6.2019, p. 4-14).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:TOC
Na Bulgária, Alemanha, Estónia, Grécia, Croácia, Chipre, Letónia, Lituânia, Eslovénia, Finlândia, Suécia, BósniaHerzegovina, Montenegro e Noruega, o nível mínimo é a Licenciatura (CITE 6). Em Portugal e na Islândia, o nível mínimo
é o Mestrado (CITE 7). Em França, é o CITE 6 para as equipas que trabalham com as crianças mais nova s e o CI T E 7
para as equipas que trabalham com as crianças mais velhas.
Este é o caso da Bélgica (as três Comunidades), Espanha, Itália, Luxemburgo, Hungria, Países Baixos, Polóni a, Re i no
Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), Albânia, Suíça, Listenstaine, Sérvia, Macedónia do Norte e Turquia.
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Figura II.1.2: Exigência de que, no mínimo, um membro do pessoal seja titular de um grau de licenciado (CITE 6)
ou superior, em estabelecimentos de EAPI, 2019/20 ( 10)

Para o conjunto da EAPI
Somente para crianças com idade igual
ou superior a 3 anos
Sem tal ex igência

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A Figura informa se, por cada grupo de crianças que frequenta um estabelecimento de EAPI, é exigido qu e, n o m í ni mo , u m
membro do pessoal seja titular de uma qualificação igual ou superior à Licenciatura (CITE 6) na área de educação de
infância/educação, segundo regulamentações emanadas a nível superior ( 11).
Os 3 anos de idade constituem a idade mais comum de transição entre as duas fases de EAPI na Europa . M a s h á a l g u ma s
exceções: na Bélgica (Comunidades francófona e flamenga), a transição ocorre aos 2 anos e meio; na Grécia, Países Ba i x o s,
Suíça e Listenstaine ocorre aos 4 anos.

De um modo geral, os requisitos de qualificação para o pessoal de EAPI são mais baixos quando s e
trata de trabalhar com crianças mais novas. Além disso, numa maioria de sistemas, um
estabelecimento de EAPI pode contratar assistentes para trabalhar sem uma qualificação inicial. Além
disso, são poucos os sistemas educativos que tornaram o desenvolvimento profissional contínuo
(DPC) obrigatório para todo o pessoal de EAPI (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a).

II.1.3. Participação na EAPI – resultados do PISA
O estudo PISA examina o desempenho dos alunos de 15 anos e reúne dados sobre as suas
características, incluindo a participação na EAPI. Assim, os dados recolhidos permitem verificar se os
alunos que frequentaram a EAPI têm um desempenho superior aos alunos que enterram diretamente
no ensino primário.
Inquéritos PISA previamente realizados demonstraram que os alunos que participaram na EAPI
durante um ano ou mais tinham um desempenho tendencialmente melhor em testes c ognit ivos dos
que os seus pares que frequentaram esta etapa por um período mais curto ou que simplesmente não
a frequentaram. Além disso, a participação na EAPI parece ter efeitos particularmente benéficos no
desempenho de alunos de 15 anos oriundos de meios socioeconómicos desfavorecidos (Comissão
Europeia/ EACEA/Eurydice, 2014; OCDE, 2011a, 2014a).

(10)

A figura foi inicialmente publicada em Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, 2019b,
ver Figura 4. Informação atualizada para 2019/20 estará disponível em Comissão Europei a/ E ACE A / Eu ryd ice, 2 0 2 0.
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2020, a publicar.

(11)

Para mais informações e notas específicas por país, ver Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a, Indicador C1.
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Por esta razão, a atual secção examina o grau de participação na EAPI dos alunos de 15 anos que
responderam ao PISA 2018; também observa eventuais diferenças nas taxas de participação de
alunos provenientes de meios socioeconómicos distintos.
A Figura II.1.3 apresenta a percentagem de alunos de 15 anos que reportaram ter participado na
EAPI por um período superior a um ano – entre dez a quinze anos antes de terem realizado o t es te
aplicado pelo PISA 2018. A figura mostra que uma significativa maioria de alunos frequentou a E A PI
durante mais de um ano nos 25 Estados-Membros da UE. A participação mais baixa regis tou-s e na
Irlanda (58,1 %) e na Finlândia (75,9 %), para além de alguns outros países europeus. Mais de
metade dos alunos de 15 anos no Reino Unido (Irlanda do Norte), Sérvia e Turquia indicou ter
participado na EAPI por um período inferior a um ano ou não ter frequentado esta etapa de todo.
Figura II.1.3: Percentagem de alunos de 15 anos que passaram mais de um ano na EAPI, 2018
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
As percentagens nesta figura foram calculadas a partir da variável DURECEC do PISA 2018 (“Duração da Educação e
Acolhimento na Primeira Infância”) e baseiam-se em respostas dadas pelos alunos.
Ver Quadro A6 no Anexo II: Quadros estatísticos.

Nota específica por país
Macedónia do Norte: Não existem dados disponíveis para esta variável.

O impacto da participação na EAPI sobre o desempenho dos alunos no ensino primário é mais fort e
para aqueles que provêm de meios socioeconómicos desfavorecidos ( 12) (Comissão Europeia/
Eurydice, 2014). O PISA 2018 confirma os resultados obtidos em inquéritos internacionais prévios
(vide OCDE, 2014a e Flisi e Blasko, 2019), os quais concluem que, na vasta maioria dos s is temas
educativos europeus, os alunos oriundos de meios socioeconómicos desfavorecidos são menos
suscetíveis de participar na EAPI por períodos superiores a um ano. Em contraste, os alunos que
provêm de contextos socioeconómicos privilegiados tendem a ter uma participação mais elevada em
quase todos os sistemas.

(12)

O impacto da participação na EAPI diminui à medida que os alunos avançam no sistema educativo.
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A Figura II.1.4 apresenta as diferenças entre as taxas de participação na EAPI dos alunos de 15 anos
oriundos de diferentes contextos socioeconómicos em relação ao total da população estudantil nes te
grupo etário. Mostra, por um lado, a diferença entre a taxa de participação dos alunos de meios
socioeconómicos desfavorecidos (“ESE baixo”, a vermelho) e o total de alunos; por outro lado, mostra
a diferença entre a taxa de participação dos alunos que provêm de contextos socioeconómicos
privilegiados (“ESE elevado”, a azul) e o total de alunos.
Figura II.1.4: Diferenças na participação em EAPI entre os alunos de 15 anos, em pontos percentuais, por estatuto
socioeconómico, 2018

Valores positivos: Em comparação com o total da população estudantil de 15 anos, uma percentagem mais elevada de alunos de 15 anos de amb o s os
grupos de ESE participaram na EAPI durante mais de um ano
Valores negativos: Comparado com o total da população estudantil de 15 anos, uma percentagem mais baixa de alunos de 15 anos de ambos os grup os
de ESE participaram na EAPI durante mais de um ano
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
A figura mostra as diferenças em pontos percentuais na proporção de alunos de 15 anos oriundos d e d i f e re n te s c o n t e x t os
socioeconómicos que participaram na EAPI durante mais de um ano e o conjunto da população estudantil de 15 anos.
Os dados são obtidos a partir da Variável DURECEC do PISA 2018 (“Duração da Educação e Acolhimento na Primeira
Infância”) e baseiam-se nas respostas dos alunos. A categoria “alunos de ESE baixo” refere-se a alunos que pertencem a
famílias com baixo estatuto socioeconómico (no percentil 25 do estatuto socioeconómico) que passaram mais de u m a n o e m
EAPI. A categoria “alunos de ESE elevado” refere-se a alunos que pertencem a famílias com elevado estatuto socioeconómico
(no percentil 75 do estatuto socioeconómico) que passaram mais de um ano em EAPI.
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No quadro, as fontes a negrito indicam que a diferença expressa em pontos percentuais entre “Todos” os alunos e aluno s d e
“ESE baixo” ou entre “Todos” os alunos e alunos de “ESE elevado” é estatisticamente significativa ao nível de 5 %.
Vide Quadros A7-8 no Anexo II: Quadros estatísticos.

Nota específica por país
Macedónia do Norte: Não existem dados disponíveis para esta variável.

Os dados mostram que o contexto socioeconómico dos alunos de 15 anos pode ser um bom
indicador de uma participação prévia na EAPI. Uma proporção inferior à média de alunos
desfavorecidos reportou ter participado na EAPI durante mais de um ano em três quartos dos
sistemas analisados. A diferença (estatisticamente significativa) nas taxas de participação foi
particularmente elevada na Croácia (14,4 pp), Polónia (13,0 pp) e Bósnia-Herzegovina (12,2 pp), e na
Lituânia e Turquia (cerca de 9,0 pp). Na maioria dos sistemas educativos, uma proporção mais
elevada de alunos de contextos socioeconómicos favorecidos tendem, em média, a participar na
EAPI. A diferença é particularmente marcante – cerca de 10 pontos percentuais – na Croácia,
Polónia, Reino Unido (Inglaterra), Bósnia-Herzegovina; e Turquia (17,5 pp).
O diferencial de participação entre os dois grupos – alunos de ESE baixo e elevado – varia ent re os
países. Na Croácia, Polónia, Bósnia-Herzegovina e Turquia são mais de 20 pontos percentuais; mas
também existe uma diferença superior a 10 pontos percentuais entre estes dois grupos na Irlanda,
Lituânia, Portugal, Finlândia, Reino Unido (Inglaterra e País de Gales) e Montenegro. Este facto pode
dever-se a problema geral de acesso à EAPI há 10-15 anos atrás na maioria destes sistemas
educativos (vide Figura C1, Comissão Europeia/Eurydice, 2014). Em contraste, detetam-se diferenças
muito pequenas (e não significativas estatisticamente) em função do contexto socioeconómico dos
alunos na Bélgica (Comunidades germanófona e flamenga), Países Baixos, Reino Unido (Escóc ia) e
Suíça.
Os dados empíricos apresentados supra (do PISA 2018) confirmam, uma vez mais, a tendência para
que alunos oriundos de contextos socioeconómicos díspares participem na EAPI em diferentes graus.
Apesar de ser amplamente consensual que a frequência da educação e acolhimento na primeira
infância tem um impacto positivo no desempenho educativo, os alunos de meios s ocioeconómicos
desfavorecidos têm uma participação menor. Este facto pode dever-se a questões de aces so, c omo
por exemplo, a disponibilidade de vagas, os custos proibitivos ou a falta de informação aos pais.
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Principais conclusões
• A educação a nível escolar na Europa é predominantemente financiada por dinheiros públicos.
• O financiamento público da educação implica a redistribuição da riqueza em prol das famílias
com rendimentos relativamente baixos e espera-se, com frequência, nivelar o “campo de
ação”, reduzindo o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos.
• O financiamento público é condição necessária, mas insuficiente, para a equidade educativa.
• O financiamento público por aluno nos ensinos primário e secundário inferior na E uropa varia
entre 1 940 e 13 430 paridades de poder de compra padrão (purchasing power standards PPS). O valor mediano é de 5 962 PPS.
• Em alguns países europeus, a despesa privada na educação escolar representa menos de 1 %
da despesa pública, enquanto na maioria dos países varia entre 2 % e 10 %. A Turquia é um
caso atípico, com 19 %. O valor mediano é de 5,25 %.
A expansão do ensino público permitiu que o acesso das crianças à educação tenha atingido o valor
mais elevado de sempre, o que, por sua vez, conduziu a uma redução da desigualdade nos
resultados educativos, com subsequentes vantagens a nível pessoal e social (Roser e Ortiz -Ospina,
2016). O ensino escolar pode ser financiado por vários organismos, entre os quais o governo (a nível
local, regional ou nacional), a igreja ou outras instituições religiosas, organizações não
governamentais e organizações privadas ou pessoas. Há uma distinção fundamental entre o
financiamento público e privado ( 13). Enquanto nas escolas financiadas pelo setor privado, os pais (ou
encarregados de educação) tomam as suas próprias decisões e financiam diretamente a es cola, no
caso do ensino financiado com fundos públicos, os pagamentos são indiretos. Os pais pagam os seus
impostos, os quais são depois aplicados pelas autoridades públicas no financiamento das es colas –
portanto, as autoridades decidem, a posteriori, quanto irão gastar e como alocar fundos às escolas.
O ensino publicamente financiado envolve algum grau de redistribuição da riqueza, que ocorre de
duas maneiras. A primeira é por via do sistema tributário: o imposto pago pelos pais depende do
rendimento, logo, os pais com menor rendimento pagam menos imposto e, por isso,
comparativamente menos do que os pais mais ricos quando enviam os filhos para uma escola
pública ( 14). Este tipo de redistribuição tem efeito imediato, assim que a criança inicia a frequência da
escola pública.
A segunda faz-se por através do mercado de trabalho e só entra em efeito depois dos alunos
concluírem a escolaridade. A lógica subjacente é simples. Assumindo que a educação na escola
pública é acessível e idêntica para todos os alunos, então estes têm as mesmas possibilidades de ser
bem-sucedidos e de colher os benefícios da escolarização. Como um dos benefícios consiste em
adquirir os conhecimentos e as competências necessárias para conseguir um bom emprego e
assegurar um rendimento mais elevado no futuro, os alunos pertencentes a famílias com um estatuto
socioeconómico (SES) mais baixo têm, portanto, uma oportunidade para subir na escala
socioeconómica ( 15). Assim, o ensino público tem um efeito equalizador e redistribuidor de riqueza.
(13)
(14)

(15)

Evidentemente, uma vez que as autoridades públicas dependem dos impostos para financiar as escolas públicas, p o d e
argumentar-se que todo o financiamento provém essencialmente de fontes privadas. Ainda que, em rigor, esta afirmação
esteja correta, a distinção entre fontes públicas e privadas permanece válida em termos de justiça social.
As escolas privadas dependentes do Estado também são subvencionadas, até certo ponto (Capítulo II.3) e , e m c e rt o s
casos, as escolas públicas podem receber financiamento (ou apoio equivalente) de fontes privadas. Porém, para efe it o s
de argumentação, optou-se fazer uma distinção simples: escolas públicas são exclusiva ou maioritariamente financiada s
pelo Estado; escolas privadas contam com financiamento exclusiva ou predominantemente privado. Portanto, os t e rm o s
“escolas com financiamento público” e “escolas públicas” são aqui aplicados de forma indiferenciada, bem como “escolas
com financiamento privado” e “escolas privadas”).
Porém, como defende Atkinson (2015), a relação entre educação e rendimento não é linear. “As qualificações
académicas, por si só, não são suficientes para explicar o padrão mais complexo que se observa ao examinar os
rendimentos individuais” (ibid., p. 104).
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A promessa de oportunidades iguais para todas as crianças no domínio da educação coloca as
expectativas muito elevadas em relação às escolas públicas. Como argumenta Merry (2020, p. 2122), “a partir de meados do século XIX, propagou-se no mundo inteiro a crença de que as escolas
existem para “nivelar o campo de ação” em termos de aprendizagem e de oportunidades para t odas
as crianças” ( 16). Por outras palavras, a escola pública é comummente percecionada como tendo um
papel fulcral na mobilidade social. Se esta perceção tiver fundamento, isso significa que um maior
financiamento da escola pública deveria conduzir a mais equidade na educação, o que
eventualmente se deveria traduzir em mais igualdade socioeconómica. Estudos empírico sugerem
que este raciocínio está correto, ma apenas em parte. Busemeyer (2015) conclui que a despesa
pública na educação reduz a desigualdade de rendimento. Contudo, como explicado supra, não
existe uma ligação direta entre financiamento público e equidade na educação.
Uma maneira rápida de avaliar a importância do financiamento público para a equidade na educaç ão
escolar consiste em realizar um exercício mental. Qual seria o impacto sobre a equidade se não
houvesse qualquer tipo de financiamento público, ou se deixassem de existir escolas financiadas pelo
setor público? Poderíamos então imaginar, como sucedeu no passado, especialmente na
antiguidade, uma sociedade onde as escolas são poucas ou inexistentes e a instrução é assegurada
exclusivamente pelos pais ou professores particulares. As escolas existentes são financiadas por
fundos privados, acessíveis apenas a famílias com possibilidades de pagar propinas ( 17).
Naturalmente, os níveis de equidade seriam negativamente afetados. Mais uma vez, a educação
seria acessível apenas às poucas crianças suficientemente afortunadas, cujos progenitores têm
meios para enviar os filhos para a escola ou que dispõem de tempo e de competências para assumir
a tarefa de os educar.
O surto epidemiológico de COVID-19 a nível global, que coincidiu com a elaboração do presente
relatório, oferece uma rara (embora indesejável) oportunidade para ultrapassar quaisquer cenários
contrafactuais. Em muitos países europeus, o confinamento social e económico forçou as esc olas a
fechar, o que levou cidadãos e autoridades a experienciar, de facto, uma vida com pouco ou nenhum
acesso à escola, e a começar a compreender as eventuais implicações em termos de equidade.
Comentadores e cientistas sociais advertiram que os efeitos seriam severos para as c rianç as mais
desfavorecidas. Estas crianças podem não ter acesso às ferramentas necessárias para prosseguir a
sua aprendizagem online, ou ter pais que as apoiem e, em consequência, podem não conseguir
acompanhar a sua aprendizagem a partir de casa ( 18). Diversos artigos publicados na imprensa (e. g.
The Guardian, 2020 e The Economist, 2020a, 2020b, 2020c) salientaram que o encerramento das
escolas teria um efeito adverso sobre a equidade na educação.
Quem mais sofre são as crianças mais pobres. As aulas no Zoom de pouco v alem sem um bom sinal de Wi-Fi em casa, ou se
tiv ermos de disputar um só telemóv el com outros três irmãos. E, se as famílias mais ricas têm pais bem escolarizados que
incentiv am os filhos a fazer os trabalhos de casa e os ajudam quando têm dificuldades, o mesmo pode não acontecer com as
famílias mais pobres. Em tempos normais, a escola pode ajudar a criar condições equitativ as. Sem ela, a diferença de desempenho
entre as crianças priv ilegiadas e as mais desfav orecidas irá seguramente aumentar […]. (The Economist, 2020c).

Por conseguinte, sem o financiamento da escola pública, é evidente que a maioria das crianças
desfavorecidas na sociedade iria sofrer mais. Se a ausência de financiamento público se equipara ao
recente encerramento das escolas, que se considera causar um impacto negativo na equidade, então
o inverso deverá seguramente ser favorável à equidade. Afinal de contas, sem financiamento público
suficiente teria sido impossível investir nas infraestruturas necessárias ou na contratação de
(16)

(17)
(18)

De facto, a ideia de as escolas proporcionarem oportunidades de educação universais e equitativas fez inicialmente parte
de uma agenda política mais vasta. Um dos primeiros proponentes de uma educação universal e equitat iva , o f i ló so f o
alemão Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), defendeu a igualdade de oportunidades de educação para todos, aspiran d o
a que a educação possa conduzir à transformação moral da sociedade e à construção da nação alemã (Vincent, 2013).
Numa perspetiva histórica, a instrução das crianças em idade escolar tende a ser um assunto privado (Roeder, 2 0 1 5) e
comportável somente para uma fração das crianças, dado que a educação de massas só foi introduzid a e m p a rt e s d a
Europa no século dezoito (Lawton e Gordon, 2002).
Se bem que na altura em que foi redigido o presente relatório ainda não tivessem sido publicados e st u d o s ci e n t í f i cos
sobre o impacto real da COVID-19 sobre a equidade educativa, o policy brief do CCI (Centro Comum de I n ve st i g açã o)
“Educational inequalities in Europe and physical school closures during Covid-19” fornece algumas perspetivas
interessantes (https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/fairness).
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professores, quer para as escolas públicas, quer para as escolas privadas dependentes do Estado. É
por esta razão que, na próxima secção (II.2.1), analisamos o nível de financiamento público por aluno
nos sistemas educativos europeus. Contudo, as investigações atuais sugerem que a relação entre os
níveis de financiamento e a equidade não é linear.
Como explicam Roser e Ortiz-Ospina (2016), por um lado, a despesa em educação encontra-se
positivamente correlacionada com o desempenho dos alunos. Por outro, “acima de um det erminado
nível de rendimento nacional, a relação entre os resultados do PISA e a despesa em educação por
aluno torna-se praticamente inexistente” (ibid.). Na mesma linha, Schütz, Ursprun e Wößmann (2008)
concluem que o nível médio de despesa em educação (por aluno) nos países da OCDE não
influencia a igualdade de oportunidades, enquanto Kyriakides (2015, p. 218) reitera que “aument ar o
montante de financiamento por aluno não conduz necessariamente a melhores resultados escolares”
e Wößmann (2003) defende que as diferenças de desempenho dos alunos estão mais assoc iadas a
diferenças ao nível estrutural do que ao nível dos recursos.
Na opinião de Merry (2020), o financiamento público adicional pode viabilizar a prossecução de várias
“estratégias baseadas em princípios de justiça”. Por exemplo, recursos financeiros adicionais podem
ser usados para
reduzir a dimensão das turmas; medidas de v alor acrescentado que monitorizam o desempenho escolar das minorias; redução dos
trabalhos de casa; mentoria ex traescolar e programas de enriquecimento curricular no v erão; ensino bilingue; serv iços de
diagnóstico nas áreas de optometria e audiologia; alocação de pessoal suplementar; clínicas ao serv iço da comunidade escolar
(ibid., p. 69).

Apesar destas medidas (algumas das quais abordadas nos Capítulos II.10-II.12) se afigurarem
extremamente promissoras, muitas delas “obtiveram um sucesso modesto” (ibid.).
Podem apontar-se várias razões para esta (não) relação contraintuitiva entre o financiamento
adicional e a equidade educativa. Em primeiro lugar, um incremento do financiamento público, por s i
só, poderá não ser suficiente. O seu potencial efeito positivo pode ser anulado pelas carac terís ticas
estruturais do sistema educativo, como seja o direcionamento das crianças para perc urs os ou vias
diferenciadas numa etapa precoce da sua carreira escolar (Franck e Nicaise, 2017). Em segundo
lugar, mesmo que haja financiamento adicional disponível, este pode não alcançar as escolas ou
alunos mais carenciados (Merry, 2020) ( 19). Em terceiro lugar, o investimento em infraestruturas
adicionais ou em recursos humanos pessoal pouco efeito irá produzir se os alunos desfavorec idos
continuarem a sentir-se alienados do processo de aprendizagem (ibid.). Por último, mas igualmente
relevante, a despesa adicional na educação não irá resolver as razões que conduziram à iniquidade
na educação, como seja a concentração da pobreza em áreas específicas (ibid.).
Em suma, o facto de as escolas necessitarem de financiamento para existir e para funcionar,
combinado com a conclusão de que um nível mais elevado de financiamento público nem sempre s e
traduz num aumento dos níveis de equidade, é sugestivo de uma relação não-linear entre
financiamento público e equidade.
Outra conclusão pertinente das pesquisas em matéria de financiamento é que o “efeit o do c ont ex t o
familiar [sobre a equidade] é mais acentuado em países com uma percentagem mais elevada de
financiamento privado” (Schütz, Ursprung e Wößmann, 2008, p. 281) ( 20). Este fenómeno pode deverse a várias razões. Por exemplo, um nível mais elevado de financiamento privado pode significar que
um maior número de alunos frequenta escolas privadas, que existem mais escolas privadas , que as
escolas privadas são, em média, mais caras ou que os pais têm de (ou optam por) inves t ir mais em
outras formas de ensino privado ( 21). Em qualquer caso, é provável que uma percentagem mais
elevada de financiamento privado esteja negativamente correlacionada com a equidade na educação,
(19)
(20)
(21)

Ver também Capítulo II.10.
Em contraste, Busemeyer (2015) considera que níveis mais elevados de financiamento privado estão l i ga d os a n í ve i s
mais altos de igualdade socioeconómica.
Schütz, Ursprung e Wößmann (2008) também concluíam que o impacto do contexto socioeco nó mico n a e q ui da de é
inferior em países com maior número de escolas privadas. No entanto, Wößmann (2003) considerou que a concorrênci a
entre escolas privadas pode ajudar a melhorar o desempenho dos alunos. Por conseguinte, o ensino privado per se n ã o
é necessariamente negativo para a equidade educativa.
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dado que a capacidade para investir no ensino privado está distribuída de forma desigual na
sociedade. Por outras palavras, os pais com um estatuto socioeconómico mais elevado estão em
melhor posição financeira e/ou mais dispostos a gastar parte do seu rendimento com a educação dos
filhos do que os pais com um ESE baixo. Como explicado supra, o financiamento da es cola pública
deverá supostamente compensar a desigualdade de oportunidades de acesso à educação, mas não
obsta a que os pais façam um investimento privado na educação dos filhos. Consequentemente, um
rácio relativamente elevado de despesa privada em relação à despesa pública no ensino escolar
pode estar correlacionado com níveis relativamente baixos de equidade na educação.
Após uma análise da literatura sobre o potencial impacto de um ensino publicamente financiado sobre
a equidade na educação, as duas secções seguintes avaliam
•

a distribuição da despesa pública nos ensinos primário e secundário (II.2.1) e

•

o rácio de despesa pública/privada (famílias) na educação na Europa (II.2.2).

II.2.1. Financiamento público por aluno
O montante de financiamento público alocado às escolas depende de inúmeros fatores. A dimensão
da economia e as receitas fiscais disponíveis ao governo são fatores relevantes, assim como as
exigências concorrentes por parte de outros serviços públicos e de outras instituições educat ivas . O
número de alunos e de escolas, assim como a população estudantil e a densidade das escolas
também causam algum impacto. No final das contas, dadas as exigências concorrentes e os
constrangimentos financeiros, há uma decisão política a tomar quanto ao montante que deve ser
alocado às escolas. Evidentemente, os países mais ricos dispõem de mais fundos públicos e os
países com uma proporção mais alta de estudantes têm de mobilizar mais fundos a fim de cobrir um
nível mais elevado de necessidades.
Ao invés de ter em conta a dimensão da economia, a Figura II.2.1 examina a des pesa pública nos
ensinos primário e secundário inferior por aluno/estudante ( 22). Em termos de equidade educ ativa, é
mais importante mostrar a despesa média por aluno, mesmo que este indicador não reflita a
capacidade financeira dos sistemas educativos ( 23).
Figura II.2.1: Despesa pública na educação por aluno/estudante na educação a tempo inteiro em PPS (CITE 1-2),
2016
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Fonte: Eurostat [educ_uoe_fine09] (última atualização: 24/02/20).
(22)
(23)

Os dados são retirados do Eurostat que fornece os valores totais para o CITE 1-2 mas não para o CITE 1-3.
Os leitores interessados na relação entre a despesa pública na educação e a dimensão da economia pode m co n su l ta r
Roser e Ortiz-Ospina (2016).
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Notas explicativas
Para facilitar a comparação entre sistemas, a despesa é expressa em paridades de poder de compra padrão (PPS). A P P S é
obtida dividindo o valor original em unidades monetárias nacionais pela respetiva Paridade de Poder de Compra (PPC)
(Purchasing Power Parities ou PPP, no original inglês). A PPC é uma taxa de conversão cambial que converte os indica d ore s
económicos expressos em moedas nacionais numa moeda comum artificial que iguala o poder de compra de diferentes
moedas nacionais. Desse modo, a PPS compra o mesmo volume de bens e serviços em todos os países.

Segundo os mais recentes dados do Eurostat, na Europa, em 2016, a despesa pública por aluno nas
escolas foi, em média, 5 962 PPS (paridades de poder de compra padrão) ( 24). Dadas as diferent es
dimensões das economias europeias, é natural que existam variações na despesa pública por aluno.
Assim, países comparativamente mais ricos (em termos de PIB per capita) podem despender mais
fundos públicos por aluno do que outros países, mesmo quando se controlam as diferenças de
preços entre países (Roser e Ortiz-Ospina, 2016) ( 25).
Em concreto, Luxemburgo, Áustria e Suíça gastam mais de 10 000 PPS por aluno do erário públic o,
enquanto a Bulgária, Hungria, Roménia e Turquia gastam menos de 4 000 PPS (vide Figura II.2.1). A
maior parte dos países, designadamente, Chéquia, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha,
França, Itália, Letónia, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Eslovénia, Eslováquia e Reino Unido,
gastam entre 4 000 e 8 000 PPS por aluno.
Em princípio, uma despesa pública mais elevada por aluno deveria ser favorável à equidade na
educação, mas, como explicado na secção prévia, há algumas ressalvas. Um nível elevado de
financiamento público não é garantia, per se, de bons resultados em termos de equidade, além de ser
improvável que o efeito seja proporcional. Logo, as diferenças entre sistemas educativos nos níveis
de financiamento público não se traduzem necessariamente em diferenças proporcionais entre os
níveis de equidade (Roser e Ortiz-Ospina, 2016). Este ponto é debatido mais adiante, na Parte III, em
que se faz uma análise empírica da correlação entre financiamento público e equidade.

II.2.2. Financiamento público versus privado
O segundo indicador do Eurostat aqui apresentado é a despesa (privada) do agregado familiar c omo
uma percentagem da despesa pública total com a educação (CITE 1-3). Est es dados são út eis do
ponto de vista da equidade, na medida em que refletem o facto de que, na maioria dos países, o
Estado não detém o monopólio absoluto sobre a educação das crianças. Assim, mes mo quando no
seio de um sistema educativo há um predomínio da escola pública, os pais continuam a poder investir
em serviços de educação particulares, complementares, ou mesmo substituir o ensino privado pelo
ensino publicamente financiado ( 26).
Os pais que enviam os filhos para escolas privadas caras ou que têm capacidade para complementar
o ensino público com aulas particulares ou atividades extracurriculares podem estar a impulsionar as
hipóteses de sucesso dos seus filhos. Como a capacidade financeira para o investimento privado na
educação se encontra desigualmente distribuída, é fácil entender a razão pela qual um rácio de
financiamento privado/público mais elevado pode estar associado a níveis mais baixos de equidade.
Uma percentagem mais elevada de financiamento (privado) do agregado familiar significa que uma
parcela relativamente maior de investimento privado vai para a educação escolar. Como o
investimento privado na educação depende do rendimento familiar, e se um investimento privado
mais alto conduz a uma melhoria do desempenho dos alunos, pode concluir-se que as c rianças de
(24)
(25)

Salvo indicações em contrário, no atual capítulo, a “média” refere-se ao valor mediano. Sobre o significado de PPS ver as
notas explicativas da Figura II.2.1.
Ver, em concreto, a figura “Government expenditure per primary student vs GDP per capita, 2013”,
https://ourworldindata.org/grapher/government-expenditure-per-primary-student-vs-gdp-percapita?country=ESP~GBR~LVA~NLD~SWE~AUT~FIN~SVK~UKR~ALB [acesso em 12 junho 2020].

(26)

Sobre a dimensão relativa do setor privado, ver Capítulo II.3.
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agregados com ESE baixo se encontram comparativamente em situação de desvantagem.
Consequentemente, se é suposto o ensino com financiamento público tornar irrelevant e o c ont ex to
socioeconómico dos alunos em termos de rendimento escolar, nesse caso, teoricamente, uma
percentagem mais elevada de financiamento privado implica que este objetivo está em risco. Do
mesmo modo, estes países com percentagens elevadas de financiamento privado, podem t er níveis
mais baixos de equidade na educação (tratando todos os outros fatores como constantes).
Figura II.2.2: Despesa privada (agregado familiar) como uma percentagem da despesa pública total na educação
(CITE 1-3), 2016 (%)
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Fonte: Cálculos da Eurydice com base no Eurostat [educ_uoe_fine02] e [educ_uoe_fine03] (última atualização: 24/02/20).

Notas explicativas
Os dados são extraídos dos indicadores do Eurostat [educ_uoe_fine03] (pagamentos líquidos dos agre g a d o s f a m il iare s n a
educação (níveis CITE 1-3) em milhões de Euros) e [educ_uoe_fine02] (despesa geral total do Estado n a e d u ca ção (n í ve is
CITE 1-3) em milhões de Euros) expressos em taxas percentuais.

Em média, a despesa do agregado familiar na educação escolar é equivalente a 5,25 % da des pes a
pública. Isto mostra claramente que o investimento parental na educação representa apenas uma
pequena proporção dos fundos alocados pelo Estado para este fim. Por outras palavras, a educ aç ão
escolar na Europa é, em larga medida, financiada pelo erário público.
Não obstante, como ilustra a Figura II.2.2, há uma considerável variação entre os países . E nquant o
numa maioria de países a educação escolar é amplamente financiada a partir de fontes públicas, em
alguns, embora nunca se equipare aos níveis de financiamento público, o financiamento privado t em
um contributo substancial. Desse modo, na maioria dos países europeus (com dados dis poníveis ) o
valor fica abaixo dos 10 %. No caso na Finlândia, Roménia e Noruega, a despesa privada na
educação é quase negligenciável, ficando abaixo de 1 %.
Em seis sistemas educativos, o financiamento privado assume um papel mais relevante, equivalendo
a mais de 10 % da despesa pública. Estes sistemas são, por ordem crescente, Chipre, Malta,
Portugal, Reino Unido, Espanha e Turquia. Destaca-se o caso da Turquia, que apresenta, de longe, a
proporção mais elevada de despesa privada com quase 19 % (Figura II.2.2). Ao mesmo tempo, como
comprova o próximo capítulo (Figura II.3.1), este país regista uma das percentagens mais baix as de
população estudantil em escolas privadas (variando entre 4,3 % no ensino primário, 5,2 % no
secundário inferior e 8,8 % no secundário superior). Não sendo este o caso em Espanha, Chipre,
Malta, Portugal ou Reino Unido, conclui-se que a elevada proporção de despesa privada na Turquia
poderá dever-se a um outro fator que não a proporção de população estudantil em escolas privadas .
Em qualquer caso, o facto de a despesa do agregado familiar ser relativamente mais alt a em t odos
estes países (incluindo a Turquia) pode significar que a equidade educativa é comparativamente mais
baixa. A relação empírica entre a equidade e o rácio de despesa pública/privada na educação é
analisada na Parte III deste relatório.
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Principais conclusões
Olhar para a tipologia das escolas a partir de diferentes ângulos ajuda a compreender o grau de
diferenciação nos países europeus. Se bem que uma tipologia variada de escolas possa responder
às diversas necessidades dos alunos, também é certo que pode aumentar as desigualdades
educativas. Logo, importa alcançar o justo equilíbrio entre o objetivo de acomodar necessidades
diversificadas e a equidade na educação.
A maioria dos sistemas educativos europeus oferece uma variada tipologia de escolas para
responder às diferentes necessidades dos alunos. A diferenciação entre tipos de escolas pode s er
feita com base na governança e no financiamento (setor público ou privado), no curríc ulo (e. g. as
escolas oferecem diversas especializações ou percursos educativos), ou na estrutura (diferent es
tipos de escolas acomodam diferentes grupos etários ou níveis de ensino em paralelo).
• As escolas privadas – especialmente as que são pagas – podem intensificar o grau de
segregação social e académica num sistema educativo e, consequentemente, as
desigualdades educativas. Contudo, os investigadores também referem que as desigualdades
educativas podem ser menores em sistemas que contam com um maior setor privado.
• A diferenciação curricular ocorre em metade dos sistemas educativos abrangidos por este
relatório. Regra geral, se a diferenciação curricular tem início no nível primário, pros s egue ao
longo dos restantes níveis de escolaridade.
• Apenas nove sistemas educativos denotam uma diferenciação estrutural. No entanto, esta
forma de diferenciação pode influenciar consideravelmente outras características s ist émicas,
como as políticas de escolha da escola e de admissão ou o tracking.
Mesmo que estas características sistémicas possam ser independentes umas das outras, na
realidade, estão frequentemente interligadas. Como as instituições de ensino privado gozam,
geralmente, de maior autonomia do que as públicas, a diferenciação público/privado pode contribuir
para uma maior diferenciação curricular. Associações semelhantes podem igualmente encontrar-se
entre a diferenciação público/privado e a diferenciação estrutural, embora em menor grau.
Em todos os sistemas educativos, os alunos diferem entre si em termos de contexto familiar,
experiências, aptidões e necessidades. Muitos países tentam acomodar estas diferenças introduzindo
mecanismos de diferenciação no seu sistema educativo. A diferenciação obtém-se ao agrupar os
alunos com base nas suas aptidões, interesses, ou outras características. Os alunos podem ser
agrupados dentro das turmas, e em turmas, escolas ou programas/percursos educativos diferent es .
Tais agrupamentos podem basear-se em critérios de escolha (Capítulo II.4) ou de seleção
(Capítulo II.5). Porém, independentemente do regime subjacente, uma importante cons equênc ia da
diferenciação é que alunos com um nível de competências semelhante tendem a congregar-se dentro
das mesmas escolas ou turmas (Parker et al., 2016, p. 12).
Este capítulo foca-se na diferenciação através de um leque variado de tipologias de escola. A
introdução da diversidade na oferta educativa através de um número crescente de tipos de escola
assenta no pressuposto de que a educação é um “quase-mercado”, em que um incremento da
concorrência pode melhorar o desempenho dos prestadores de educação e, em última instânc ia, os
resultados académicos dos alunos, reforçando assim a eficácia da educação (Dumay e Dupriez,
2012). Diferentes tipos de escola podem adequar-se a diferentes alunos; por conseguinte, a
diversidade na oferta pode conduzir a melhores oportunidades educativas para todos. No entanto, as
evidências empíricas também sugerem que a diferenciação e a diversidade na tipologia de es c olas
tendem a aumentar o impacto do contexto socioeconómico no sucesso escolar do aluno
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(Ammermüller, 2005; Strietholt et al., 2019). Em sistemas altamente diferenciados, as disparidades
entre os resultados académicos dos alunos de contextos socioeconómicos elevados e baix os são
mais acentuadas.
Neste contexto, o atual capítulo aborda a disponibilização de diferentes tipologias de escola nos
sistemas educativos, considerando três dimensões ( 27):
•

Diferenciação público/privado: refere-se à existência de escolas privadas paralelament e às
escolas públicas, diferindo nas regras de governação aplicadas.

•

Diferenciação curricular: ocorre quando tipos de escola distintos adotam diferentes currículos
nucleares ou quando certos tipos de escola podem desviar-se dos currículos nucleares.

•

Diferenciação estrutural: refere-se à existência de diferentes modelos de ensino (primário e
secundário) no seio de um sistema educativo. Em caso de diferenciação estrutural, alunos de
diferentes idades podem inscrever-se em diferentes tipos de escola, ou seja, grupos de alunos
distintos fazem a transição entre escolas em diferentes idades ao longo da sua escolaridade.

II.3.1. Diferenciação público/privado
A diferenciação entre os setores público/privado ocorre quando um sistema educativo incorpora
estabelecimentos de ensino privado com estruturas de governação ou regimes jurídicos distintos dos
estabelecimentos públicos. As escolas públicas são controladas e geridas por autoridades educativas
ou outros órgãos públicos ( 28), enquanto o controlo e gestão das escolas privado s ão as s egurados
por entidades privadas externas ao Governo ( 29). Devido a estas diferenças entre estruturas de
governação, as escolas podem divergir significativamente nas regulamentações aplicáveis a áreas
como os procedimentos de admissão (Capítulo II.5), conteúdos pedagógicos e avaliação, entre
outras. Quando as escolas privadas não estão vinculadas às mesmas regulamentações que as s uas
congéneres públicas, há um incremento da escolha educativa. A existência de escolas privadas nos
sistemas educativos reforça as suas características de “quase-mercado”.
Para além da governação, as principais fontes de financiamento representam outro importante
elemento distintivo entre instituições educativas. As escolas privadas podem s er, es sencialmente,
dependentes ou independentes do Estado, em função de receberem mais de 50 % do seu
financiamento de base a partir de fontes públicas ( 30). Embora controladas e geridas por organis mos
privados, as escolas privadas dependentes do Estado recebem pelo menos 50 % do seu
financiamento de base (ou salários do pessoal docente) do Estado (UNESCO-UIS/OCDE/ Eurost at,
(27)

Uma quarta dimensão que permite distinguir os tipos de escolas está associada à seletividade por parte das escolas. Tal
diferenciação seletiv a existe quando as escolas de um mesmo setor, que adotam o mesmo currículo e funcionam
dentro de uma estrutura uniforme, continuam a divergir na forma como definem os seus cri t é ri o s d e a d m i ssã o . Um a
forma de diferenciação seletiva é a seletividade académica. Escolas academicamente seletivas existem, por exemplo, no
Reino Unido - Inglaterra e Irlanda do Norte - (grammar schools) e na Grécia (escolas secundárias e liceus-modelo
experimentais). Uma outra forma de diferenciação seletiva é a seleção baseada na filiação religiosa re p re se n t a d a p o r
alguns tipos de escola pública no Reino Unido (faith schools em Inglaterra e País de Ga l e s e i n t e g ra t ed s c h o o ls n a
Irlanda do Norte). A diferenciação seletiva será debatida no Capítulo II.5 sobre políticas de admissão escolar.

(28)

Uma instituição é classificada como pública se for controlada e gerida 1) diretamente por uma agên cia o u a u t o rid ad e
educativa pública ou 2) diretamente por uma agência governamental ou um órgão diretivo (conselho, comité, etc .), c o m
membros maioritariamente nomeados por uma autoridade pública ou eleitos por franchise público (UNESCO-UIS, 2019).
Uma instituição é classificada como privada se for controlada e gerida por um organismo privado fora do govern o (e . g . ,
igreja, sindicato ou empresa, agência estrangeira ou internacional), ou se o seu conselho diretivo for composto
maioritariamente por membros não selecionados por uma agência pública (UNESCO-UIS, 2019).
Os termos "dependente do Estado" e "independente do Estado" referem-se exclusivamente ao grau de dependência d e
uma instituição privada do financiamento a partir de fontes governamentais; não se referem ao grau de orientação o u à s
regulamentações centrais. Uma escola privada dependente do Estado é aquela que recebe pelo menos 5 0 % d o se u
financiamento de base a partir de órgãos governamentais ou cujo pessoal docente é pago por um órgão governamental seja diretamente ou através do Governo. Uma escola privada independente do Estado é aquela que recebe menos de
50% do seu financiamento de base a partir de órgãos governamentais ou cujo pessoal docente não é pa g o a t ra vés d e
um órgão governamental - seja diretamente ou através do Governo (UNESCO-UIS/OCDE/Eurostat, 2018, p. 26).

(29)
(30)

76

II. 3. Diferenc iaç ão e tipologias de es c ola

2018). Em virtude desta dependência financeira em relação ao Estado, em geral, as escolas privadas
subvencionadas diferem menos das congéneres públicas em termos de quadro regulatório, em
comparação com as escolas privadas independentes. Não obstante, subsistem diferenças a nível
normativo entre escolas públicas e privadas dependentes do Estado, que serão abordadas nos
respetivos capítulos temáticos da Parte II.
As evidências sugerem uma relação mista entre equidade educativa e diferenciação público/privado.
Por um lado, a existência de escolas privadas no seio de um sistema educativo pode aumentar a
segregação social e académica, logo, as desigualdades educativas (Ammermüller, 2005; Bodovski et
al., 2017; ver também Capítulo II.2). Como salientou o Capítulo II.2, estudos comparativos concluíram
que o impacto do contexto socioeconómico nos resultados de aprendizagem tende a ser mais
acentuado em sistemas com níveis mais elevados de despesa privada em percentagem da des pes a
total em educação (Schütz, Ursprung, e Wößmann, 2008). Por outras palavras, o volume das
contribuições privadas feitas pelos pais (e.g., pagamento de propinas em escolas privadas) pode t er
um impacto negativo na equidade.
Por outro lado, ao contemplar apenas a dimensão do setor privado independentemente da proporç ão
das contribuições privadas, obtêm-se resultados diferentes. Os investigadores identificam uma
modesta relação negativa entre o impacto do contexto socioeconómico nos resultados de
aprendizagem e a percentagem de escolas privadas (Bodovski et al., 2017; Schlicht, StadelmannSteffen e Freitag, 2010; Schütz, Ursprung e Wößmann, 2008). Ou seja, as desigualdades educativas
podem ser menos acentuadas em sistemas com um setor privado mais extenso. Uma explicação
possível para tal é que, em sistemas com um número maior de escolas privadas, estas são
tendencialmente dependentes do Estado e não totalmente independentes; logo, as diferenças em
relação ao setor público são menos pronunciadas (Schlicht, Stadelmann-Steffen e Freitag, 2010).
A Figura II.3.1 mostra a proporção de alunos matriculados nos ensinos primário, secundário inferior e
superior (CITE 1-3) em instituições privadas, distinguindo, sempre que possível, entre as instituições
dependentes e independentes do Estado. Pode observar-se que, em 18 sistemas educativos, menos
de 5 % dos alunos nos níveis primário e secundário inferior frequentam escolas privadas (no
secundário superior são 13 sistemas). Portanto, nestes países, o setor privado tem um peso
negligenciável e, na sua maioria, são escolas privadas independentes do Estado ( 31).
O setor público continua a dominar, com mais de 80 % dos alunos a frequentar escolas públicas em
outros 14 sistemas educativos no ensino primário, e em 11 e 15 sistemas no secundário inferior e
superior, respetivamente. Nestes países, o peso relativo das instituições privadas dependentes e
independentes do Estado varia. Enquanto no ensino primário há mais alunos em instituições privadas
independentes do Estado no seio do setor privado, o mesmo cenário não se aplica ao nível
secundário na vasta maioria dos sistemas educativos deste grupo ( 32).
Por último, em quatro países, a proporção de alunos em escolas públicas fica abaixo de 80 % no
ensino primário. O setor privado regista as percentagens mais elevadas na Bélgica (quase 55 %),
Malta (44 %), Espanha (cerca de 30 %) e Reino Unido (cerca de 24 %). Nestes quatro países, no
setor privado, as instituições dependentes do Estado são predominantes; na Bélgica, a percentagem
de escolas privadas independentes do Estado é inferior a 1 %. Neste grupo, a proporção mais
elevada de alunos regista-se em Malta, que fica acima de 13 %.
O peso relativo do setor privado é maior nos níveis secundário inferior e superior, com sete e oito
países, respetivamente, a matricular mais de 20 % dos seus alunos em instituições privadas. As
diferenças entre os níveis primário e secundário inferior são menos pronunciadas e s ó ex cedem os
10 pontos percentuais na Dinamarca e no Reino Unido, com menos alunos em escolas públicas no
(31)
(32)

A Alemanha não apresenta dados sobre o grau de dependência das suas instituições privadas em relação ao Estado.
A Áustria não dispõe de informações sobre a dependência das instituições privadas em relação ao Estado.
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secundário inferior. O Reino Unido acusa uma diferença mais marcante, com menos de 25 % dos
alunos a frequentar escolas primárias privadas, em contraste com 66 % no secundário inferior ( 33).
Figura II.3.1: Proporção de alunos em estabelecimentos de ensino privado (CITE 1-3), 2017
II.3.1.A: CITE 1

II.3.1.B: CITE 2

II.3.1.C: CITE 3

Instituições de ensino privado
dependentes do Estado

Instituições de ensino privado
independentes do Estado

Instituições de ensino privado (em virtude de definições
díspares, não há dados separados para instituições
dependentes/independentes do Estado)

Fonte: Eurostat, [educ_uoe_enra01], última atualização 02.12.2019.

(33)

Isto deve-se sobretudo ao desenvolvimento das academies em Inglaterra, que são escolas priva d a s d e p e n d en t es d o
Estado. O programa foi aplicado às escolas secundárias a partir de 2002, e em 2010 foi alargado às primárias, co m u m
aumento rápido dos números (para saber mais sobre as academies, ver também Secção II.3.2).
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CITE 1
BE
Dependente do Estado 53,7
Independente do Estado 0,7
DE
Dependente do Estado
:
Independente do Estado :
CITE 2
BE
Dependente do Estado 57,6
Independente do Estado 0,5
DE
Dependente do Estado
:

MT
30,3
13,5
TR
(-)
4,3
MT
35,5
11,5
TR
(-)

ES UK HU DK
27,8 20,0 14,2 16,4
3,6 4,2 2,5 0,2
NO LT
IS
CZ
3,0
(-)
2,8 2,4
0,4 3,2 0,0
(-)
ES UK HU DK
28,6 61,2 15,1 29,2
3,7 5,2 2,5 0,6
NO LT
IS
CZ
3,8
(-)
1,6 3,5

FR
14,5
0,4
LV
(-)
2,1
FR
21,7
0,4
LV
(-)

PT
3,5
9,4
FI
1,8
(-)
PT
5,9
7,6
FI
5,1

LU
SE
0,3 10,5
11,6 0,0
BG RO
(-)
0,0
1,3 1,1
LU
SE
8,4 17,1
11,9 0,0
BG RO
(-)
0,0

CY
(-)
8,9
SI
0,9
0,0
CY
(-)
17,0
SI
0,6

SK
7,7
(-)
IE
0,0
0,6
SK
8,1
(-)
IE
0,0

AT
:
:
HR
(-)
0,5
AT
:
:
HR
(-)

IT
0,0
6,0
NL
(-)
0,4
IT
0,0
3,6
NL
(-)

PL
1,6
4,2
RS
(-)
0,2
PL
2,1
5,1
RS
(-)

EL
(-)
5,5
ME
0,0
0,0
EL
(-)
4,6
ME
0,0

CH
1,5
4,0
MK
0,0
0,0
CH
2,6
6,0
MK
0,0

Independente do Estado

5,2

0,3

1,9

(-)

3,2

0,0

0,0

0,7

1,6

0,1

0,0

0,0

CY SK
(-) 16,0
19,2 (-)
SI
IE
1,9 0,0
4,2 0,6

AT
:
:
HR
(-)
4,1

IT
5,2
3,7
NL
(-)
12,6

PL
1,7
12,8
RS
(-)
1,2

EL
(-)
4,1
ME
0,0
0,4

CH
8,5
6,0
MK
0,0
0,0

:

CITE 3
BE MT
Dependente do Estado 58,5 20,6
Independente do Estado 0,5 6,7
DE TR
Dependente do Estado
:
(-)
Independente do Estado :
8,8

3,6

0,0

(-)

ES UK HU DK
18,9 74,1 14,6 3,2
8,4 5,2 11,8 0,2
NO LT
IS
CZ
9,7
(-) 21,1 15,5
0,0 2,2 0,9
(-)

0,6

FR
PT
LU
SE
28,3 4,2 6,7 18,3
0,7 17,2 10,2 0,0
LV
FI
BG RO
(-) 19,6 (-)
0,0
4,8
(-)
2,6 1,7

EE
(-)
5,2

EE
(-)
3,8

EE
(-)
3,3

Fonte: Eurostat, [educ_uoe_enra01], última atualização 02.12.2019.

Notas explicativas
No nível CITE 1, os sistemas educativos são ordenados segundo a proporção de alunos em instituições de ensino privado.
Para mais informações sobre instituições de ensino privado dependentes do Estado, ver a Figura II.4.3.

Notas específicas por país
Alemanha e Áustria: Não existe informação disponível sobre a dependência das instituições privadas em relação a o E st a d o
no conjunto de dados da UOE. Porém, segundo a Figura II.4.3, ambos os países têm escolas privadas dependentes do Estado.
Eslov énia: A proporção de instituições privadas independentes do Estado varia anualmente devido à natureza do
financiamento do ensino privado. Todas as instituições privadas que ministram programas oficialmente reconhecidos rece b e m
85 % dos custos a partir do orçamento do Estado. Este não cobre investimentos de capital no ensino privado, pelo que a
aferição da dependência das instituições privadas pode variar anualmente em função do volume do investimento de capital.
Albânia e Bósnia-Herzegov ina: Não participam na recolha de dados do Eurostat.

Relativamente às diferenças entre o ensino primário e o secundário superior (CITE 3), o cenário é
mais heterogéneo. O padrão geral aponta para uma percentagem mais baixa de alunos em es colas
públicas no nível secundário superior do que no ensino primário ou no secundário inferior. Na
Chéquia, França, Chipre, Países Baixos, Finlândia, Reino Unido e Islândia, as disparidades ent re o
ensino primário e o secundário superior excedem os 10 pontos percentuais. Mais uma vez, a
diferença mais acentuada regista-se no Reino Unido, onde quase 80 % dos alunos do secundário
superior frequentam instituições de ensino privado. Ao mesmo tempo, na Dinamarca e em Malta, o
setor público é mais predominante no secundário superior, com diferenças que excedem os
10 pontos percentuais entre o ensino primário e o secundário superior.

II.3.2. Diferenciação curricular
Para além da diferenciação entre instituições públicas e privadas, os sistemas educativos podem
ainda estabelecer distinções com base em conteúdos pedagógicos, a qual é apreendida pelo conceito
de diferenciação curricular.
A diferenciação curricular refere-se à situação em que diferentes tipos de escola adot am c urríc ulos
distintos no mesmo nível de ensino. O track ing (Capítulo II.6) é a forma mais disseminada de
diferenciação curricular, mas o conceito de diferenciação curricular não se limita à introdução de vias
ou percursos diferenciados. Abrange, particularmente, a distinção entre diferentes t ipos de es c olas
com o mesmo percurso educativo mas que adotam outros programas curriculares e/ou uma carga
horária (mínima) diferente prevista para o mesmo programa curricular.

79

A Equ ida de n a Ed uc aç ã o Es c ol ar n a Eur op a

Parte II. C arac terís tic as dos s is tem as educ ativ os

Dado que o track ing e a distinção entre percursos vocacionais e gerais são as petos debat idos em
maior detalhe no Capítulo II.6, a secção atual limita-se a apresentar a diferenciação curricular no
âmbito do ensino geral, nos setores público e privado dependente do Estado.
A Figura II.3.2 ilustra a diferenciação curricular nos sistemas educativos por níveis CITE,
demonstrando a sua ocorrência em metade dos sistemas educativos abrangidos por este relatório.
Figura II.3.2: Diferenciação curricular no ensino geral (CITE 1-3), 2018/19

A partir do CITE 1
A partir do CITE 2
A partir do CITE 3
Nenhuma diferenciação no
ensino geral
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura considera as escolas públicas e as escolas privadas dependentes do Estado.

Notas específicas por país
Dinamarca: Não existe diferenciação curricular nas escolas públicas no CITE 3.
Alemanha: No nível CITE 1, os Länder têm o seu próprio currículo mas, dentro de cada Land, todas as escolas têm a
obrigatoriedade de seguir o mesmo currículo.
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Não existe um currículo obrigatório na Key Stage 5 do CITE 3 (16-18/19 anos de idade).
Reino Unido (SCT): O Curriculum for Excellence define as linhas orientadoras do currículo escolar dos níveis CITE 0-3. A
responsabilidade pelos conteúdos específicos a lecionar cabe aos concelhos locais e escolas. Logo, estas têm autonomia para
decidir o que ensinar aos alunos, em conformidade com as diretrizes e recomendações nacionais.
Suíça: No CITE 1, cada região linguística tem um currículo próprio, e todas as escolas de cada região seguem esse currículo.

Quando existe diferenciação curricular num nível baixo da CITE, a tendência é para que pros s iga ao
longo da escolaridade. Por exemplo, em sistemas educativos que introduzem a diferenciação
curricular no ensino primário (CITE 1), esta continua a ser uma característica sistémica no secundário
inferior e superior (CITE 2 e 3). A figura supra indica o nível CITE em que é iniciada a diferenc iaç ão
curricular. A Dinamarca é a única exceção a apontar, pois embora diferentes tipos de escola pos sam
seguir currículos diferentes nos níveis CITE 1 e 2, não existe qualquer diferenciação curricular no
CITE 3.
Seis sistemas educativos iniciam a diferenciação curricular no nível primário: Dinamarca, França,
Luxemburgo, Eslovénia, Reino Unido (Inglaterra) e Noruega. Em alguns (Dinamarca, Eslovénia,
Inglaterra e Noruega), tal diferenciação ocorre entre escolas públicas e privadas dependentes do
Estado, em virtude de estas últimas terem permissão para desenvolver os programas curriculares
próprios. Naturalmente, em tais casos, o grau de diferenciação curricular pode variar em funç ão da
proporção relativa de instituições privadas dependentes do Estado (ver secção prévia).
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Na Dinamarca, as “escolas priv adas” dependentes do Estado são liv res para desenv olv er os seus currículos de form a autónom a
desde que consigam garantir um ensino equiparado ao das escolas públicas e proporcionar aos alunos as mesmas possibilidades
de progressão no sistema educativ o.
No Reino Unido (Inglaterra), as academies são escolas priv adas dependentes do Estado não v inculadas ao National Curric ulum .
Contudo, são obrigadas a adotar um currículo abrangente e equilibrado, que integre disciplinas obrigatórias. As academies foram
inicialmente implementadas no ensino secundário, mas em 2010 o programa foi alargado às escolas primárias.

Em França e Luxemburgo, a principal fonte de diferenciação curricular são as escolas públicas (em
França, escolas públicas e privadas dependentes do Estado) com diferentes regimes linguísticos.
Em França, as escolas internacionais (ou as secções internacionais no seio das escolas) oferecem programas educativ os com
uma forte componente de língua estrangeira em 17 idiomas diferentes, desde o ensino primário até ao secundário superior.

A diferenciação curricular iniciada nos níveis CITE 2 e 3 encontra-se frequentemente associada ao
track ing; por conseguinte, define-se frequentemente como um percurso educativo distinto
(Capítulo II.6.). Tal diferenciação também ocorrer nos sistemas educativos no nível primário. Neste
caso, fazem gerar diferenças adicionais nos níveis secundário inferior e/ou superior.
Além da relativa autonomia das escolas privadas dependentes do Estado, a diferenciação c urricular
no secundário inferior e superior geral pode assumir duas formas, a saber, a especialização da escola
secundária e o nível de ensino/requisitos de aprendizagem dos diferentes tipos de estabelecimentos.
Em sistemas educativos com uma tipologia variada de escolas secundárias com diferentes
especializações, existem programas educativos com ênfase particular em disciplinas ou áreas
curriculares específicas (ciências sociais, línguas, matemática, etc.). Este modelo de diferenc iação
curricular existe na Bélgica, Bulgária, Chéquia, Croácia, Itália, Letónia, Noruega e Turquia.
Na Croácia, as escolas com ensino secundário superior geral (gimnazije) podem ser gerais ou especializadas. Ex istem, neste
nív el, cinco tipos de programas que diferem na carga horária alocada a disciplinas específicas: secundário superior geral (básico)
(opća gimnazija); secundário superior geral com ênfase nas línguas (jezična gimnazija); línguas clássicas (klasična gimnazija);
ciências naturais e matemática (prirodoslovno-matematička gimnazija); e ciências naturais (prirodoslovna gimnazija).
Também em Itália há seis tipos de escolas de nív el secundário superior (liceo) especializadas nas seguintes áreas: artes (Liceo
artistico); estudos clássicos (Liceo classico); matemática e ciências (Liceo scientifico); línguas (Liceo linguistico); mús ic a e danç a
(Liceo musicale e coreutico); e ciências humanas (Liceo delle scienze umane). Alguns destes liceo têm subespecializações (e.g.
Liceo economico-sociale inseridos em Liceo delle scienze umane).

Quanto às diferenças nos níveis de ensino ou requisitos de aprendizagem dos diferentes tipos de
escola, podem apontar-se como exemplos típicos os percursos educativos hierarquicamente
ordenados dos cursos gerais na Alemanha, Países Baixos, Áustria ou Suíça (ver também
Capítulo II.6.). Todavia, há outros sistemas educativos que aplicam princípios organizacionais
similares (e.g. Chéquia, França, Luxemburgo, Hungria ou Eslováquia). Nesse caso, diferentes
programas educativos propostos por diferentes tipos de escola podem, inclusivamente – embora não
necessariamente –, conduzir a diferentes qualificações de nível secundário superior.
Na Alemanha, nos nív eis secundário inferior e superior, os programas ministrados por tipos específicos de escola estão
associados a certificados de conclusão deste nív el. Tradicionalmente, são a Hauptschule, Realschule e Gymnasium, sendo que
este último tipo de escola apresenta os requisitos de aprendizagem mais ex igentes (mais “académicos”) em certas disciplinas.
Além disso, a maioria dos Länder tem escolas secundárias cooperativ as ou integradas. A escola secundária cooperativ a
(kooperative Gesamtschule) reúne os programas Hauptschule, Realschule e Gymnasium sob o mesmo teto pedagógico e
organizacional. A secundária integrada (integrierte Gesamtschule) forma uma unidade pedagógica e organizacional que cobre os
três programas do secundário inferior, ou seja, alunos destes três programas frequentam as mesmas aulas. As escolas com v ários
planos de estudos (Schularten mit mehreren Bildungsgängen) combinam dois ou três programas sob o mesmo teto.
Em França, distinguem-se dois programas educativ os no ensino secundário superior geral que podem ser ministrados por
diferentes tipos de escola ou dentro da mesma escola (Lycée général et technologique).
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Na Áustria, há dois tipos principais de escola no nív el secundário inferior (CITE 2): a nov a escola secundária (Neue Mittelschule) e
a escola secundária académica de nív el inferior (Allgemeinbildende Höhere Schule).

II.3.3. Diferenciação estrutural
A diferenciação estrutural refere-se a uma característica sistémica dos sistemas educativos em que
os alunos podem matricular-se em distintos tipos de escola em idades diferentes, embora estas
escolas não divirjam necessariamente no currículo adotado. Nestes casos, a transição entre es colas
não acontece na mesma etapa para todos (e.g., no final da primária ou do secundário inferior), mas
sim em diferentes idades, consoante o tipo de escola que escolhem. Isto significa que, no seio de um
sistema educativo, coexistem diferentes instituições educativas com modelos distintos de ensino
primário e secundário. Logo, a diferenciação estrutural também pode corresponder a estruturas
educativas paralelas ou alternativas.
A diferenciação estrutural é um termo que cobre disposições institucionais muito diferentes. A
Figura II.3.3 representa os sistemas educativos com estruturas educativas paralelas, distinguindo-as
em função dos níveis CITE concernentes. Pode concluir-se que a diferenciação estrutural não é muito
comum na Europa, existindo em menos de um quarto dos sistemas educativos analisados.
Três sistemas educativos registam uma diferenciação estrutural entre o CITE 1 e 3: Espanha, Letónia
e Lituânia. Em Espanha, as escolas primárias (CITE 1) e secundárias (CITE 2 e CITE 3 juntas) estão,
geralmente, separadas, embora algumas Comunidades Autónomas adotem uma estrut ura dist inta.
Além disso, a diferenciação também pode ocorrer no seio da própria Comunidade, pois as es colas
privadas dependentes do Estado podem oferecer estruturas alternativas (por exemplo, um único
estabelecimento de ensino que ministra os níveis CITE 1, 2 e 3).
Em Nav arra, ex istem escolas separadas que combinam o CITE 1 e o primeiro e segundo anos de escolaridade do CITE 2, ou o
CITE 2 e o primeiro ano de escolaridade do CITE 3 (ensino secundário obrigatório). Em Castela-Mancha, há escolas que
combinam o CITE 1 e 2 e o primeiro ano de escolaridade do CITE 3 (ensino secundário obrigatório).

Na Letónia e na Lituânia, também existem estruturas paralelas do ensino primário em diante. Nes t es
sistemas, escolas primárias e secundárias podem ministrar programas de diferente duração, cobrindo
um único nível de ensino ou combinando diferentes níveis ou anos de escolaridade do CITE 1 ao 3.
Na Letónia, o programa de ensino básico pode ser implementado de duas formas. Os alunos frequentam uma escola primária
durante seis anos (sākumskola), com um programa do CITE 1, e depois transitam para uma escola secundária onde perm anec em
durante seis anos no CITE 2 e 3 (gymnasium). Em alternativ a, há escolas básicas (pamatskola) que combinam o ensino primário e
secundário inferior (CITE 1 e 2), às quais se segue a frequência de uma escola secundária (vidusskola) durante três anos.
Na Lituânia, o ensino primário (CITE 1) pode ser ministrado em escolas primárias separadas (pradinė mokykla), em escolas que
combinam o nív el CITE 1 e parte do CITE 2 (progimnazija), ou em escolas básicas de estrutura única para o CITE 1 e 2 (pagrindinė
mokykla). Os alunos têm v árias possibilidades de transição deste tipo de escolas para os gimnazija, que geralmente ministram o
secundário superior em conjunto com o secundário inferior. As progimnazija localizam-se sobretudo nas cidades, enquanto as
pagrindinė mokykla são mais comuns em zonas rurais (ŠMSM, 2019, p. 18).
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Figura II.3.3: Estruturas educativas paralelas no ensino geral (CITE 1-3), 2018/19

CITE 1-3
CITE 2-3
CITE 3
Nenhuma
Não disponív el
Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura contempla as escolas públicas e as escolas privadas dependentes do Estado.

Nota específica por país
Suíça: Numa minoria de Cantões, os alunos podem ingressar em escolas de Baccalauréat (gymnasiale Maturitätssc hu le ) e m
diferentes alturas (logo após a conclusão do CITE 1 ou durante o CITE 2).

A diferenciação estrutural nos níveis secundário inferior e superior é uma característica c omum aos
sistemas educativos da Chéquia, Hungria e Eslováquia. Nestes sistemas, embora o ensino primário
seja organizado em escolas de estrutura única para os níveis CITE 1 e 2, as escolas secundárias
podem optar por diferentes modelos organizacionais. Deste modo, aos alunos podem deixar as
escolas de estrutura única em diferentes alturas, seja antes, durante ou após a conclusão do CITE 2,
consoante o seu ingresso em escolas secundárias (gymnasia) de oito, seis ou quatro anos ( 34).
Por último, no Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), a diferenciaç ão es t rutural
só ocorre no secundário superior, após a conclusão da escolaridade obrigatória. Para frequentarem a
segunda etapa do CITE 3 (Key Stage 5), os alunos podem permanecer na sua escola secundária ou
sair e matricular-se em escolas privadas dependentes do Estado, como um colégio de nível
secundário superior (sixth-form college, em Inglaterra) ou pós-secundário (further education college).
Estes modelos de diferenciação estrutural influenciam outras características dos sistemas educativos,
como a escolha da escola, as políticas de admissão e de seleção, ou o track ing. Por c onseguinte,
combinadas com outras formas de diferenciação, podem ter um impacto significativo na equidade. Os
capítulos seguintes irão fornecer mais detalhes sobre a forma como a coexistência de diferentes tipos
de escola pode influenciar a estrutura dos sistemas educativos e, por sua vez, o nível de equidade.

(34)

Na Chéquia e na Hungria, distinguem-se os gymnasia (gymnázium/gimnázium) de 8 anos (CITE 2+3), 6 anos (part e s d o
CITE 2 + CITE 3) e 4 anos (CITE 3); na Eslováquia, o gymnázium de 8 anos (partes do CITE 2 + CITE 3) existe
paralelamente ao gymnázium de 4 anos (CITE 3).
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II.4. POLÍT ICAS DE ESCOLHA DE ESCOLA
Principais conclusões
A liberdade para escolher uma determinada escola dá às famílias a oportunidade de garantir a
melhor educação para os seus filhos. Contudo, a investigação prova que a livre escolha de es c ola
também pode gerar uma maior estratificação socioeconómica e de aptidões nas escolas, com
consequências ao nível da eficácia educativa e do grau de equidade nos resultados.
• Em três quartos dos países, as autoridades de nível superior pretendem limit ar a es colha da
escola no ensino primário através da alocação dos alunos, pelo menos numa base preliminar,
às escolas públicas com base na área de residência. Em dez países, as famílias podem opt ar
por rejeitar a escola alocada mediante certas condições – por exemplo, se o ac olhimento de
crianças em horário pós-letivo está disponível nas proximidades de outra escola; ou se a
escolha de outra escola não tem um impacto negativo na composição social da escola ou lis ta
de inscrições da escola atribuída ou escolhida. Outros dezanove sistemas deixam que as
famílias escolham outra escola primária pública sem quaisquer restrições, permitindo que pais
ativos e informados possam exercer uma escolha livre.
• Em metade dos países com alocação preliminar numa escola pública com base na residência,
as escolas privadas dependentes do Estado e/ou tipos específicos de escolas públicas aplicam
regras diferentes. Estas escolas têm uma área de influência diferente ou estão isentas da
alocação de alunos com base na residência, e inscrevem alunos de qualquer parte do país.
• Em muitos países, a margem para a escolha da escola no secundário inferior é maior do que
na primária; no secundário superior, a maioria aplica políticas de livre escolha de escola.
• Em muitos países com escolha livre e universal e/ou tipologia variada de escolas primárias e
do secundário inferior, as autoridades superiores disponibilizam aos pais informação
centralizada que lhes facilita uma escolha informada.
Distinguem-se cinco tipos de sistemas de escolha da escola assentes em polít icas s imilares no
ensino primário e no secundário inferior:
1. Sistemas em que os alunos são alocados a uma escola com base na residência, sendo
possível escolher outra escola mediante certas condições. As autoridades superiores não
disponibilizam aos pais informação de apoio à escolha de outra escola.
2. Sistemas em que os alunos são alocados a uma escola com base na residência, sendo
possível escolher outra escola pública mediante certas condições. Tais condições não se
aplicam às escolas privadas dependentes do Estado e a alguns tipos de es cola pública. Na
sua maioria, as autoridades superiores não disponibilizam aos pais informação de apoio à
escolha de outra escola.
3. Sistemas em que os alunos são alocados a uma escola com base na área de residência, mas
não se impõem condições para escolher outra escola. As escolas públicas e privadas
subvencionadas pelo Estado obedecem às mesmas regras. Normalmente, não existe
informação a nível superior disponível para apoiar a escolha de escola.
4. Sistemas em que os alunos são alocados a uma escola com base na residência, mas não s e
impõem condições para escolher outra escola. Escolas privadas dependentes do Estado e
algumas escolas públicas não têm de aplicar o critério de residência ou aplicam regras
distintas. As autoridades superiores emitem informação para apoiar a escolha de escola.
5. Sistemas em que a liberdade de escolha da escola é universal e, na sua maioria, as
autoridades de nível superior disponibilizam informação para apoiar essa escolha.
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A escolha da escola refere-se às políticas que permitem às famílias fazer escolhas individuais em
relação ao estabelecimento de ensino a frequentar pelos seus filhos. Numa ponta da escala temos os
sistemas educativos que não autorizam tal escolha e que obrigam os alunos a frequentar o
estabelecimento mais próximo da sua área de residência; no outro extremo, encontram-se os
sistemas educativos em que as famílias são livres de optar pela escola pretendida. Na realidade, a
maioria dos sistemas educativos situa-se entre estes dois extremos, conferindo maior ou menor grau
de liberdade às famílias na escolha da escola adequada. O grau de escolha depende efetivamente
das condições fixadas pelas autoridades educativas, mas também de outros fatores, nomeadamente,
o número e a tipologia das escolas disponíveis no sistema educativo (Capítulo II.3); a informação
disponível aos pais acerca dos seus direitos e das opções de oferta (Figura II.4.4); as políticas de
admissão escolar em vigor (Capítulo II.5); outras políticas em matéria de financiamento, apoio
educativo e transporte, etc. (Capítulos II.10-12).
Um dos principais argumentos para conceder a possibilidade de escolha da escola é que os pais t êm
o direito de escolher a melhor educação para os seus filhos. Outro argumento defende que tal
possibilidade gera concorrência entre as escolas na captação de alunos, o que por sua vez melhora a
qualidade da educação. Subsequentemente, um incremento da qualidade das escolas irá resultar em
melhores resultados educativos. Os defensores da escolha de escola salientam igualmente que es t a
possibilidade gera melhores oportunidades para todos os alunos, na medida em que, juntamente com
as suas famílias, podem escolher uma educação que corresponda às suas necessidades e
preferências pessoais. Na perspetiva da equidade, os alunos socioeconomicamente desfavorec idos
são alegadamente libertados das restrições de residência para poderem optar por es colas fora das
suas áreas (frequentemente carenciadas). Contudo, há quem conteste estes ganhos de efic iência e
de equidade que se afirma decorrerem da escolha de escola, na medida em que nem todos os pais e
alunos têm a possibilidade de exercer este direito em igual medida (Burgess e B riggs, 2010). E ste
facto pode conduzir a uma filtragem dos alunos mais dotados e socioeconomicament e favorec idos
por parte de algumas escolas, resultando numa segregação académica e social dos alunos menos
dotados e socioeconomicamente desfavorecidos (Musset, 2012; Wilson e Bridge, 2019).
As investigações sugerem que, perante a possibilidade de escolha da escola, nem t odos os pais e
alunos a exercem ativamente e, aqueles que o fazem tendem a pertencer a agregados privilegiados
que dispõem de mais informação sobre as opções disponíveis. A possibilidade de escolha só
aumenta ligeiramente as oportunidades dos alunos que enfrentam constrangimentos financeiros , de
residência, de transporte e de informação (Cornelisz, 2017; Echazarra e Radinger, 2019). Por
exemplo, a escolha da escola pode ser muito limitada ou inexistente para alunos que vivem em áreas
remotas, com um único estabelecimento de ensino ou com escolas alternativas situadas a longa
distância, em povoações de maior dimensão. Similarmente, os alunos que vivem em condições
socioeconómicas severas podem não ter os recursos necessários – de tempo ou financ eiros – para
estudar fora do seu bairro.
Os pais tendem a escolher escolas de desempenho elevado. Além disso, o comportamento de pais e
alunos também revela uma preferência por escolas com alunos de contextos socioeconómicos
similares ou mais favorecidos (do que os pares que frequentam a escola da área de residência)
(Butler e van Zanten, 2007; Rowe E. e Lubienski C., 2017; Wouters et al., 2018). Assim, a livre
escolha de escola pode promover a triagem por aptidão (Seppanen, 2003; Soderstrom e UUsitalo,
2010) e contexto socioeconómico (OCDE, 2016b).
O efeito da escolha de escola na triagem dos alunos também é relevante na medida em que a
composição escolar (em especial, o efeito dos pares) causa um impacto no desempenho escolar
(Gibbons S. et al., 2006). Dados empíricos obtidos através do PISA 2018 (OCDE, 2019b)
demonstram que nos sistemas educativos com escolas menos diversificadas socialmente, a relaç ão
entre o desempenho escolar dos alunos e o seu estatuto socioeconómico é mais fort e. Uma menor
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diversidade nas escolas tende a favorecer os alunos privilegiados, pois um menor grau de
diversidade social parece estar ligeiramente correlacionado com um melhor desempenho dos alunos
favorecidos e um desempenho mais fraco dos alunos desfavorecidos (OCDE, 2019c). Além diss o, o
PISA 2015, à semelhança de outros estudos académicos, indica que a filtragem de alunos mais
dotados e socioeconomicamente favorecidos tem um efeito especialmente negativo no desempenho
dos alunos em escolas desfavorecidas (OCDE, 2019c) (ver também Capítulo II.10).
As provas empíricas sobre o impacto da escolha da escola na coesão social são limitadas. Tendo um
impacto no capital social e na participação parental, a escolha da escola pode contribuir para a
coesão social ao reunir alunos e famílias de diferentes contextos socioeconómicos. No ent ant o, um
corpo discente estratificado entre escolas resultante da política de escolha de escola sugere, na
realidade (Philips et al., 2014), que tal escolha pode contribuir para aumentar os benefícios privados
da educação, porventura em detrimento dos seus objetivos sociais (Cornelisz, 2017). Proceder à
seleção dos alunos nas escolas por aptidão ou estatuto social pode afetar de forma adversa não s ó a
eficiência como também a equidade do sistema educativo (OCDE, 2019c).
O impacto das políticas de escolha da escola, incluindo os efeitos da triagem result ante, pode s er
influenciado por diversos fatores, como o financiamento das escolas e eventuais incentivos
financeiros de suporte à escolha de escola; as regulamentações em vigor; e os serviços de apoio
disponíveis às escolas (Ladd, 2002; Levin, 2009). Por exemplo, as políticas de escolha que apoiam
os alunos desfavorecidos e de fraco desempenho podem fomentar a equidade (Hanushek, 2003).
Além disso, o impacto da escolha da escola também é amplamente influenciado por políticas
associadas, como seja a existência de escolas privadas ou a oferta de uma tipologia variada de
escola pública (Capítulo II.3). Outros fatores significativos são a informação que é disponibilizada aos
pais sobre a oferta escolar, as condições e os procedimentos afetos à escolha da escola, assim como
as políticas que determinam se e como podem as escolas selecionar os alunos (Capítulo II.5).
Este capítulo pretende analisar algumas das políticas de escolha da escola nos sistemas educ ativos
europeus, averiguando em concreto:
•

Se os alunos são, pelo menos preliminarmente, alocados a uma escola com base em crit érios
de residência ou se as famílias são livres de escolher a escola; e, em caso de alocação
preliminar com base na residência, se existe a possibilidade de escolher uma outra escola
pública para além da que foi alocada;

•

As políticas de escolha em relação a diferentes tipos de escola, incluindo as escolas privadas
dependentes do Estado;

•

a disponibilidade de informação centralizada para apoiar a escolha de escola.

II.4.1. Livre escolha da escola e alocação de alunos com base em critérios de
residência
Ao ponderar a liberdade das famílias para escolher uma escola, devem considerar-se dois fatores:
•

se os alunos são alocados a uma escola específica, e nesse caso, se podem optar por outra;

•

se as famílias podem ou devem expressar a sua preferência por uma determinada escola.

Na vasta maioria de países, há muito que os alunos são matriculados na escola mais próxima da s ua
residência. A alocação dos alunos com base em critérios de residência ainda predomina no ens ino
público. Por vezes, define-se uma área de influência da escola, e esta deve matricular ou c onc eder
admissão prioritária às crianças residentes quando estas se inscrevem pela primeira vez na escola ou
quando transitam para outro nível de ensino. A fixação de uma área de influência das es colas pode
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estar ligada ao planeamento de recursos da rede escolar, ou pode servir para garantir a
heterogeneidade socioeconómica da população estudantil nas escolas (Capítulo II.10.1).
Os estudos apontam para certas conclusões sobre a alocação de alunos com base na residência:
•

resulta numa menor triagem por aptidão ou contexto socioeconómico. Também se rec onhece
amplamente que a fixação e adaptação de áreas de influência das escolas pode contribuir para
a diversidade socioeconómica do corpo discente nas escolas locais;

•

não ajuda a resolver problemas de segregação socioeconómica em escolas situadas em
bairros segregados de grandes cidades ou em povoações rurais carenciadas;

•

não impede que as famílias abastadas escolham a escola da sua preferência, pois podem
mudar o seu local de residência para o bairro da escola desejada ou providenciar um endereç o
particular na respetiva área de influência. A mudança de famílias privilegiadas para a
vizinhança destas escolas provoca um aumento nos preços das casas, o que poderá, c om o
tempo, vir a excluir famílias menos abastadas (Leech e Campos, 2003).

A Figura II.4.1 mostra os sistemas educativos cujos alunos são alocados a uma escola pública, pelo
menos preliminarmente, com base em critérios geográficos ou de residência, nos níveis primário,
secundário inferior e superior. Aplica-se unicamente a crianças e jovens matriculados na escola pela
primeira vez ou que transitam para o nível de ensino seguinte na altura habitual ou, em certos países,
quando são transferidos de um determinado ano de escolaridade para o ano seguinte dentro do
mesmo nível de ensino. Esta figura refere-se às políticas aplicáveis às escolas públicas que
inscrevem a maioria das crianças num dado nível de ensino no sistema educativo. Os casos em que
são aplicadas regras distintas a outros tipos de escola pública e a escolas privadas dependent es do
Estado, são exibidos na Figura II.4.3.
Figura II.4.1: Alocação de alunos às escolas públicas com base em critérios geográficos/de residência (CITE 1-3),
2018/19

CITE 1
CITE 2
CITE 3
Liv re escolha de escola no
CITE 1-3

Sem mudança de escola entre o
CITE 1 e 2, ou dentro do CITE 2
Sem mudança de escola entre
CITE 2 e 3, ou dentro do CITE 3
Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura representa sistemas educativos onde, de acordo com as regulamentações/recomendações a nível superior, os alu n o s
são alocados a uma escola pública com base em critérios de residência (o endereço da sua casa), p e l o m e no s n u m a b a se
preliminar. A alocação preliminar significa que os alunos são alocados a uma escola, mas os pais/alunos podem optar por outra
escola, mediante as condições fixadas pelo órgão responsável.
Numa maioria de sistemas educativos, os alunos mudam de escola quando transitam do ensino primário p a ra o se c u n d á rio
inferior ou numa dada altura deste nível de ensino, e/ou progridem do secundário inferior para o secundário superior ou durante
este nível de ensino. No entanto, este cenário não ocorre em alguns países devido à estrutura do sistema e d u c a t iv o . De sse
modo, os pontos amarelos e cor de laranja indicam quando não se verifica, em geral, uma mudança num dado nível.
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Notas específicas por país
Malta: Os dados referem-se à escolaridade obrigatória no CITE 3. Os alunos podem escolher uma escola quando se
matriculam no secundário superior não obrigatório.
Chéquia, Hungria, Letónia e Eslov áquia: Nestes países, existem estruturas paralelas (Figura II.3.3) a partir do início do
ensino secundário inferior. A maior parte dos alunos não muda de escola entre o CITE 1 e CITE 2 (ensino primário e
secundário inferior de estrutura única), excluindo aqueles alunos que optam por estudar noutro tipo de escola no CI T E 2 . V e r
explicação relativa à Figura II.4.3.
Espanha: A maioria dos alunos não muda de escola ao transitar do secundário inferior para o secundário superior (não
obrigatório), pois as escolas secundárias oferecem diferentes programas/percursos educativos. No entanto, os a l u n o s t ê m a
possibilidade de mudar de escola e, neste caso, devem passar pelo habitual processo de admissão (Capítulo II.5).
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Não há transição entre escolas quando os alunos progridem do CITE 2 para o CITE 3. No
entanto, pode haver uma transição entre escolas dentro do CITE 3 quando se passa do Key Stage 4 para o (pós-ob ri g a t ó ri o )
Key Stage 5.
Suíça: No secundário superior, a livre escolha da escola limita-se – com eventuais exceções – às fronteiras de um Cantão.

Na maioria de sistemas educativos europeus os alunos do nível primário são, pelo menos numa base
preliminar, alocados a uma escola primária com base em critérios de residência. No entanto,
distinguem-se 11 sistemas (as três comunidades na Bélgica, Irlanda, Itália, Países Baixos, P ortugal,
Suécia e Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) em que os pais têm o direit o ou
a obrigação de escolher uma escola (pública ou privada) para os seus filhos nos níveis primário,
secundário inferior e secundário superior. Porém, são os critérios de admissão que determinam a
escola em que a criança será admitida (ver Capítulo II.5 sobre políticas de admissão escolar).
Comparativamente ao ensino primário, há menos países a recorrer ao sistema de alocação com base
na residência no secundário inferior. Identificam-se 18 sistemas educativos com um ensino primário e
secundário inferior de estrutura única, o que significa que a maioria dos alunos não muda de es c ola
ao transitar do nível primário para o secundário inferior ou no decurso deste nível (tais sistemas estão
assinalados com pontos amarelos na Figura II.4.1). Dos 24 sistemas educativos cujos alunos
normalmente mudam de escola, somente 12 afetam preliminarmente os alunos a uma escola da s ua
área de residência. Nos restantes países (Alemanha e Luxemburgo, para além dos sistemas
apontados para o ensino primário), pais e alunos são livres para escolher a escola da sua preferência
no nível secundário inferior.
No ensino secundário superior, em quase todos os países, as famílias são livres para escolher a
escola. Somente seis sistemas (Dinamarca, Grécia, França, Chipre, Malta e Turquia) fazem esta
alocação com base na área de residência dos alunos. A livre escolha de escola no nível s ec undário
superior pode dever-se, porventura, a uma oferta educativa mais diversificada, com vários tipos de
escolas a propor currículos distintos. Além disso, o CITE 3 não faz parte da escolaridade obrigat ória
em muitos países ( 35), o que pode levar as autoridades a não tentar garantir a distribuição uniforme
de tipos de escolas e de programas por todo o território nacional. Deve salientar-se que, em quat ro
sistemas (Espanha, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido – Escócia), não é habitual os alunos
mudarem de escola entre o secundário inferior e o secundário superior ou no dec urs o des te últ imo
nível (tais sistemas estão assinalados com pontos cor de laranja na Figura II.4.1). Esta situação pode
dever-se à grande extensão dos programas que cobrem ambos os níveis, e também ao facto de a
oferta de escola cobrir ambos os programas (CITE 2 e 3). Na Bélgica – Comunidades francófona e
flamenga, Espanha e Luxemburgo, onde é habitual as escolas ministrarem os dois programas
(CITE 2 e 3), a maior parte dos alunos não muda de escola, mas podem fazê-lo se o desejarem ou se
a sua escola não oferece o programa que pretendem frequentar no nível secundário superior.
Em muitos países, quando a alocação dos alunos nas escolas primárias e de nível secundário inferior
obedece a critérios de residência, trata-se frequentemente de um ato preliminar. Em alguns deles, as
famílias podem rejeitar e escolher outra escola; noutros países, esta opção está sujeita a
determinadas condições, que variam consoante o sistema educativo.

(35)

Chéquia, Dinamarca, Estónia, Grécia, Croácia, Letónia, Chipre, Polónia, Eslovénia, Finlândia, Suécia, Albânia, B ó sn i a Herzegovina, Suíça, Islândia, Montenegro, Noruega e Sérvia
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A Figura II.4.2 indica se é possível optar por outra escola primária e de nível secundário inferior, pois
nestes dois níveis, em geral, os alunos são alocados a uma vaga mais perto da s ua c as a. A figura
refere-se apenas às escolas públicas, na medida em que a legislação emanada a nível superior
permite liberdade de escolha relativamente às escolas privadas (dependentes do Estado ou
totalmente independentes).
Figura II.4.2: Possibilidade de escolher outra escola pública que não aquela que é inicialmente atribuída
(CITE 1-2), 2018/19

Possív el, sob determinadas
condições
Possív el, sem imposição de
condições
Não é possív el
Ao critério da autoridade local
Liv re escolha de escola (sem
alocação preliminar)
Dados não disponív eis
Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura representa os sistemas educativos em que, de acordo com as regulamentações/recomendações e m a n ad as a n í v e l
superior, os pais/alunos têm a possibilidade de escolher outra escola pública distinta daquela que foi inicialmente alocad a n o s
níveis primário e secundário inferior.

Notas específicas por país
Alemanha e Luxemburgo: Os dados referem-se ao ensino primário. A partir do secundário inferior, não há alocação a escolas
com base em critérios de residência (Figura II.4.1).
Áustria: Os dados na figura referem-se à lei-quadro nacional. As regulamentações a nível provincial podem variar.

Em 11 sistemas educativos, é possível optar por uma escola pública distinta da que é inic ialmente
alocada, desde que se cumpram determinadas condições, designadamente:
1. Se o estabelecimento escolhido oferece um programa específico que não faz parte da oferta
educativa da escola alocada na área de residência do aluno – por exemplo, escolas com
programas de nível avançado ou especializado, escolas com métodos pedagógicos alternativos ,
ou escolas especializadas em determinadas disciplinas (e.g. música, desport o, et c. ). E st e é o
caso na Grécia, Croácia, Malta, Bósnia-Herzegovina, Suíça e Turquia.
2. Se as circunstâncias familiares exigem a frequência de outra escola ou s e o ac olhiment o em
horário pós-escolar está acessível perto da escola alternativa, como em França, Chipre e Malta.
Em França, as condições para escolher outra escola são muito restritas, e as autoridades estão menos dispostas a aceitá-las. No
entanto, a presença de um irmão numa escola distinta permitir a derrogação ao que está fix ado no plano restrito de alocação de
escola com base na residência, designado como carte scolaire.
Em Chipre, se um aluno precisa de frequentar um serv iço de acolhimento depois das aulas, fora de casa, como por ex emplo a
casa dos av ós, os pais podem optar por uma escola próx ima deste endereço.
Em Malta, os pais podem solicitar a matrícula numa escola primária perto do local de trabalho ou na prox imidade de estruturas de
acolhimento em horário pós-escolar (designadas Klabb 3-16), pois não se trata de uma oferta univ ersal (não está disponív el em
todas as escolas).
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3. Se a escolha de outra escola não perturbar a composição social da escola alocada ou da área
de influência; e se não afetar o total de alunos inscritos na escola ao ponto de ameaçar a
qualidade do ensino ou a própria sobrevivência da escola, como no Luxemburgo e Eslovénia.
No Luxemburgo, de modo a preserv ar a div ersidade social nas escolas, os municípios podem, em circunstâncias restritas, permitir
que as famílias optem por outra escola primária. Os pais dev em submeter um pedido bem fundamentado para a mudança de
escola e prov ar que será prov idenciado o acolhimento em horário pós-escolar por parte de um familiar próx imo ou de uma ama
acreditada na área de influência da escola pretendida.
Na Eslovénia, os pais têm de inscrev er os filhos na escola da área de influência e, uma v ez concluído este passo, dev em solic itar
a reinscrição do seu educando noutra escola pública. A escola pretendida poderá aceitar o pedido depois de ser av eriguado que
nenhum dos dois estabelecimentos é prejudicado com esta mudança. Por ex emplo, a redução no número de alunos origina um
decréscimo no número de turmas, uma alteração ao estatuto da escola ou próprio encerramento da escola.

Em contraste, 18 sistemas educativos não aplicam restrições às famílias que optam por uma es cola
diferente no nível primário ou secundário inferior, o que, na prática, implica as famílias informadas e
ativas têm Liberdade para escolher a escola dos seus filhos. Em muitos destes sistemas, de fac t o, a
escola mais perto de casa é obrigada a inscrever os alunos que residem na sua área de implantação,
mas os pais não são obrigados a matricular os filhos nessa escola. Porém, a matrícula noutra es cola
irá depender da política de admissão aplicável (ver Capítulo II.5 sobre políticas de admissão escolar).
Interessa igualmente analisar os procedimentos administrativos e de monitorização adotados nos
vários países em relação aos pedidos de matrícula noutras escolas. Em alguns deles, os pais devem
contactar a escola escolhida e o respetivo diretor decide quanto à admissão (e.g. Polónia e S érvia);
enquanto noutros sistemas (e.g. Áustria, Alemanha, Espanha, Malta, Islândia e Noruega), as
autoridades locais ou de nível superior monitorizam e autorizam os pedidos de matrícula numa escola
distinta da que é alocada. Na Eslovénia, ambas as escolas (alocada e escolhida) devem c ooperar a
fim de assegurar o cumprimento das obrigações legais e das condições de seleção de outra escola.

II.4.2. Escolha da escola e diferentes tipos de escola
Ao examinar as políticas de escolha da escola, importa averiguar se todas as escolas integradas num
sistema educativo aplicam a mesma abordagem. Por exemplo, se os alunos são alocados, pelo
menos preliminarmente, à escola pública ou privada dependente do Estado mais próxima, ou se
alguns tipos de escolas estão dispensados desta regra. Ou se, num sistema com liberdade de
escolha da escola, existem tipologias de escolas que aplicam políticas mais restritivas. Este aspet o é
relevante porque a existência de políticas distintas em matéria de escolha da escola no s eio de um
sistema, e especialmente uma maior escolha num determinado setor do sistema educ ativo, podem
dar a algumas famílias mais oportunidades para exercer o direito de escolha e conferem mais
margem para a estratificação do sistema.
A Figura II.4.3 permite verificar se existem diferenças nas políticas de escolha da es cola no ens ino
secundário inferior entre, por um lado, os diferentes tipos de escolas no setor público (Figura II.4.3.A),
e por outro, entre escolas públicas e escolas privadas dependentes do Estado (Figura II.4.3.B).
O secundário inferior é aqui evidenciado devido ao facto de as dissemelhanças nas políticas de
escolha da escola serem mais prevalentes neste nível.
Ao analisar as Figuras II.4.1 e II.4.3 em conjunto, parece evidente que, se num sistema educativo em
a livre escolha da escola se aplica à maioria das escolas públicas, essa liberdade estende-se
tipicamente a todas as escolas, não se restringindo a tipos específicos de escolas públicas ou
privadas dependentes do Estado. Em contraste, em sistemas educativos em que os alunos são
tipicamente alocados a uma escola pública com base na sua área de residência, nem todos os t ipos
de escolas públicas e/ou privadas dependentes do Estado são envolvidas no processo.
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Es c o l a s d o s e t o r p ú b l i c o
Quanto mais elevado o nível de ensino, mais diversificada a tipologia das escolas públicas
(Capítulo II.3). Assim, no ensino primário, cinco sistemas educativos indicam dois ou mais t ipos de
escola pública. No nível secundário inferior, este número sobe para 15 sistemas e no secundário
superior aumenta para 42 sistemas.
No ensino primário, em Espanha, Letónia, Lituânia e Luxemburgo, a política de escolha é c omum a
todos os tipos de escola pública. Nestes países, os alunos são inicialmente alocados a uma es cola
pública independentemente da sua tipologia, com base em critérios de residência/área de influênc ia.
Em contraste, em França, escolas internacionais, públicas ou dependentes do Estado com diferent es
ofertas curriculares no ensino primário ou secundário (Figura II.3.2) não têm uma área de influência.
Como ilustra a Figura II.4.3.A, sete dos 15 sistemas educativos com diferentes tipologias de es cola
pública no nível secundário inferior, aplicam a todas elas a mesma política de escolha da es cola. Na
Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, esta política consiste na liberdade de escolha da
escola, enquanto em Espanha e na Suíça há uma alocação preliminar com base na residência.
Figura II.4.3: Diferenças entre tipos de escola na política de escolha da escola (CITE 2), 2018/19
II.4.3.A: Entre tipos de escola pública

Políticas diferentes

II.4.3.B: Entre escolas públicas e privadas dependentes do Estado

Políticas idênticas

Não aplicável

Dados não disponíveis

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Na Figura II.4.3.A, os tipos de escola pública referem-se: a) escolas com currículos nucleares distintos no ensino geral
(Figura II.3.2) e no ensino profissional (Figura II.6.2); e b) escolas com o mesmo currículo nuclear mas com diferentes
estruturas (Figura II.3.3). Enquanto as Figuras II.3.2, II.3.3 e II.6.2 cobrem escolas públicas e privadas dependentes do Estado,
na Figura II.4.3.A são apenas incluídos tipos de escolas públicas (embora alguns também possam existir no setor privado).
Na Figura II.4.3.A, a categoria 'não aplicável' significa que existe apenas uma tipologia de escola pública no nível se c u n d á rio
inferior. Na Figura II.4.3.B, significa que não existem escolas privadas dependentes do Estado no nível secundário inferior.

Notas específicas por país
Espanha: O aluno só é alocado a uma escola dependente do Estado com base na residência se não h o u v e r v a g a n a re d e
pública.
Suíça: As regras para a escolha da escola variam entre os Cantões.

Em contraste, em nove dos sistemas que geralmente alocam, pelo menos preliminarmente, os alunos
a uma escola pública próxima da residência, aplicam-se políticas diferenciadas para alguns t ipos de
escola. Em Chéquia, Letónia, Hungria e Eslováquia, tais políticas estão associadas a estruturas
educativas paralelas (Figura II.3.3). Nestes sistemas, a maioria dos alunos frequenta, na sua área de
residência, escolas de estrutura única com ensino primário e secundário inferior (há, pelo menos
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inicialmente, uma alocação geográfica). Porém, no final da primária ou durante o secundário inferior,
alguns alunos optam por escolas que ministram os níveis secundário inferior e superior. Este t ipo de
escola não tem uma área de influência, pelo que os alunos se candidatam livremente às mesmas.
Em França, Lituânia, Áustria e Turquia, as dissemelhanças nas políticas de escolha da escola es tão
ligadas à diferenciação curricular (Figura II.3.2). Na Áustria, o nível inferior (CITE 2) das escolas
secundárias académicas (Allgemein Bildende Höhere Schule) não prevê uma área de influência para
cada escola, ao contrário do que sucede com as novas escolas secundárias (Neue Mittelschule). Na
Lituânia, não há uma área de influência para escolas profissionais no nível secundário inferior. Ao
invés, na Alemanha, onde geralmente os pais escolhem a escola dos seus filhos no nível secundário
inferior, os alunos que optam por frequentar a Hauptschule têm de efetuar a sua matrícula numa
escola local; além disso, as regras aplicadas à escolha da escola podem variar entre os Länder.
Quanto ao secundário superior, as políticas de escolha da escola são comuns a t odos os t ipos de
escola, incluindo nos seis países (Dinamarca, Chipre, Grécia, Espanha, Malta e Turquia) que aplicam
o critério da alocação inicial dos alunos com base em critérios geográficos. A França c onstit ui um
caso de exceção, pois a área de influência das escolas profissionais é diferente da que s e aplic a às
escolas de ensino geral no CITE 3; além disso, as escolas internacionais não têm área de influência.

Es c o l a s p ú b l i c a s e p r i v a d a s d e p e n d e n t e s d o Es t a d o
A Figura II.4.3.B ilustra a diferença entre escolas públicas e escolas privadas dependentes do Estado
no nível secundário inferior (deve salientar-se, porém, que as diferenças são idênticas no nível
primário). Entre os 33 sistemas educativos com escolas privadas dependentes do Estado que
ministram o secundário inferior, 18 sistemas aplicam as mesmas políticas de escolha da es cola em
ambos os tipos de estabelecimentos de ensino (públicos e privados dependentes do Estado).
Em contraste, 15 sistemas educativos em que os alunos são alocados, pelo menos preliminarmente,
a uma escola pública com base em critérios geográficos, excluem desta regra as es colas privadas
dependentes do Estado mais próximas da área de residência dos alunos. Ao invés, pais e alunos têm
liberdade para escolher qualquer escola privada dependente do Estado em vez da escola pública
alocada. Isto também significa que, de um modo geral, essas escolas privadas não têm uma área de
influência a partir da qual seria espectável que os alunos se matriculassem ( 36). Uma pes quisa mais
aprofundada poderia avaliar até que ponto, nestes 15 sistemas educativos, as escolas privadas
dependentes do Estado são contempladas pelas autoridades de nível superior na planificação do
número de vagas e na afetação de recursos escolares para todo o sistema educativo.

II.4.3. Escolha da escola e oferta de informação
Quando pais e alunos têm liberdade para fazer uma escolha em termos de educação, a informação é
um dos fatores-chave que contribuem para que se sintam efetivamente aptos a exercer at ivament e
esse direito. A localização da escola, a rede de transportes, a oferta curricular, a qualidade do ensino,
os critérios de inscrição e de admissão, o apoio educativo ou até o valor das propinas são fatores
importantes a ter em conta. Quem dispõe desta informação ou sabe onde e como descobri-la está em
boa posição para fazer uma escolha informada (Ambler, 1994). Quem não têm acesso a esta
informação pode não vir a beneficiar plenamente das oportunidades disponíveis para a escolha da
(36) Em Espanha, os alunos são alocados a escolas privadas dependentes do Estado com base em critérios de residência
somente quando não existem vagas disponíveis na rede pública. Na Hungria, algumas escolas privadas depe n d en te s d o
Estado fazem acordos (“contrato de ensino público”) com as autoridades superiores para inscrever, no mínimo, uma
proporção de alunos locais e usam certas regras aplicáveis às escolas públicas. Por exemplo, p o de m t e r u m a á re a d e
influência (embora mais extensa do que a área de uma escola pública – toda uma zona o u d ist ri t o (d e B u d a pe st e ), e
podem inscrever uma percentagem de alunos a partir dessa área de influência (no mínimo 25 % da capacidade da escola).
Se esta escola privada dependente do Estado for a única escola na zona, deverá aceitar todos os alunos residentes.
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escola; além disso, escolher uma escola desadequadamente ou não escolher de todo pode ser
prejudicial para os alunos. Por conseguinte, compete às autoridades de nível superior assegurar o
acesso equitativo das famílias à informação relativa às escolas.
A Figura II.4.4 mostra se as autoridades de nível superior oferecem informação e a tornam facilmente
acessível a todos. São contemplados dois métodos com potencial para garantir que todas as famílias
têm acesso à informação essencial para facilitar a escolha da escola:
•

Oferta direta pelas autoridades de nível superior, através de portais de Internet centralizados
ou de publicações impressas anualmente e bem conhecidas do público, contendo listagens de
escolas, programas, critérios de inscrição, etc.;

•

Oferta indireta por parte das escolas de origem, a pedido das autoridades de nível superior, na
fase em que os alunos estão habitualmente a preparar-se para mudar de escola.

Embora a qualidade da informação dada pelas escolas de origem dos alunos (feeder schools) pos sa
variar, o que significa que alguns pais podem estar mais bem informados do que outros, mantém-se a
probabilidade de a informação ser uniformemente distribuída. Por outro lado, quando a informação
aos pais recai na esfera de competência das autoridades locais ou depende da iniciativa individual
das escolas, é possível que não venha a alcançar todas as famílias potencialmente interessadas ou a
qualidade dessa informação pode variar consoante as autoridades locais e/ou as escolas.
Figura II.4.4: Oferta de informação às famílias acerca da escolha da escola (CITE 1-3), 2018/19

CITE 1
CITE 2
CITE 3
Sem requisitos ou
recomendações
Dados não disponív eis

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas

A figura mostra em que sistemas educativos as autoridades de nível superior oferecem informação destinada a ajudar as
famílias a escolher uma escola, seja diretamente ou indiretamente por via das escolas de origem dos al u no s. A i n f o rm aç ã o
pode incluir uma lista de contactos das escolas, critérios de admissão, programas, etc.

Nota específica por país
Bélgica (BE fr, BE nl), Itália, Malta, Áustria, Portugal e Noruega: Os dados referem-se a informação disponibi liz a da p e las
autoridades de nível superior e a informação fornecida pelas escolas de origem dos alunos.

Em três quartos dos sistemas educativos na Europa, as autoridades de nível superior divulgam
publicamente informação relativa às escolas que ministram um ou mais níveis de ensino, c om o fim
de apoiar as famílias na escolha da escola. Porém, aspetos como o formato, o nível de det alhe e a
acessibilidade dessa informação variam consideravelmente entre os países. A Grécia e a Eslováquia
publicam a lista das escolas no boletim oficial ou por via de regulamentação emanada das
autoridades de nível superior. Todavia, devido à natureza legal e formal, bem como ao limitado nível
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de detalhe da informação prestada, este veículo não deixa de ser relativamente difícil de utilizar no
momento de escolher uma escola. Na Croácia, Eslovénia, Montenegro ( 37) e Macedónia do Nort e, a
candidatura anual às escolas do ensino secundário superior é acompanhada por informação relat iva
às escolas disponíveis e respetivos programas. As províncias austríacas publicam uma versão
impressa do Schulführer (guia de escolas), com informação detalhada sobre as escolas. Em
Chipre ( 38) e Malta ( 39), os respetivos ministérios da educação publicam informação sobre as escolas,
incluindo a sua localização e critérios de inscrição. O mesmo acontece na Bulgária, onde as
administrações regionais de educação publicam informação. Já na Alemanha e na Suíça ( 40), os
Länder e os ministérios cantonais, respetivamente, fornecem listagens de escolas nos seus sít ios de
Internet. Na Dinamarca, também são publicados no sítio Web do ministério que tutela a educação
dados relativos ao desempenho das escolas.
Em 17 sistemas educativos divididos por 14 países, foram criadas bases de dados c ent ralizadas e
pesquisáveis de escolas (Bélgica – Comunidades francófona ( 41), germanófona ( 42) e flamenga ( 43),
Chéquia ( 44), Croácia ( 45), França ( 46), Itália ( 47), Letónia ( 48), Lituânia ( 49), Hungria ( 50), Países
Baixos ( 51), Portugal ( 52), Suécia ( 53), Reino Unido – País de Gales ( 54) e Irlanda do Norte ( 55),
Noruega ( 56) e Sérvia ( 57)). Estas bases de dados contêm informação sobre as es colas primárias e
secundárias (Bélgica, França, Itália, Letónia, Lituânia, Hungria, Países Baixos, Portugal, Suécia e
Reino Unido – Irlanda do Norte, e Sérvia), ou focam-se somente no nível secundário superior, pois é
tipicamente o nível com uma oferta mais diversificada de tipologias de escola e de percursos
educativos à disposição dos alunos e que respondem a diferentes necessidades (Chéquia, Croác ia,
Reino Unido – País de Gales e Noruega). Os Países Baixos e Portugal também publicam informaç ão
relativa ao desempenho das escolas; e, em Itália, o plano trienal da oferta educativa e o relat ório de
autoavaliação das escolas também se encontram disponíveis através de um portal na Internet. É
curioso observar que vários dos países que cobrem as escolas primárias e secundárias nas suas
bases de dados centralizadas são os mesmos que concedem aos pais e aos alunos maior grau de

(37) http://www.mps.gov.me/vijesti/185873/KONKURS-ZA-UPIS-UcENIKA-U-I-RAZRED-SREDNJIH-sKOLA-U-CRNOJ-GORIZA-sKOLSKU-2018-2019-GODINU.html
(38) http://www.moec.gov.cy
(39) https://education.gov.mt/en/education/Pages/Colleges/Colleges.aspx
https://knisja.mt/l-arcidjocesi/skejjel-tal-knisja/
(40) https://mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/maturitaetsschulen/kantonale_mittelschulen.html
(41) http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=149; http://www.inscription.cfwb.be/
(42)
(43)
(44)
(45)

http://www.ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2270//4284_read-31613/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=311
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.upisi.hr/upisi/ -,

(46)
(47)
(48)
(49)

https://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.viis.lv
https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx

(50)
(51)
(52)
(53)

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
https://scholenopdekaart.nl
http://infoescolas.mec.pt; escolas profissionais: http://www.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.utbildningsinfo.se – escolas primárias e do nível secundário inferior;

http://www.gymnasieinfo.se/ - escolas de ensino secundário superior geral
(54) http://www.careerswales.com/en/cap/
(55) https://www.eani.org.uk/admissions-guides/primary-schools-admission-guide/find-a-primary-school-and-read-the-published;
https://www.eani.org.uk/admissions-guides/post-primary-schools-admission-guide/find-a-post-primary-school;
https://www.nidirect.gov.uk/articles/options-after-year-12
(56) https://utdanning.no/
(57) www.upis.mpn.gov.rs/
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liberdade na escolha da escola do nível primário em diante, ou que dispõem de uma tipologia de
escolas mais variada.
Nos 31 sistemas educativos supramencionados, independentemente da forma como a informaç ão é
comunicada ou do nível de detalhe fornecido, de um modo geral, as fontes oficiais de informação
cobrem ambos os tipos de escola (públicas e privadas dependentes do Estado). Além disso, s empre
que relevante, também se inclui informação sobre os diferentes tipos de escola. Portugal apres enta,
contudo, um cenário ligeiramente diferente, na medida em que existem duas bases de dados
separadas, nomeadamente, para o ensino geral e para o ensino profissional.
São relativamente poucos os países que exigem às escolas de origem dos alunos (seja qual for o
nível de ensino) o fornecimento de informação sobre os estabelecimentos disponíveis no nível que s e
segue. Neste grupo encontram-se a Bélgica (Comunidades francófona e flamenga), Espanha, Áustria
e Portugal. Na Bósnia-Herzegovina e na Noruega só as escolas de nível secundário inferior têm a
obrigação legal de ajudar os alunos a fazer uma escolha informada acerca da etapa seguinte.

II.4.4. Políticas de escolha de escola – uma perspetiva geral
Se as secções prévias (II.4.1 a 3) descreviam as diferentes características das políticas de escolha da
escola na Europa, a secção atual examina as semelhanças entre sistemas educativos. Foca-se
sobretudo em sistemas com políticas análogas nos níveis primário e secundário inferior (é excluído o
secundário superior, pois a maioria dos sistemas confere liberdade de escolha neste nível). A
Figura II.4.5 distingue cinco grupos de sistemas educativos de acordo com os seus atributos comuns
em termos de políticas e normas para a escolha da escola (Figuras II.4.1-4).
Figura II.4.5: Políticas de escolha de escola – perspetiva geral (CITE 1-2), 2018/19

Livre escolha de escola
Alocação de alunos com base na
residência, condições para escolher
outra escola
Alocação de alunos com base na
residência, sem condições para escolher
outra escola
Diferentes regras de escolha dentro do
setor público
Diferentes regras de escolha entre o setor
público e o setor privado dependente do
Estado
Diferentes regras de escolha tanto para o
setor público como entre o setor público
e o privado dependente do Estado
Sem diferenças entre as escolas nas
regras de escolha



Informação de apoio à escolha de escola
Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura apresenta as políticas gerais de escolha da escola (camada interior) e a diferenciação a nível re g u lat ó rio (c a m ad a
exterior) nos níveis CITE 1 e 2. Nos casos em que a política geral de escolha da escola difere entre ambos os ní ve i s CI T E , é
representada a política que vigora no nível de ensino que confere às famílias maior grau de liberdade de escolha.
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Notas específicas por país
Alemanha: Os dados na figura referem-se à política geral de escolha da escola no nível secundário inferior. No nível primári o ,
todos os alunos são alocados a uma escola pública com base na sua residência e os pais podem escolher outra escola pública
sob determinadas condições. No ensino primário, os alunos não são alocados a escolas privadas dependentes do Estado.
Luxemburgo: Os dados na figura referem-se à política geral de escolha da escola no nível secundário inferior. Na p ri m ári a,
todos os alunos são alocados a uma escola pública com base na sua residência e os pais podem escolher outra escola pública
sob determinadas condições.

Grupo 1: Bulgária, Grécia, Chipre e Bósnia-Herzegovina
•

Nestes sistemas, os alunos são alocados, pelo menos numa base preliminar, a es colas c om
base em critérios geográficos/de residência (normalmente de acordo com o seu endereço).

•

Só em determinadas condições podem as famílias escolher outra escola (pública ou privada
dependente do Estado, se existir) que não aquela que foi alocada com base na residência.

•

Não existe informação das autoridades superiores dirigida às famílias com vista a apoiar a
escolha da escola (exceto na Grécia).

Grupo 2: França, Croácia, Malta, Eslovénia, Suíça e Turquia
•

Nestes sistemas, os alunos são alocados a escolas, pelo menos numa base preliminar, c om
base em critérios geográficos/de residência (normalmente de acordo com o seu endereço).

•

Só em determinadas condições podem as famílias escolher uma outra escola que não aquela
que foi alocada com base na residência.

•

Aplicam-se regras de escolha diferentes às escolas privadas dependentes do Estado e, em
França e na Turquia, também a certos tipos de escola pública.

•

Não existe informação das autoridades superiores dirigida às famílias com vista a apoiar a
escolha da escola (exceto em França e Malta).

Grupo 3: Roménia, Finlândia, Reino Unido – Escócia, Albânia, Islândia, Montenegro, Macedónia do
Norte, Noruega e Sérvia
•

Os alunos são alocados (numa base preliminar) a uma escola pública com bas e em crit érios
geográficos/de residência (normalmente de acordo com o seu endereço).

•

As famílias podem escolher outra escola sem quaisquer restrições/condições.

•

Aplicam-se as mesmas regras a todas as escolas públicas e privadas dependentes do E s tado
(caso estas últimas existam).

•

Não existe informação das autoridades superiores dirigida às famílias com vista a apoiar a
escolha da escola, exceto na Sérvia.

Grupo 4: Chéquia, Dinamarca, Estónia, Espanha, Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia, Áustria e
Eslováquia
•

Os alunos são alocados (numa base preliminar) a uma escola pública com bas e em crit érios
geográficos/de residência (normalmente de acordo com o seu endereço).

•

As famílias podem escolher uma outra escola sem quaisquer restrições/condições.

•

Aplicam-se regras de escolha diferentes às escolas privadas dependentes do Estado, caso
existam, e/ou certos tipos de escola pública. Estas escolas não têm uma área de influência, ou
seja, os alunos não são alocados às mesmas com base na sua residência e as famílias podem
escolhê-las livremente.

•

É disponibilizada às famílias informação de apoio à escolha da escola pelas autoridades de
nível superior ou pelas escolas de origem dos alunos, exceto em Chéquia, Estónia e Polónia.
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Grupo 5: Bélgica – Comunidades francófona, flamenga e germanófona, Alemanha, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Suécia, Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do
Norte
•

As famílias podem ou devem escolher ativamente entre as escolas (públicas ou privadas,
incluindo escolas privadas dependentes do Estado). No ensino primário, constituem exc eções
a Alemanha e o Luxemburgo, onde os alunos são alocados segundo critérios de residência.

•

Aplicam-se as mesmas regras a todos os tipos de escolas, exceto na Alemanha no nível
secundário inferior, em que alguns alunos que escolhem tipos específicos de escolas públic as
são alocados com base na sua residência.

•

As autoridades de nível superior fornecem informação destinada a apoiar a escolha da es c ola
na maioria dos sistemas (Bélgica – Comunidades francófona, flamenga e germanófona,
Alemanha, Itália, Países Baixos, Reino Unido – Irlanda do Norte, Portugal, Suécia), à ex c eção
de alguns (Irlanda, Luxemburgo, e Reino Unido – Inglaterra e País de Gales).
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Principais conclusões
As políticas de admissão na escola têm um papel a desempenhar quando se trata de decidir a quem
atribuir uma vaga numa determinada escola. Quanto maior o grau de liberdade de pais e alunos para
escolherem a escola (seja em virtude da variedade ou da quantidade de escolas em ofert a ou às
políticas que regem essa escolha), mais marcante é o papel que os c rit érios e proc edimentos de
admissão desempenham na forma como os alunos são distribuídos entre as es colas. Uma maior
autonomia escolar nos critérios de admissão pode incrementar a estratificação dos alunos, e assim
gerar sistemas educativos menos equitativos em termos de oportunidades e resultados para os
alunos.
• Numa maioria de sistemas, as autoridades de nível superior estabelecem os princípios mais
importantes para a admissão nas escolas e decidem se as escolas podem aplicar c rit érios de
admissão na atribuição de vagas aos alunos.
• As autoridades de nível superior na Europa também assumem um importante papel em t ermos
de definir ou determinar que critérios de admissão específicos devem ser permitidos; no entanto,
em mais de um terço dos sistemas, as escolas dispõem de considerável liberdade para
selecionar os seus próprios critérios ou acrescentar outros aos que foram fixados. Muitos
sistemas tendem a atribuir mais autonomia às escolas privadas dependentes do E stado ou a
determinados tipos de escola pública.
• De um modo geral, os critérios de admissão definidos pelas autoridades de nível s uperior não
estão associados ao desempenho académico no ensino primário. Os critérios de admissão
associados ao desempenho académico tornam-se mais comuns no ensino secundário quando os
alunos começam a ser alocados a diferentes vias ou percursos educativos com base na s ua
capacidade ou aptidão. Um terço dos sistemas educativos começa este processo de s eleção
académica logo no secundário inferior – em alguns sistemas, todos os alunos são submetidos a
procedimentos de seleção académica neste nível; outros só aplicam tais procedimentos a alunos
que optam por um determinado tipo de escola.
• No ensino secundário superior, a seleção académica é aplicada na maioria dos sistemas
educativos europeus. Regra geral, usam-se procedimentos e requisitos diferentes para os
distintos tipos de escola e de programas – na maioria de países, os programas gerais têm
requisitos mais exigentes.
• No nível secundário, alguns sistemas aplicam critérios não académicos, especialmente de
natureza socioeconómica, na admissão escolar. Isto significa que se perde a oport unidade de
alargar a composição socioeconómica das populações discentes em sistemas altamente
seletivos, ou de potencialmente mitigar as assimetrias entre alunos de contextos
socioeconómicos favorecidos e desfavorecidos em termos de desempenho académico.
• Os dados empíricos do PISA 2018 relativos a alunos de 15 anos sugerem que os c ritérios de
admissão mais comummente usados são a área de residência do aluno e o s eu des empenho
académico, conforme reportado pelos diretores escolares. No entanto, outros critérios – como os
interesses ou necessidades dos alunos, e a concordância dos pais com a orientação pedagógica
ou religiosa da escola – também são largamente utilizados em alguns sistemas educativos.
As políticas de admissão encontram-se estreitamente relacionadas com as polític as de es colha da
escola. Embora estas últimas determinem em que medida pais e alunos podem expressar a sua
preferência por uma determinada escola, tipologia de escola ou percurso educativo, as polít ic as de
admissão determinam a quem é efetivamente atribuída a vaga numa dada escola ou programa.
Quanto maior a possibilidade de escolha dos pais e dos alunos (seja devido à variedade ou à
quantidade de escolas em oferta, ou às políticas que regem a escolha da escola (Capítulos II.3 e II.4),
mais acentuado é o papel que os critérios e procedimentos de admissão desempenham na
distribuição dos alunos entre as escolas.
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Em princípio, as escolas podem admitir a totalidade dos candidatos, seja por haver menos candidatos
do que vagas, ou, mais raramente, porque a escola pode aumentar a sua capacidade para satisfaz er
a procura de vagas. Quando as escolas dispõem de um número limitado de vagas e de um número
elevado de candidatos, há uma competição pela atribuição das vagas e deverá aplicar-se algum t ipo
de seleção.
As admissões nas escolas podem ser “cegas”, ou seja, não são contempladas as características dos
alunos na admissão (logo, não são fixados critérios de admissão). Os alunos que s e c andidat am a
uma escola são admitidos aleatoriamente, por exemplo, através de sorteios ou de procedimentos
cegos similares. Em contraste, as admissões podem basear-se em critérios relacionados com
determinadas características dos alunos como, por exemplo, o desempenho ou a aptidão do aluno.
No entanto, as políticas de admissão também podem englobar elementos de natureza não
académica, como é o caso dos critérios socioeconómicos, geográficos (proximidade da residência) ou
a ordem de inscrição. A combinação dos diferentes critérios utilizados depende dos objetivos / met as
da política de admissões (Merry e Arum, 2018).
Quando a procura ultrapassa o número de vagas disponíveis numa escola, os procedimentos c egos
são, alegadamente, justos e socialmente mais bem aceites. Tal deve-se ao facto de não serem t idas
em conta as características dos alunos: estes são selecionados ao acaso (Musset, 2012), t êm igual
oportunidade de serem “escolhidos” e é reduzida a seletividade social. Contudo, alguns
investigadores defendem que, ainda que os procedimentos cegos possam garantir a igualdade de
oportunidades, não “fazem gerar, necessariamente, uma alocação equitativa dos recursos” nem
garantem a atenção exigida por cada aluno. Por esta razão, os sorteios são frequentemente
combinados com mecanismos de admissão que dão prioridade a determinados alunos. Uma vez
admitidos os alunos prioritários, os restantes são selecionados por sorteio (Parrao et al., 2018).
Em documentos estratégicos e bibliografia de investigação, as políticas de admissão mais debat idas
são as que se baseiam em resultados académicos e são frequentemente descritas como políticas de
admissão seletivas ou sistemas academicamente seletivos. Um argumento a favor das polít ic as de
admissão escolar academicamente seletivas sustenta que estas favorecem uma melhor combinaç ão
entre alunos e escolas, aumentando assim a eficiência da educação em termos de desempenho
educativo. Uma melhor combinação pode estar ligada, por exemplo, aos interesses dos alunos
(escolas especializadas), às capacidades ou aptidões, ou aos professores (um profes s or gere mais
facilmente uma turma com aptidões e interesses semelhantes, etc.). Os defens ores dos s ist emas
academicamente seletivos também alegam que sistemas meritocráticos incrementam as
possibilidades de alunos talentosos e socioeconomicamente desfavorecidos se tornarem socialmente
móveis (Coe et al., 2008).
Contudo, a seleção académica coloca vários desafios. Em sistemas com assimetrias marcantes entre o
desempenho académico dos alunos de contextos socioeconómicos favorecidos e desfavorecidos, uma
seleção baseada nos resultados académicos pode acentuar essas diferenças, especialmente se
acontecer numa idade precoce (Figura II.6.1). Alguns investigadores referem-se a este fenómeno como
uma seleção baseada em vantagens ou desvantagens imerecidas (Mason, 2016; Merry e Arum, 2018).
São imerecidas na medida em que as diferenças de desempenho numa idade precoce estão
relacionadas sobretudo com o contexto socioeconómico dos pais, e não (ou menos frequentement e)
com as capacidades dos próprios alunos. Em sistemas academicamente seletivos, as assimetrias de
desempenho entre escolas também são mais elevadas do que em sistemas com menor seleção
académica. Além disso, também há provas empíricas do impacto negativo da seleção académica em
alunos que são rejeitados por boas escolas em sistemas altamente seletivos , mas c ujos resultados
académicos são quase tão bons quanto os resultados dos alunos selecionados. Quando esses alunos
acabam por frequentar escolas de qualidade inferior, ficam privados dos efeitos benéficos da interação
com os grupos de pares (ver também Capítulo II.10). A seleção baseada no desempenho académic o
tende igualmente a estigmatizar aqueles que são rejeitados – catalogando-os como alunos de frac o
desempenho, o que pode ter um impacto tanto na motivação do aluno como do professor (Field,
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Kuczera e Pont, 2007). A seleção académica, especialmente se comporta mais oportunidades de
escolha da escola (Capítulo II.4), também tende a exacerbar a estratificação social nas escolas.
A investigação sobre o impacto dos critérios de admissão não académicos na equidade é
inconclusiva. Os dados do PISA assinalam, de um modo geral, diferenças mínimas no des empenho
dos alunos matriculados em escolas que aplicam critérios de admissão baseados na afiliação
religiosa, preferência por membros da família ou proximidade da residência. No entant o, em alguns
países, a seleção baseada nestes critérios está mais fortemente ligada a iniquidades nos res ultados
escolares (OCDE, 2016b). Em contraste, a aplicação de critérios socioeconómicos nos processos de
admissão em escolas sobrelotadas pode melhorar a igualdade de oportunidades para os alunos de
meios socioeconómicos desfavorecidos; e, graças ao efeito dos pares, também pode impactar
positivamente no seu desempenho (Capítulo II.10). Esta medida política é frequentemente tida em
conta no contexto de sistemas de escolha controlada (Musset, 2012).
A transparência dos critérios de admissão e dos procedimentos prévios à seleção, e a transparênc ia
nos resultados do processo de admissão podem melhorar significativamente o aces so a diferent es
(tipologias) de escolas (Capítulo II.4). Uma maior autonomia escolar na definição dos critérios de
admissão às escolas e programas (isto é, sem regulamentação emitida a nível superior) pode
conduzir a uma maior triagem dos alunos e, por conseguinte, exacerbar as assimetrias entre escolas
e aumentar a segregação social (Cobb e Glass, 1999; Field, Kuczera e Pont, 2007; Wilson e B ridge,
2019). Quando as escolas têm a possibilidade de definir critérios de admissão próprios, es tão mais
propensas a selecionar certos tipos de alunos e, porventura, aqueles que são fáceis de instruir (West
et al., 2006). Além disso, quando as escolas que podem fixar critérios de admissão próprios regist am
um excesso de inscrições, mesmo que os critérios de admissão sejam divulgados ao público,
continua a haver margem para encapotar uma seleção baseada noutros fatores (Merry e Arum,
2018). Em contraste, uma maior regulamentação e orientação a nível superior, bem como alguma
monitorização na forma como são implementadas as políticas de admissão podem reduzir os
mecanismos de seleção potencialmente inequitativos (West et al., 2006).
Com estas questões em mente, o atual capítulo examina as principais características das políticas de
admissão nos sistemas educativos europeus, a partir das práticas reportadas no PISA 2018. Em
especial, analisa:
•

as principais abordagens políticas às práticas de admissão e as circunstâncias que permit em
às escolas aplicar critérios e procedimentos de admissão;

•

o nível de tomada de decisão relativamente a critérios e procedimentos de admissão;

•

os critérios e procedimentos de admissão definidos pelas autoridades de nível superior.

II.5.1. Principais abordagens políticas às admissões escolares
No que concerne às políticas de admissão, a primeira questão consiste em averiguar se as autoridades
de nível superior estabelecem um quadro para as admissões escolares, ou se as autoridades locais ou
as escolas são integralmente responsáveis pela formulação das suas próprias políticas. Seria
expectável que um quadro fixado pelas autoridades de nível superior indicasse a possibilidade de
estabelecer critérios de admissão e, nesse caso, em que circunstâncias se poderiam aplicar. Como já
mencionado, a existência de regulamentações ou orientações nesta área, emanadas a nível s uperior,
pode aumentar a transparência. Um tal quadro superior pode igualmente assegurar a deteção e rápida
resolução de eventuais impactos inesperados de alguns critérios ou procedimentos de admissão.
Deve sublinhar-se que o presente capítulo se centra essencialmente nas admissões às escolas.
Contudo, a organização das escolas e da sua oferta educativa variam em toda a Europa. Nos c as os
em que uma escola oferece um tipo de programa, a política de admissões em vigor aplica-se, quer à
escola, quer ao seu programa educativo. Noutros casos, uma escola pode oferecer diversos tipos de
programas (correspondendo, por exemplo, a diferentes vias do ensino secundário – ver Capítulo II.6),

101

A Equ ida de n a Ed uc aç ã o Es c ol ar n a Eur op a

Parte II. C arac terís tic as dos s is tem as educ ativ os

e por isso podem aplicar-se diferentes critérios em função do programa oferecido. Em muitos país es,
observa-se a coexistência de ambos os modelos; por conseguinte, neste estudo, nem sempre foi
possível estabelecer uma distinção clara entre admissão na escola e admissão em programas.
A Figura II.5.1 mostra que as autoridades de nível superior da quase totalidade dos países estabelecem
um quadro de referência que define a sua abordagem às políticas de admissões escolares para os
ensinos primário e secundário. É de assinalar a inexistência de tal quadro para o nível primário na
Bulgária. Neste país, a definição destas políticas é delegada às autoridades locais ou às escolas.
Figura II.5.1: Abordagens das autoridades de nível superior quanto às admissões escolares (CITE 1-3), 2018/19
CITE 1
CITE 2
CITE 3
Diferenças entre escolas públicas e
privadas dependentes do Estado
Esquerda:
Todos ou quase
todos os
tipos de escola

Direita:
Tipos de escola
específicos


Fonte: Eurydice.

Critérios de admissão
previstos em caso de
excesso de inscrições

A maioria dos alunos não muda de escola /
Sem escolas privadas dependentes do Estado

Critérios de
admissão
previstos


Critérios de admissão
obrigatórios

Responsabilidade
da autoridade
local

Diferenças entre escolas públicas e escolas privadas
dependentes do Estado

Notas explicativas
A figura discrimina as abordagens adotadas pelas autoridades de nível superior relativamente às políticas de admissão escolar;
indica a abordagem seguida quanto à definição de critérios de admissão em escolas públicas e em escolas privadas
dependentes do Estado; e distingue os casos em que se aplicam políticas distintas a tipos de escola diferentes (Capítulos II.3 e
II.6).
Quando é aplicada a mesma política de admissão escolar a todos os tipos de escola no setor público num determin ad o n í ve l
de ensino, os dois lados do hexágono apresentam a mesma cor. Quando tipologias de escola no setor público (Figuras I I . 3 . 2 ,
II.3.3 e II.6.3) seguem políticas distintas, os dois lados do hexágono apresentam cores diferentes: o lado esq u e rd o m ost ra a
política aplicada a todos ou quase todos os tipos de escola (ou a tipologia mais comum que representa a maioria das escola s),
e o lado direito mostra as políticas aplicáveis a tipos de escola específicos. Um ponto azul-escuro m a rc a a d i st i nç ã o e nt re
escolas públicas e escolas privadas dependentes do Estado.
A alocação (inicial) de alunos a uma escola com base em critérios de residência (Figura I.4.1) não é aqui co n si de ra da c o m o
parte do processo de admissão, embora determine frequentemente a escola que a vasta maioria dos alun os i rá f re q u e n t ar.
Esta questão é examinada no âmbito das políticas de escolha de escola no Capítulo II.4. No entanto, é contemplado o cri t é ri o
da proximidade geográfica caso os pais optem por não matricular o aluno na escola inicialmente alocada e se ca n d i d at a m a
uma escola diferente, ou quando há livre escolha da escola (Figura II.4.2).

Notas específicas por país
Bélgica: Após a conclusão do ensino secundário inferior, a maioria dos alunos prossegue o seu percurso no nível secu n d á ri o
superior no mesmo estabelecimento de ensino. No entanto, podem mudar de escola se assim o desejarem ou se a sua esco l a
não oferecer o programa pretendido. Os dados apresentados para o CITE 3 aplicam-se às admissões em diferentes
percursos/vias dentro da mesma escola ou noutra escola.
Espanha: Em caso de excesso de inscrições, as escolas devem aplicar critérios de admissão. Após a co n c l u sã o d o e n si n o
secundário inferior, a maioria dos alunos permanece na sua escola durante os estudos de nível secundário superior não
obrigatório, e não se submete a um processo de admissões para aceder a este nível de ensino. No entanto, quando os al u n os
optam por frequentar o secundário superior noutra escola, devem passar por um processo de admissões (ver critérios
aplicáveis na Figura II.5.6).
Irlanda: Em caso de excesso de inscrições, as escolas devem aplicar critérios de admissão nos níveis primário e se cu n d ári o
inferior. Após a conclusão deste último nível, a maioria dos alunos permanece na sua escola para prosseg u i r o s e st u d o s n o
secundário superior não obrigatório; logo, na maioria dos casos não há um processo de admissões para aceder ao secundári o
superior. No entanto, os alunos podem mudar de escola se assim o desejarem ou se a sua escola não ofere ce r o p ro g ra m a
pretendido; neste caso, se a escola selecionada tiver excesso de inscrições devem aplicar-se critérios de admissão.
Malta: Os dados para o CITE 3 aplicam-se à componente obrigatória do ensino secundário superior. As políticas de adm issã o
para o secundário superior (CITE 3) não obrigatório não estão representadas na Figura II.5.1. Para este nív e l , é o b rig at ó rio
aplicar critérios de admissão.
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Quando há excesso de inscrições, a maioria das escolas deve aplicar critérios de admissão. No
secundário superior pós-obrigatório, as escolas privadas dependentes do Estado não têm de seguir o Código de Admissões.
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Em quase metade dos sistemas educativos europeus, as escolas não estão autorizadas a selecionar
alunos nos ensinos primário e secundário inferior. Já no secundário superior, todos os sistemas
permitem a aplicação de alguns critérios de admissão; no entanto, em Chipre, Malta, Albânia e
Turquia, esta possibilidade aplica-se somente a alguns tipos de escola.
Em sistemas educativos cujas autoridades de nível superior não permitem a aplicação de critérios de
admissão escolar, podem distinguir-se três abordagens às matrículas escolares, que se aplicam
sobretudo ao ensino primário:
•

os alunos são habitualmente alocados às escolas com base na sua área de residência
(Figura II.4.1). Em Chipre, esta alocação é bastante rígida e as famílias têm possibilidades
muito limitadas de escolher uma escola diferente da que foi atribuída. Em alguns dos outros
países com alocação baseada na residência, as escolas podem aceitar alunos resident es fora
da sua área de influência em caso de haver vagas disponíveis e só podem rejeitá-los se
tiverem excesso de inscrições (é o caso das escolas primárias na Dinamarca, Croácia,
Eslováquia, Reino Unido – Escócia, Albânia, Islândia, Macedónia do Norte e Sérvia). Além
disso, na Eslovénia, as escolas podem rejeitar alunos residentes fora da área de influênc ia s e
considerarem que a sua aceitação terá um impacto negativo na escola (Capítulo II.4);

•

os alunos são habitualmente alocados a escolas com base na sua área de residência. As
vagas podem ser sorteadas em caso de excesso de inscrições no nível primário, ou na
admissão às escolas experimentais (nos níveis primário ou secundário, na Grécia);

•

as escolas não podem aplicar critérios de admissão, mas podem rejeitar alunos em c aso de
excesso de inscrições (no nível primário, Bélgica – Comunidade francófona).

Além disso, em 18 sistemas educativos, a maioria dos alunos não muda de escola no decurso do
ensino primário e do ensino secundário por frequentar escolas de estrutura única (nível primário e
secundário inferior). De modo semelhante, na Bélgica, Irlanda, Espanha, Países Baixos e Reino
Unido (Escócia), os alunos não costumam mudar de escola entre o secundário inferior e o secundário
superior ou durante o secundário superior (Figura II.4.1). Porém, na Bélgica, é habitual os alunos
mudarem de programa dentro da sua escola e, nesse momento, aplicam-se critérios de admissão.
Na maioria dos sistemas educativos que permite a aplicação de critérios de admissão (36 sist emas),
a abordagem varia ligeiramente entre níveis de ensino. Em contraste, cinco sistemas aplicam a
mesma abordagem no nível primário e no secundário. Nas Comunidades germanófona e flamenga da
Bélgica, as escolas (públicas e privadas dependentes do Estado) são obrigadas a us ar c rit érios de
admissão para decidir a quem atribuir uma vaga. Já na Alemanha, Itália, Lituânia e Portugal, os
critérios de admissão só são permitidos ( 58) caso as escolas tenham excesso de inscrições. A
Figura II.5.1 reflete os diferentes cenários observados na Europa.
No ensino primário, todas as escolas na Bósnia-Herzegovina e, como indicado antes, nas
Comunidades germanófona e flamenga da Bélgica, são obrigadas a contemplar critérios de
admissão. Na Irlanda, Itália, Países Baixos, Suécia e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda
do Norte) (sistemas em que vigora a livre escolha de escola no ensino primário), só as es colas c om
excesso de inscrições podem ser aplicar critérios de admissão. Na Chéquia, Hungria, Polónia e
Roménia, quando a escola a que o aluno se candidata é diferente daquela que lhe foi at ribuída c om
base na residência (Figuras II.4.1 e II.4.2), podem ser aplicados critérios de admissão se houver
excesso de inscrições. Por último, na Estónia, França e Finlândia, as escolas podem, de um modo
geral, usar critérios de admissão.
Na Finlândia, por ex emplo, as escolas especializadas em determinadas áreas disciplinares (mas que obedecem ao mesmo
currículo nacional) podem fix ar critérios de admissão para av aliar a inclinação ou aptidão dos alunos para as mesmas.
(58)

Em Espanha e no Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), em caso de excesso de inscrições, as
escolas devem aplicar critérios de admissão.
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No nível secundário inferior, a maioria dos países segue uma política de admissões análoga à do
ensino primário quando os alunos mudam de escola ou de programa ( 59). No entanto, cinco sistemas
educativos introduzem algum tipo de processo de admissão em (quase) todas as escolas (públic as)
que inscrevem alunos pela primeira vez neste nível ou tornam obrigatórios os critérios de admis são.
Os Países Baixos e a Suíça impõem o uso de critérios de admissão no nível sec undário inferior. A
Grécia permite a utilização de critérios de admissão; a Bélgica (Comunidade francófona) e o
Luxemburgo também, mas somente quando as escolas têm excesso de inscrições.
Como acima sugerido, no nível secundário superior, a aplicação de critérios de admiss ão const itui
uma prática generalizada na Europa, sendo obrigatória em 14 sistemas educativos e permit ida em
outros 21 sistemas. Todavia, em 10 destes sistemas, esta prática está associada ao número
excessivo de inscrições. Na Bélgica, Espanha, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido (Escócia), de um
modo geral, a maioria dos alunos não muda de escola no secundário superior (mesmo que tenha
possibilidade de o fazer). Logo, pouca ou nenhuma necessidade há de aplicar critérios de admiss ão.
Todavia, são aplicados critérios de admissão em escolas que disponibilizam diferentes percursos,
como é o caso na Bélgica (Figura II.6.5).

Variações nas políticas de admissão entre tipos de escola
As políticas descritas supra referem-se a tipologias de escolas públicas em que a vasta maioria dos
alunos se encontra matriculada. No entanto, no seio dos sistemas educativos, observam-se algumas
diferenças em termos de políticas de admissão: alguns tipos de escolas públicas, ou privadas
dependentes do Estado, podem aplicar políticas de admissão distintas (Figura II.5.1).
No ensino primário, a França adota uma política distinta unicamente nas écoles internationales
(escolas internacionais), que são escolas públicas ou privadas dependentes do Estado com um
currículo específico em língua estrangeira (Figura II.3.2). Estas escolas devem usar critérios de
admissão (seja no ensino primário ou no secundário).
No nível secundário inferior, distinguem-se nove países que aplicam diferentes políticas de admiss ão
no âmbito do seu sistema educativo. Em geral, diferentes tipologias de escola são autorizadas ou
obrigadas a aplicar critérios de admissão. Em Chéquia, Letónia, Hungria e Eslováquia, se bem que a
maioria dos alunos não mude de escola (ou seja, permaneça na sua escola primária e de nível
secundário inferior de estrutura única), alguns optam por frequentar outros tipos de escolas,
designadamente as que ministram os níveis secundário inferior e superior (ver Secção II.3.3 sobre
diferenciação estrutural). Estes alunos estão sujeitos a um processo de admissões.
As assimetrias nas políticas de admissão também podem estar ligadas a tipologias de escolas
academicamente seletivas que ministram o secundário inferior. Na Grécia, a aplicação de critérios de
admissão é obrigatória em “escolas modelo”; em contraste, nas “escolas experimentais” as
admissões assentam num processo de sorteio caso se verifique um excesso de candidaturas. No
Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Norte), as grammar schools podem aplicar critérios de s eleç ão
académica mesmo quando não há um excesso de inscrições.
Por último, na Áustria, as diferenças nas políticas de admissões estão ligadas à diferenciação
curricular (Figura II.3.2). De um modo geral, podem ser aplicados critérios de admiss ão quando as
escolas têm excesso de inscrições; no entanto, nas Allgemeinbildende Höhere Schule, tais critérios –
provas de ingresso nas escolas e requisitos académicos – podem ser usados mesmo que não haja
excesso de inscrições.
Em vários dos países acima mencionados, prevalecem igualmente assimetrias em relação a
determinados tipos de escola de nível secundário superior. Além disso, em Chipre e na Albânia, a
(59)

Ver Figura II.4.1 – em 18 sistemas educativos, a maioria dos alunos não muda de escola entre o ensino primário e n í ve l
secundário inferior ou durante o secundário inferior.
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aplicação de critérios de admissão só é permissível para escolas profissionais e “orient adas” (c om
programa especial ou avançado) no nível secundário superior, não sendo permitida para outros t ipos
de escola.
Em 11 dos 36 sistemas educativos com escolas privadas dependentes do Estado, (Dinamarca,
Alemanha, França, Hungria, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Eslovénia, Suéc ia e S uíç a; ver
Figura II.5.1), são emitidas pelas autoridades de nível superior regulamentações que lhes permitem
aplicar critérios de admissão, quando as suas congéneres do setor público não podem faz ê-lo, e/ou
adicionar critérios próprios aos que são fixados para as escolas públicas. Os tipos de critérios de
admissão que são permitidos são analisados na Secção II.5.3.

II.5.2. Quem define os critérios e os procedimentos de admissão?
Quando as autoridades de nível superior autorizam ou tornam obrigatório o uso de critérios de
admissão, possibilitando assim que exista algum tipo de seleção, torna-se importante averiguar em
que nível de administração tais critérios e procedimentos de admissão escolar são efetivamente
definidos. Esta questão também está estreitamente relacionada com a autonomia es colar em geral
(Capítulo II.8). Os investigadores apontam para os efeitos adversos da autonomia escolar na
formulação das políticas de admissão escolar. Quanto maior o poder discricionário das es colas nas
decisões em matéria de admissões, mais seletivos se podem tornar os sistemas educativos (Wilson e
Bridge, 2019). Em contraste, a centralização da política de admissões escolares oferece mais
oportunidades para controlar e monitorizar os procedimentos, e intervir quando as dinâmicas das
admissões provam ter um impacto negativo em alguns alunos.
A Figura II.5.2 representa o nível de autoridade em que são tomadas decisões relativamente aos
critérios de admissão que as escolas públicas podem ou são obrigadas a aplicar no ensino primário e
no secundário ( 60). A figura distingue quatro níveis principais de tomada de decisão, conforme
indicado pelos países:
•

as autoridades de nível superior têm competência exclusiva para definir os critérios de
admissão, e as escolas não têm qualquer autonomia ou intervenção nesta área, a não ser,
obviamente, a sua aplicação nos procedimentos de admissão;

•

as autoridades locais são responsáveis pela definição dos critérios de admissão a aplicar pelas
escolas situadas no seu território. Estes critérios podem ajudar a garantir que a população
discente está distribuída de forma uniforme pelas escolas do município. Também constitui uma
oportunidade para fixar critérios de admissão no seio de uma comunidade ( 61), de modo a
prevenir ou resolver situações de segregação académica e socioeconómica nas escolas
(Capítulo II.10). A delegação do poder de decisão sobre critérios de admissão nas autoridades
locais também apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, os critérios de admissão
adotados por um município podem divergir dos critérios aplicados noutro município vizinho.
Dependendo dos critérios e procedimentos propriamente ditos, isto pode também dar origem a
uma triagem de alunos entre diferentes municípios;

•

as autoridades de nível superior estabelecem os principais critérios de admissão, mas as
escolas podem adicionar outros em função das suas prioridades. Esta categoria enc ont ra-se,
efetivamente, muito próxima da quarta categoria, a autonomia escolar plena;

•

autonomia escolar plena para a definição de critérios e procedimentos de admissão.

(60)

Como já referido (Figura II.5.1), em praticamente metade dos países europeus não existe um proce sso d e a d m i ssõ e s
(para além da alocação baseada na residência, tratada no Capítulo II.4) no ensino primário e no secundário i nf eri o r; e ,
em alguns países, também no nível secundário superior (campos vazios).

(61)

Uma escola pode ter uma ou mais instalações ou edifícios, e um deles pode situar-se no território de outro município.
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Figura II.5.2: Níveis de decisão em matéria de critérios de admissão na escola (CITE 1-3), 2018/19
CITE 1
CITE 2
CITE 3

Exclusivamente autoridades de
nível superior

A nível superior mas as escolas
podem adicionar critérios

Esquerda
Todos ou quase todos os tipos de escolas

Direita
Tipos de escola específicos

Responsabilidade da
autoridade local


Autonomia
escolar

A maioria dos alunos não muda de
escola

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura mostra o nível de tomada de decisão para as escolas integradas no setor público. Nos caso s e m q u e a si t u a ç ã o é
diferente para alguns tipos de escola (Figuras II.3.2 e II.3.3), o hexágono é dividido: o lado esquerdo mostrar a si t u a ç ã o p a ra
todos ou quase todos os tipos de escola (ou o tipo mais comum em representação da maioria das escolas); o lado direito
mostra a situação para tipos específicos de escola.

Notas específicas por país

Bélgica: Após a conclusão do secundário inferior, a maioria dos alunos permanece na sua escola e prossegue os est u d o s n o
secundário superior. No entanto, os alunos podem mudar de escola se, por exemplo, a escola que frequentam não min ist ra o
programa pretendido. Os dados para o CITE 3 aplicam-se à admissão em distintos percursos/vias na mesma escola ou nou t ra
escola.
Irlanda: Após a conclusão do ensino secundário inferior, a maioria dos alunos permanece na sua escola de modo a prossegui r
os estudos no secundário superior não obrigatório; logo, na maioria dos casos, não há um processo de admissões para acede r
ao nível secundário superior. No entanto, os alunos podem mudar de escola se assim o desejarem ou se a oferta educativa d a
sua escola não contemplar o programa pretendido; neste caso, e se houver um excesso de inscrições, as escolas aplicam
critérios de admissão próprios.
Malta: Os dados no nível secundário superior referem-se ao ensino obrigatório. A Figura não apresenta dados para o
secundário superior não obrigatório, mas as autoridades de nível superior estão atualmente a definir critérios de admissão para
todos os tipos de escola.
Eslov énia: No nível secundário superior, as escolas podem adicionar critérios somente em casos muito raros, nomeadamente,
se houver um excesso de inscrições mesmo depois de aplicar os critérios de admissão fixados ao nível ce n t ra l e a i nd a t ê m
alunos com o mesmo número de pontos no nível limite.
Finlândia: As autoridades de nível superior definem os pré-requisitos e as autoridades locais podem adicionar outros cri t é ri o s
nos níveis primário e secundário.
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): As autoridades de nível superior elaboram uma lista de critérios de admissão. As au t o ri d a d e s
locais ou as escolas podem escolher a partir da lista e/ou adicionar critérios próprios.

No nível primário, em 12 dos 27 sistemas educativos que autorizam a aplicação de critérios de
admissão (Figura II.5.1), são as autoridades de nível superior que definem os critérios. Na B ulgária,
Dinamarca e Finlândia, são as autoridades locais que têm competência para fixar critérios de
admissão no nível primário. Por último, distinguem-se 11 sistemas cujas escolas primárias detêm
mais autonomia para fixar os seus próprios critérios de admissão. Na Estónia, Irlanda, Espanha,
Itália, Roménia e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), as autoridades de nível
superior estabelecem alguns dos critérios de admissão; em Chéquia, as autoridades de nível superior
determinam quais são os critérios que não podem ser usados, mas as escolas podem acrescentar os
seus próprios critérios. Já na Alemanha e na Polónia ( 62), as escolas são livres para fixar os seus
próprios critérios de admissão.
No Reino Unido (Inglaterra), as autoridades responsáv eis pelas admissões (sejam locais ou escolares) dev em aplicar os seus
critérios em conformidade com o Código de Admissões Escolares (School Admissions Code) de 2014 do Departamento da
Educação. A lista de critérios de admissão comuns incluída no Código não pretende ser ex austiv a e as autoridades podem
selecioná-los em função das circunstâncias locais e/ou aplicar outros critérios. O Código aplica-se também à autoridade
responsáv el pelas admissões em “academies”, mas não em escolas pós-secundárias (further education colleges), ambas es c olas
priv adas dependentes do Estado.

No secundário inferior, as decisões relativas aos critérios de admissão na escola, quando se aplicam,
são tomadas no mesmo nível de autoridade que no ensino primário na maioria dos países ( 63). A lém
(62)
(63)

Na Polónia, esta situação aplica-se a candidaturas fora da área de influência da escola.
Naturalmente, esta situação aplica-se unicamente aos sistemas educativos em que, de um modo geral, os alunos
mudam de escola (ou de programa) entre o ensino primário e o secundário inferior ou durante o secundário superior.
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disso, na Bélgica – Comunidade francófona, Grécia, Luxemburgo e Suíça, quando é permitido um
processo de admissões no ensino secundário inferior, as autoridades de nível superior definem os
critérios para todas as escolas.
Na vasta maioria de sistemas educativos, todos os alunos mudam de escola no nível secundário
superior, o que pode explicar a tendência para centralizar as decisões relativas aos critérios de
admissão. Em geral, as autoridades de nível superior fixam a totalidade dos critérios (18 sistemas), ou
apenas uma parte deles, dando liberdade às escolas para adicionar outros (14 s ist emas). E m t rês
países apenas, as autoridades locais (Finlândia) ou escolares (Alemanha e Islândia) definem todos os
critérios de admissão neste nível de ensino.

Diferenças entre tipos de escolas nos níveis de tomada de decisão
Na maioria dos sistemas educativos europeus, não existem diferenças entre os vários tipos de
escolas públicas quanto ao nível de autoridade em que são tomadas decisões relativas aos c ritérios
de admissão. As poucas exceções são a Chéquia, Letónia, Hungria e Eslováquia no ensino
secundário inferior, e Chipre, Malta e Albânia no secundário superior.
Na Letónia, as regulamentações emanadas a nív el superior estipulam que, se ex istirem v ários state gymnasia (programas que
conduzem a um certificado de conclusão do ensino secundário superior que confere habilitação de acesso ao ensino superior) no
território da administração local, esta autoridade tem permissão para organizar prov as de ingresso comuns e fix ar critérios de
admissão comuns. Em outros casos, as autoridades de nív el superior definem alguns critérios de admissão e cada state gymnas ia
pode adicionar outros critérios.

Em 11 sistemas educativos (Figura II.5.1), as escolas privadas dependentes do Estado, ou o órgão
de gestão de um ou mais estabelecimentos de ensino, podem decidir quanto aos seus próprios
critérios de admissão escolar. Na Suécia e na Noruega, porém, estas decisões estão sujeitas a uma
avaliação e monitorização por parte dos organismos públicos de nível superior, como os órgãos de
inspeção escolar ou outros órgãos responsáveis pela garantia da qualidade.
Na Suécia, as escolas priv adas dependentes do Estado podem fix ar os critérios de admissão a aplicar em caso de ex cesso de
candidatos. Estes critérios dev em ser aprov ados prev iamente pela Inspeção Escolar sueca. Na sua av aliação, este organismo
v erifica se os critérios de admissão cumprem os requisitos de “acessibilidade” (ou seja, todas as escolas dev em estar acessív eis a
todos os alunos) conforme ex arado na Lei da Educação.

II.5.3. Critérios de admissão mais frequentemente citados pelas autoridades de
nível superior
Esta secção examina os tipos de critérios de admissão mais frequentemente mencionados pelas
autoridades de nível superior, independentemente da abordagem adotada (permitida ou obrigatória –
ver Figura II.5.1). São abordados os três níveis de ensino escolar – primário, secundário inferior e
secundário superior. A Figura II.5.3 averigua, de um modo geral, o número de sis t emas educ ativos
que usam critérios académicos ou não académicos nos níveis CITE 1, 2 e 3. Os critérios específic os
usados em cada nível de ensino são examinados nas Figuras II.5.4-II.5.6.
Figura II.5.3: Número de sistemas educativos que usam critérios de admissão académicos e não académicos
fixados pelas autoridades de nível superior (CITE 1-3), 2018/19
Critérios não académicos
Critérios académicos
Ambos os critérios (académicos e não
académicos)
Fonte: Eurydice.
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Os critérios não académicos incluem:
•

critérios socioeconómicos: relacionados com o contexto socioeconómico dos alunos,
incluindo, por exemplo, o rendimento do agregado familiar, a profissão, ou se pertencem a uma
família monoparental;

•

proximidade da residência: a proximidade da casa do aluno em relação à escola, quando os
pais têm liberdade de escolher a escola ou quando optam por uma escola distinta da que é
inicialmente alocada com base na residência. (A alocação inicial que ocorre em 31 s is temas
educativos não é aqui referida (Figura II.4.1), pois considera-se que se trata de uma mat ríc ula
automática e não de um processo de admissão);

•

presença de irmãos: irmão(s) ou irmã(s) mais velhos já matriculados na escola;

•

afiliação religiosa: pertença a um grupo ou afiliação religiosa.

Os critérios académicos estão relacionados com os resultados ou as competências académicas dos
alunos. Foram identificados quatro tipos de recolha informação para a avaliação dos alunos:
•

testes/exames nacionais/normalizados ( 64): estabelecidos pelas autoridades públicas de
nível superior e realizados sob a sua responsabilidade. Testes/exames normalizados são
qualquer forma de exame em que se exige que todos os examinandos (a) respondam às
mesmas perguntas (ou a perguntas selecionadas a partir de um banco comum de perguntas) e
(b) sejam classificados de forma normalizada e consistente;

•

provas de ingresso nas escolas: organizados por cada escola. Incluem provas es c rit as ou
entrevistas orais em uma ou mais disciplinas do currículo. Os exames também são
classificados e avaliados por pessoal da própria escola. As escolas podem publicar os
requisitos com antecedência;

•

desempenho académico prévio: podem contemplar (i) as notas do aluno em uma ou mais
disciplinas do currículo, obtidas em um ou mais anos letivos no nível de ensino precedent e, ou
(ii) um portefólio que demonstre os resultados da aprendizagem alcançados;

•

recomendação de escolas/professores prévios: recomendações escritas geralmente
fornecidas por docentes ou por um conselho escolar, de nível de ensino ou ano de
escolaridade prévio; contemplam normalmente informação sobre os resultados académicos dos
alunos e, por vezes, dados sobre as suas competências psicológicas e sociais. As
recomendações sobre o tipo de ensino ou o percurso mais adequado para um aluno podem ou
não ser vinculativas.

As Figuras II.5.3-II.5.6 limitam-se a apresentar os critérios de admissão exigidos ou rec omendados
pelas autoridades de nível superior, excluindo os critérios fixados a nível local e de escola.
A Figura II.5.3 apresenta os sistemas educativos europeus que aplicam critérios de admissão
académicos e/ou não académicos no processo de admissões. Ao comparar a aplicação de ambos os
tipos de critérios, observam-se diferenças muito óbvias entre os níveis de ensino. No ensino primário,
cerca de um terço das autoridades de nível superior fixa critérios de admissão, sendo que a maioria
dessas autoridades refere critérios não académicos ( 65). No secundário inferior, cerca de metade dos
sistemas educativos faz referência a critérios de admissão, tanto académicos como não académicos.
Este nível de ensino denota uma grande variedade de abordagens em toda a Europa. Em contras te,
no nível secundário superior, a maioria dos sistemas educativos aplica sobretudo critérios
académicos e, em menor grau, critérios não académicos no processo de admissão escolar.
(64)

Os testes realizados ao nível da escola com base num quadro de referência criado a nível central não são considera d os
como testes/exames nacionais. Os inquéritos internacionais como o PISA também não se enquadram neste âmbito.

(65)

Não são tidos em conta os testes de prontidão para a escola aplicados antes da transição da educação pré-escolar pa ra
o ensino primário. Ver a Figura D6 em Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019a.

108

II. 5. Polític as de adm is s ão es c olar

II.5.3.1. Ensino primário
Um total de 17 sistemas permite a aplicação de critérios de admissão em escolas primárias. A
Figura seguinte aponta os critérios mais frequentemente citados pelas autoridades de nível superior.
Figura II.5.4: Critérios de admissão emanados das autoridades de nível superior (CITE 1), 2018/19
Critérios socioeconómicos
Critérios
não
académicos

Proximidade da residência
Presença de irmãos na escola
Afiliação religiosa

Critérios Resultados de provas de ingresso
académicos
nas escolas

Fonte: Eurydice.

Todos ou a maioria dos tipos de escola

Tipos de escola específicos

Notas explicativas
A figura ilustra os critérios de admissão no ensino primário mais comummente citados pelas autoridade s d e n í v e l su p e ri or.
Alguns sistemas contam com diferentes tipologias de escola neste nível (Capítulos II.3 e II.6), pelo que a figura distingue d u as
categorias: a categoria vermelha mostra os critérios de admissão aplicáveis a todos ou à maioria dos tipos de escola n o se t o r
público, enquanto a categoria rosa indica os critérios que se aplicam a determinados tipos de escola neste setor.

Nota específica por país
Bélgica (BE fr, BE de): Os alunos são admitidos numa escola desde que os pais concordem com o projeto de escola.

A Figura II.5.4 mostra que só sete sistemas utilizam critérios socioeconómicos nas admissões
escolares na primária. A aplicação destes critérios visa discriminar positivamente os alunos
desfavorecidos, ou seja, classificá-los para admissão prioritária (Espanha, Hungria, Port ugal, Reino
Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), ou criar uma fórmula que reflita a c ompos iç ão
socioeconómica do município em que a escola está implantada (Bélgica – Comunidade flamenga).
Na Bélgica (Comunidade flamenga), os critérios socioeconómicos referem-se a alunos que satisfazem, pelo menos, um dos
seguintes indicadores: a) a família recebeu subsídio escolar da Comunidade flamenga no ano letiv o precedente, b) a mãe não é
titular de um diploma do ensino secundário ou de um certificado do 2.º ano do terceiro ciclo do ensino secundário ou nív el de
estudos equiv alente. As escolas dev em dar prioridade tanto aos alunos que cumprem como aos que não cumprem estes critérios
socioeconómicos até um determinado rácio fix ado no sistema de “quota dupla” estabelecido pelo órgão de direção da escola (v er
detalhes sobre a quota na Figura II.10.1).
Em Espanha, todas as escolas aplicam os seguintes critérios socioeconómicos: a) o rendimento per capita do agregado familiar,
b) o estatuto legal de família numerosa, c) crianças em famílias de acolhimento, d) alunos deficientes ou com deficiência na família.
Na Hungria, quando uma escola primária conta com v agas adicionais após a matrícula dos alunos residentes na área de influênc ia
da escola, dev erá dar prioridade a alunos desfav orecidos residentes fora da área de influência da escola. Se não houv er v agas
suficientes para aceitar todas as candidaturas na ordem prescrita, as admissões que são ex ternas à área de influência da escola
(para as restantes v agas) dev em basear-se em sorteios. Os alunos que submeteram uma candidatura dev em ser conv idados a
participar nesse sorteio. Dev e, porém, respeitar-se o normativ o sobre a quota máx ima de alunos desfav orecidos (Figura II.10.1).
Em Portugal, os critérios socioeconómicos de admissão escolar incluem a) beneficiários da ação social escolar cujos
pais/encarregados de educação residam na área de influência da escola/agrupamento escolar pretendido, b) beneficiários da ação
social escolar cujos pais/encarregados de educação trabalhem na área de influência da escola/agrupamento escolar pretendido,
c) alunos que no ano prév io tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições particulares de solidariedade social (IPSS)
ou na mesma escola, na área de influência da escola/agrupamento escolar pretendido.
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No Reino Unido (Inglaterra), as escolas podem dar prioridade a alunos elegív eis para o “pupil premium”, que abrange crianças
desfav orecidas com direito a refeições escolares gratuitas. As escolas em Inglaterra e País de Gales também dev em dar
prioridade a crianças institucionalizadas (que estão ao cuidado das autoridades locais). Também na Irlanda do Norte, as es c olas
dev em dar prioridade a crianças institucionalizadas.

Em oito dos onze sistemas que não procedem à alocação inicial nas escolas com base na residência
(Bélgica – Comunidades flamenga e germanófona, Itália, Portugal, Suécia e Reino Unido – Inglaterra,
País de Gales e Irlanda do Norte), é ou pode ser dada prioridade aos alunos que vivem na
proximidade da escola. Além disso, a Hungria concede prioridade a alunos fora da área de influênc ia
da escola mas que vivem na sua proximidade.
Cerca de um quarto dos sistemas usa a presença de irmãos na escola como critério. A afiliação
religiosa só ocorre no Reino Unido (Escócia).

Diferenças entre tipos de escolas públicas nas admissões no ensino primário
Quatro sistemas educativos (Espanha, Letónia, Lituânia e Luxemburgo) (Capítulo II.3) não regis t am
diferenças nos critérios de admissão exigidos ou recomendados pelas autoridades de nível s uperior
para os diferentes tipos de escola primária pública. Porém, em França, Grécia e Reino Unido
(Figura II.5.4) registam-se algumas diferenças. Como indicam figuras prévias, as escolas
internacionais em França aplicam provas de ingresso específicas na admissão dos alunos. Na Grécia,
as escolas experimentais podem usar o critério da presença de irmãos na escola. Por último, no
Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), a afiliação religiosa pode ser tida em conta
nas admissões em determinados tipos de escola.
No Reino Unido (Inglaterra e País de Gales), as faith schools, que podem ser públicas ou priv adas dependentes do Estado, s ão
escolas de cariz religioso. Nos seus regimes de admissão, podem dar preferência a membros de uma determinada religião ou
denominação, desde que não colida com outra legislação, como, por ex emplo, relativ a à igualdade.
No Reino Unido (Irlanda do Norte), a afiliação religiosa é contemplada apenas no caso das “escolas integradas” (integrated
schools), as quais aplicam critérios de admissão próprios a fim de alcançar o equilíbrio entre alunos de tradições católicas ou
protestantes, de outras religiões e de nenhuma religião.

II.5.3.2. Ensino secundário inferior
Em metade dos sistemas analisados, as escolas são autorizadas ou obrigadas a us ar c ritérios de
admissão no secundário inferior (Figura II.5.5). Num quarto dos sistemas, a maioria das escolas que
ministra este nível de ensino aplica somente critérios não académicos. Em contraste, na Bélgica
(Comunidade germanófona), Países Baixos e Suíça, em geral, só são contemplados critérios
académicos. Já na Bélgica (Comunidade flamenga), Luxemburgo e Áustria, a maioria das escolas
aplica ambos os tipos (académicos e não académicos). Além disso, alguns tipos de escola na
Chéquia, Grécia, França, Letónia, Hungria, Eslováquia e Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Nort e)
aplicam critérios de admissão específicos.
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Figura II.5.5: Critérios de admissão emanados das autoridades de nível superior (CITE 2), 2018/19
Critérios socioeconómicos
Proximidade da resid ência

Critérios
não
académicos

Presença de irmãos na escola
Afiliação religiosa

Critérios
académicos

Resultados de testes
nacionais/normalizados
Resultados de provas de ingresso
nas escolas
Desempenho académico prévio
Recomendação da
escola/professores prévios

Todos ou quase todos os tipos de escola

Tipos de escola específicos

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura mostra os critérios de admissão mais comummente citados pelas autoridades de nível superior para aplicar nos
estabelecimentos de ensino secundário inferior. Alguns sistemas educativos contam com diferentes tipos de escola neste nível
de ensino (Capítulos II.3 e II.6); por esta razão, a categoria vermelha mostra os critérios de admissão ap l icá ve is a t o d o s o u
quase todos os tipos de escola no setor público, enquanto a categoria cor-de-rosa indica os critérios aplicados a tipos
específicos de escola neste setor.

Notas específicas por país
Bélgica (BE fr, BE de): Os alunos são admitidos numa escola desde que os pais concordem com o projeto de escola.
Bélgica (BE de, BE nl): Os critérios de admissão académicos referem-se ao ingresso em determinados programas e vias
ministrados nas escolas de nível secundário inferior.

Entre os 26 sistemas educativos em que a totalidade ou a maioria dos alunos muda de escola ou de
programa entre o ensino primário e o secundário inferior ou no decurso do secundário inferior, t rez e
sistemas aplicam critérios não académicos (socioeconómicos, geográficos ou de proximidade da
residência, a presença de irmãos, a afiliação religiosa). A grande maioria dest es s is temas começa
logo no nível primário a aplicar o mesmo tipo de critérios. Os critérios socioeconómicos são
introduzidos no nível secundário inferior na Bélgica (Comunidade francófona – Figura II.10.1); no
Luxemburgo, a zona de residência e a presença de irmãos são tidos em conta a partir deste nível nas
primeiras admissões.
Quinze sistemas definem critérios académicos para as admissões escolares ou em programas de
nível secundário inferior, o que, com frequência, assinala a introdução de escolas, percursos ou vias
diferenciados (Capítulo II.6). Os países diferem quanto à universalidade da seleção académica (ou
seja, se é aplicada a todos os alunos ou só a alguns). Em quase metade destes sistemas, t odos os
alunos são submetidos a alguma forma de seleção académica, enquanto na outra metade, este
procedimento aplica-se apenas a certos tipos de escola.
No nível secundário inferior também se observam assimetrias entre os sistemas educativos na forma
como é avaliado o nível de desempenho académico dos alunos para efeitos de admissão na es c ola.
São usados vários tipos de critérios relativos aos alunos em toda a Europa, mas em geral, cada
sistema educativo só contempla um ou dois. Considera-se que a aplicação de mais de um tipo de
critérios reforça a validade e a fiabilidade da avaliação escolar (Merry e Arum, 2018).
Os resultados dos exames ou testes nacionais/normalizados são usados em quatro sistemas
educativos, mas só os Países Baixos aplicam este critério a todos os alunos, em combinaç ão com a
recomendação do professor da escola primária.
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Nos Países Baix os, todos os alunos realizam um teste normalizado no último ano da escola primária. O resultado deste teste,
juntamente com a recomendação dos professores da escola frequentada antes, constitui a informação sobre o desempenho
académico do aluno que irá influenciar o percurso educativ o a que terá acesso. Dev e enfatizar-se que a recomendação dos
professores tem um peso maior no processo de admissão do que os resultados obtidos no teste normalizado.

O desempenho académico prévio, medido através das classificações atribuídas aos alunos pela
escola frequentada anteriormente, constitui o critério mais comum. Este é o c as o no Lux emburgo,
Áustria e Suíça (e, para alguns alunos, na Bélgica – Comunidades germanófona e flamenga, Franç a,
Hungria e Eslováquia, ver infra). No Luxemburgo e na Suíça, os resultados escolares são
contemplados em conjunto com as recomendações da escola anterior.
No Luxemburgo, todos os alunos obtêm uma décision d’orientation no final do ensino primário. A escola de nív el secundário
inferior para a qual o aluno de candidata dev e contemplar esta decisão ao alocar o aluno a uma turma, mas não para efeitos de
admissão na escola. Mais do que uma recomendação, a décision d’orientation determina o programa a que o aluno se dev e
candidatar. O aluno pode depois escolher uma escola que ofereça esse programa em concreto.
Na Suíça, cada Cantão define os critérios de admissão em programas baseados em aptidões no nív el secundário inferior. As
regulamentações v ariam no nív el de detalhe, mas o desempenho académico prév io e as recomendações dos professores
anteriores são “aplicados” na maioria dos casos. A recomendação do professor também pode basear-se em aspetos sociais ou
emocionais (e.g. a motiv ação ou a prontidão do aluno para ser bem-sucedido).

Diferenças entre tipos de escolas públicas nas admissões no ensino secundário inferior
Como indica a Figura II.5.5, em sete sistemas educativos, determinados critérios de admissão escolar
aplicam-se somente a tipos específicos de escolas (ou de programas) de nível secundário inferior.
Quanto aos critérios não académicos, só a Irlanda, a Hungria e o Reino Unido (Inglaterra, País de
Gales e Irlanda do Norte) adotam uma abordagem diferente neste nível de ensino em função da
tipologia de escola. Na Hungria, a maioria dos alunos matricula-se em escolas de ensino primário e
secundário inferior de estrutura única, onde são contemplados critérios socioeconómicos e a
presença de irmãos no momento da admissão. No entanto, no final do ensino primário, alguns alunos
optam por frequentar o gimnázium durante seis ou oito anos (Figura II.3.3) e neste caso não são
contemplados critérios de admissão não académicos. Na Irlanda, o critério da afiliaç ão religiosa s ó
pode ser aplicado pelas escolas confessionais (denominational schools) em caso de excesso de
inscrições. Similarmente, nos três sistemas educativos do Reino Unido, a afiliação religiosa pode s er
contemplada por certos tipos de escola (Secção II.5.3.1).
As diferenças entre tipos de escolas estão sobretudo associadas aos critérios académicos. Na
Chéquia, Hungria, Eslováquia e Letónia, estão ligadas à diferenciação estrutural (Figura II.3.3), que é
iniciada no secundário inferior. Em França e na Áustria, as diferenças estão relacionadas com a
diferenciação curricular (Figura II.3.2). Já na Grécia e no Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Nort e),
são as escolas seletivas que usam critérios académicos.
Na Chéquia, Hungria e Letónia utilizam-se os resultados dos testes nacionais/normalizados. No
entanto, estes testes parecem ser distintos do teste aplicado nos Países Baixos no secundário
inferior, na medida em que são desenvolvidos pelas autoridades de nível superior para avaliar o
desempenho académico dos alunos que desejam inscrever-se em determinados tipos de escolas. Por
isso, estes testes podem ser mais corretamente descritos como “provas nacionais normalizadas de
ingresso”. Os alunos são ordenados de acordo com os resultados obtidos no teste, e quem tiver
melhor resultado é admitido em programas académicos de nível secundário (gymnasia de 8 ou
6 anos na Chéquia, gimnázium de 8 ou 6 anos na Hungria e gymnasia público na Let ónia). Nes tas
escolas, os programas iniciados no nível secundário inferior conduzem a um certificado de conclusão
do ensino secundário superior que confere habilitações para acesso ao ensino superior. Nestes
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países, os resultados das provas nacionais fazem parte de um pacote de admissões que também
inclui o desempenho académico prévio e/ou as provas opcionais de ingresso na escola.
Além da Chéquia e da Hungria, também a Grécia, França, Letónia, Áustria, Eslováquia e Reino Unido
(Inglaterra e Irlanda do Norte) utilizam os resultados das provas de ingresso para selecionar alunos
para determinadas escolas do ensino secundário inferior.
Na Áustria, os alunos são alocados a uma Neue Mittelschule com base na sua residência; porém, em relação aos alunos que
escolhem uma Allgemeinbildende Höhere Schule (escola académica de nív el secundário inferior) podem ser contemplados os
resultados das prov as de ingresso nas escolas e o desempenho académico prév io.
No Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Norte), as “grammar schools” podem aplicar critérios de admissão académicos,
geralmente atrav és de prov as de ingresso, no nív el secundário inferior.

Na Bélgica (Comunidades germanófona e flamenga), o desempenho académico prévio é
contemplado apenas na admissão a certos programas de nível secundário inferior. Para admissão a
programas de ensino geral são fixados requisitos mínimos de acesso, enquanto para outros
programas a admissão é mais ou menos automática.
Na Bélgica (Comunidade germanófona), para obter acesso à v ia geral no ensino secundário (CITE 2+3), os alunos dev em ter
obtido o Abschlusszeugnis der Grundschule ou GAZ (certificado de conclusão da escola primária). Este requisito não se aplica aos
programas v ocacionais dos nív eis CITE 2 e 3. Os alunos que não detêm este certificado podem obtê-lo no nív el CITE 2. Os alunos
podem ser automaticamente admitidos em programas v ocacionais de nív el CITE 2 caso já tenham frequentado o 6.º ano do ens ino
primário (CITE 1) ou se já atingiram os 12 anos de idade.
Na Bélgica (Comunidade flamenga), os alunos dev em ter o certificado de conclusão do ensino primário para serem admitidos na
v ia A do ensino secundário inferior. No entanto, este certificado não constitui um requisito de admissão na v ia B.

II.5.3.3. Ensino secundário superior
Na maioria de sistemas educativos, as autoridades de nível superior definem critérios de admissão
para ingressar no ensino secundário superior (Figura II.5.6), sobretudo de natureza académica.
Somente um quarto dos sistemas fixa critérios não académicos para este nível de ensino. Trata-se de
uma tendência significativa, na medida em que esta etapa educativa marca o início da es c olaridade
não obrigatória em 24 sistemas educativos ( 66) europeus.

(66)

Chéquia, Dinamarca, Estónia, Grécia, Croácia, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, M a lt a, E sl o vé ni a, Fi n lân di a,
Suécia, Reino Unido, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Suíça, Islândia, Montenegro, Noruega e Sérvia
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Figura II.5.6: Critérios de admissão emanados das autoridades de nível superior (CITE 3), 2018/19
Critérios socioeconómicos
Critérios
não
académicos

Proximidade da residência
Presença de irmãos na escola
Afiliação religiosa

Critérios
académicos

Resultados de testes
nacionais/normalizados
Resultados de provas de ingresso
nas escolas
Desempenho académico prévio
Recomendação da
escola/professores prévios

Todos ou quase todos os tipos de escola

Tipos específicos de escola

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura mostra os critérios de admissão mais comummente citados pelas autoridades de nível superior para apli car n o n í v e l
secundário superior. Todos os sistemas educativos contam com diferentes tipos de escola neste nível de ensino (Capítulos II. 3
e II.6): por esta razão, a categoria vermelha mostra os critérios de admissão aplicáveis a todos ou q u a se t o d o s o s t i p o s d e
escola no setor público, enquanto a categoria cor-de-rosa indica os critérios que se aplicam aos tipos espe cí f i cos d e e sc o l a
neste setor.

Notas específicas por país
Bélgica: Concluído o nível secundário inferior, a maioria dos alunos continua a frequentar a mesm a e sc o l a n o se c u n d á rio
superior. No entanto, os alunos podem mudar de escola se, por exemplo, a sua escola não oferecer o programa pretendido. Os
dados apresentados para o CITE 3 aplicam-se à admissão em diferentes percursos/vias na mesma escola ou noutra escola.
Bélgica (BE fr, BE de): Os alunos são admitidos numa escola desde que os pais concordem com o projeto de escola.
Irlanda: Concluído o nível secundário inferior, a maioria dos alunos continua a frequentar a m e sm a e sco l a n o se c u n d á rio
superior não obrigatório; portanto, não há, de um modo geral, um processo de admissões no nível secundário superior.
Espanha: Os critérios de admissão aplicam-se unicamente quando os alunos escolhem uma escola di fe re nt e d a qu el a q u e
frequentaram durante a escolaridade obrigatória, e apenas no caso de haver excesso de candidatos na escola escolhida.
Malta: Os dados na figura aplicam-se apenas ao ensino secundário superior obrigatório, excluindo dados relativos à
escolaridade não obrigatória. Quanto aos programas e tipos de escola com o ensino secundário superior não o b ri ga t óri o, o s
resultados dos testes normalizados constituem um requisito de admissão.
Eslov énia: Quando as escolas têm excesso de inscrições, podem opcionalmente recorrer a entrevistas de ingresso ou o u t ro s
critérios baseados na escola, mas unicamente quando não há possibilidade de selecionar os alunos a partir do seu
desempenho escolar prévio e dos resultados de testes nacionais.
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Os dados referem-se à admissão no ensino secundário superior não obrigatório (Key Stage 5 ).
Não há mudança de escola quando os alunos transitam do CITE 2 para o CITE 3.
Suíça: As regulações cantonais variam. A categoria “Resultados de um teste nacional/normalizado” refere-se a testes
normalizados a nível cantonal.

Um olhar atento aos critérios de admissão não académicos identifica apenas seis sistemas
educativos (Espanha, Croácia, Portugal e Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Nort e)
cujas autoridades de nível superior referem critérios de admissão socioeconómicos. Nestes seis
sistemas, tais critérios discriminam positivamente em prol dos candidatos oriundos de meios
desfavorecidos.
Na Croácia, os alunos recebem pontos adicionais nos procedimentos de admissão em escolas de ensino secundário superior no
caso de v iv erem em condições socioeconómicas difíceis; se um dos progenitores sofrer de doença crónica, se for desempregado
de longa duração, etc.

A proximidade da escola e a presença de irmãos na mesma escola são critérios c ontemplados em
menos de um quarto dos sistemas educativos ( 67).
Na Europa, são mais os sistemas educativos a utilizar critérios académicos nas admissões ao
secundário superior do que ao secundário inferior. O número de procedimentos de avaliação us ados
(67)

No Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), estes critérios ainda podem ser usados, mas co m m e n o r
frequência, pois passaram a ser permitidos critérios académicos.
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para reunir provas do desempenho académico dos alunos também é mais elevado, o que comprova a
importância atribuída ao desempenho académico nas admissões escolares neste nível de ensino.
Além disso, também há mais sistemas educativos que estabelecem uma diferenciação entre as
escolas, não só em termos curriculares como também em relação aos critérios académicos e
procedimentos de admissão (ver secção infra sobre Diferenças).
O desempenho académico prévio constitui o elemento de prova mais amplamente utilizado para
efeitos de admissão escolar. Em dois terços dos sistemas educativos, todas as escolas,
independentemente do tipo ou do programa ministrado, reúnem esta prova. No entant o, o s eu nível
de detalhe varia, por exemplo, no número de disciplinas/qualificações prévias contempladas. Os
requisitos em matéria de disciplinas para fins de admissão em diferentes tipos de escola também
refletem assimetrias dentro de um mesmo país (ver infra).
Para além de utilizarem evidências do desempenho académico dos alunos em escolas/anos de
escolaridade prévios, as escolas de alguns sistemas educativos têm a opção de organizar provas ou
entrevistas de ingresso nas escolas (Chéquia, Estónia, Eslovénia e Eslováquia).
Dez sistemas educativos contemplam os resultados obtidos nos testes nacionais normalizados para
fins de admissão em estabelecimentos de ensino de nível secundário superior. Na verdade, são onz e
os sistemas educativos que desenvolvem este tipo de testes nacionais para medir e monitorizar o
desempenho dos alunos, nomeadamente a Dinamarca, Polónia, Roménia, Eslovénia, E s lováquia e
Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), Bósnia-Herzegovina (em alguns cantões),
Montenegro e Sérvia. Porém, ainda que estes onze sistemas contem com os result ados dos t est es
para fins de admissão, nem todos os aplicam da mesma forma. Quase todos aplicam es t e c rit ério a
todos os alunos (universal), à exceção da Eslovénia. Neste país, quando uma escola tem excesso de
candidatos, pode optar por contemplar os resultados dos testes normalizados, mas só se não for
possível basear-se no critério do desempenho académico prévio.
Os resultados dos testes normalizados fazem parte de um pacote combinado de critérios de
admissão académicos; são geralmente contemplados em paralelo com o des empenho ac adémico
prévio do aluno (Dinamarca, Polónia, Roménia, Eslováquia, Montenegro e Sérvia), e com os
resultados das provas de ingresso nas escolas (Bósnia-Herzegovina).
Na Roménia, no procedimento de admissão aplicáv el a todos os percursos/escolas, os resultados dos testes normalizados
representam 80 % em contraste com os 20 % que as notas obtidas no ensino secundário inferior representam na classificação final
do processo de admissão. As candidaturas dos alunos são ordenadas com base nessas classificações finais do processo de
admissão; assim, quem obtém melhor classificação têm mais hipóteses de ser admitido na escola da sua preferência. No entanto,
os alunos que reprov aram ou não realizaram o ex ame nacional são automaticamente admitidos no nív el secundário superior (v ia
v ocacional, sistema dual de ensino profissional ou os dois primeiros anos do ensino secundário) de forma a completar a
escolaridade obrigatória no final do 10.º ano. No entanto, esta admissão só é garantida nas escolas com v agas disponív eis após a
alocação de alunos com base nos resultados dos testes nacionais.

Diferenças entre tipos de escolas públicas nas admissões no ensino secundário superior
As diferenças nos critérios e procedimentos de admissão entre os diversos tipos de escola s ão mais
visíveis no nível secundário superior. Distinguem-se vinte sistemas educativos em que os critérios,
procedimentos ou requisitos de admissão emanados das autoridades de nível superior diferem em
função da tipologia de escola ou do programa ministrado.
Os únicos países que registam diferenças nos critérios de admissão não académicos são o Chipre e
o Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte – ver Secção II.5.3.1).
Em Chipre, para admissão em certos cursos profissionais especializados muito concorridos, como o de mecânica automóv el, de
cabeleireiro ou de cozinheiro-empregado de mesa, podem aplicar-se critérios de admissão sempre que se v erificar um ex cesso de
inscrições. Estes critérios incluem o desempenho académico e a situação socioeconómica do agregado familiar (e.g. baix o
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rendimento). Quando não há ex cesso de inscrições, o único critério de admissão em escolas de ensino secundário superior geral e
profissional é o certificado de conclusão do secundário inferior.

Nos restantes sistemas, as assimetrias estão relacionadas com os resultados académicos. Os alunos
que desejam candidatar-se a escolas que ministram vias de ensino gerais têm, normalmente, de
apresentar provas do seu desempenho académico sob variadas formas.
Em cinco países (Chéquia, Letónia, Hungria, Suíça e Turquia), os resultados dos testes nacionais
normalizados são usados apenas por alguns tipos de escola e/ou em relação a alguns tipos de
programas. Estes testes só precisam de ser aplicados aos alunos que pret endem candidatar-s e a
escolas que ministram certos programas, normalmente nas vias gerais, e assemelham-se aos
“exames nacionais normalizados de ingresso” no secundário inferior (Secção II.5.3.2).
Em Chéquia, este é o único requisito adicional para alunos que se candidatam ao gymnázia de 4 anos e a programas v ocacionais
de nív el secundário superior conducentes a um certificado de conclusão da escolaridade que confere acesso ao ensino superior
(maturita), embora todos os alunos sejam av aliados com base no seu desempenho académico prév io, e possam ser tes tados em
prov as de ingresso nas escolas, dependendo da decisão do diretor de escola.

Em 13 sistemas educativos, os exames ou entrevistas de ingresso nas escolas não constituem
práticas universais do sistema de admissões, mas são exigidas ou podem ser aplicadas em
determinados tipos de escolas. Trata-se normalmente de escolas que ministram programas gerais ou
currículos específicos ou, mais raramente, escolas profissionais.
Em Malta, os candidatos ao Alternative Learning Programme (ALP) são entrev istados e, durante o processo de admissão, são
contemplados os seus resultados académicos prév ios e as recomendações de escolas/professores anteriores. No entanto, a maior
parte das escolas no ensino secundário superior obrigatório não estão autorizadas a aplicar critérios de admissão.

Como mencionado supra, muitos países exigem que os alunos apresentem informação sobre o s eu
desempenho escolar prévio em uma ou mais disciplinas específicas (como sucede na Croácia,
Montenegro e Macedónia do Norte). Os requisitos podem variar consoante o tipo de escola ou de
programa: normalmente, é feita a distinção entre programas gerais e vocacionais. Em alguns casos, é
fixado um limite de admissões (Croácia e Macedónia do Norte).
Na Croácia, para fins de admissão no secundário superior geral ou em programas v ocacionais, é v erificada a média das
classificações obtidas nos últimos quatro anos de escolaridade, bem como as classificações obtidas em disciplinas específicas dos
últimos dois anos do ensino básico, nomeadamente língua croata, matemática e língua estrangeira 1. Além disso, para
gymnasiums e programas v ocacionais de 4 e 5 anos, são ex igidas as classificações prév ias das três disciplinas relev antes para o
programa de nív el secundário superior. Uma dessas três disciplinas adicionais é definida pela escola. Estes tipos de escolas
também podem fix ar um limite mínimo de desempenho académico para efeitos de admissão, mas só se ministrarem programas
com duração igual ou superior a 4 anos.
Em Montenegro, todos os alunos que se candidatam ao ensino secundário superior dev em apresentar prov a do seu desem penho
geral no último ciclo da escola primária e o resultado do teste nacional normalizado no final do ensino primário. Porém, no
gymnasium é considerado o desempenho do aluno na língua montenegrina ou língua materna, matemática e outras disciplinas
importantes. No caso das escolas profissionais, são contempladas duas disciplinas principais.

Noutros países, pelo contrário, os requisitos relacionados com o desempenho académico prévio não
só assumem um papel-chave na ordenação dos alunos que competem por vagas nas esc olas (para
admissão), como também atuam como critérios de elegibilidade para fins de acesso. Ou seja, os
alunos que não cumprem estes critérios não são considerados elegíveis para ingressar em alguns
tipos de escolas ou programas (secundário superior geral), mas para outros já são.
Na Dinamarca, para que sejam elegív eis para certos programas de nív el secundário superior, os alunos têm de ser declarados
“prontos para o ensino” e obter, no mínimo, uma classificação média cinco v alores para conseguir ingressar em três programas
(Qualificação de conclusão do ensino secundário superior – STX, Ex ame Comercial Superior – HHX e Ex ame Técnico Superior –
HTX), ou uma média de quatro v alores para um quarto programa educativ o (Ex ame Preparatório Superior – HF). Para fins de
admissão em escolas profissionais (EUX e EUD), o aluno dev erá obter uma média de dois v alores.
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Na Eslovénia, o secundário superior profissional de curta duração está aberto a alunos que completaram a escolaridade básica
obrigatória com a conclusão do 7.º ano, ou aos que concluíram um programa educativ o adaptado a alunos com necessidades
especiais. Para inscrição em outros programas de secundário superior, os alunos dev em ter concluído o ensino básico de 9 anos.

II.5.3.4. Diferenças entre escolas públicas e privadas dependentes do Estado nos ensinos
primário e secundário
Como evidenciado nas Figuras II.5.1 e II.5.2, há uma tendência para as escolas privadas
dependentes do Estado deterem mais autonomia do que as escolas públicas em matéria de
atribuição de vagas.
Em 21 sistemas educativos, as escolas privadas dependentes do Estado são obrigadas a usar o
mesmo tipo de critérios de admissão que as suas congéneres do setor público (Figuras II. 5. 4-5. 6).
Enquanto isso, outros 14 sistemas aplicam critérios diferentes em todos os níveis de ensino (B élgica
– Comunidade germanófona, França, Alemanha, Croácia, Hungria, Malta, Áustria, Polónia, Eslovénia,
Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, Suíça e Turquia) ou, no caso da
Dinamarca, no nível secundário.
Podem identificar-se duas diferenças principais: por um lado, as escolas privadas dependentes do
Estado não costumam aplicar critérios de residência nas admissões escolares; por outro lado, podem
usar os seus próprios critérios de admissão em substituição dos critérios fixados pelas autoridades de
nível superior para as escolas públicas, ou podem acrescentar os seus próprios critérios àqueles que
já estão fixados. Tais critérios são, essencialmente, a afiliação religiosa – para escolas s ubsidiadas
pelas igrejas; critérios ideológicos – escolas geridas por fundações ou por entidades privadas ; e de
género – na Áustria. Em Malta, a presença de irmãos na escola é um critério de admiss ão aplic ado
apenas em escolas privadas dependentes do Estado no nível primário.
Na Bélgica (Comunidades francófona e germanófona), os alunos são admitidos numa escola no caso de os pais conc ordarem
com o projeto de escola. Em escolas geridas por igrejas, é comum fazer-se referência à afiliação religiosa, como sucede para os
ensinos primário e secundário.

II.5.4. Práticas de admissão – evidências do PISA
No seguimento do debate sobre as políticas emanadas pelas autoridades de nível superior em
matéria de admissão em escolas e programas, a presente secção examina as prát icas efet ivas de
admissão escolar de alunos de 15 anos, a partir das respostas dadas pelos diretores es colares nos
questionários do PISA 2018.
A Figura II.5.7 apresenta o conjunto de critérios contemplados nas admissões escolares, c onforme
reportam os diretores escolares.
Dependendo da estrutura e de outras características dos sistemas educativos nacionais, os alunos de
15 anos participantes no PISA podem matricular-se no ensino secundário inferior (CITE 2) ou no
ensino secundário superior (CITE 3). Em muitos países europeus, a grande maioria dos alunos
pertencentes à amostra está matriculada num destes níveis. No entanto, há alguns países que
inscrevem largas proporções da amostra de alunos em ambos os níveis de ensino ( 68).

(68)

Na Dinamarca, Alemanha, Estónia, Espanha, Letónia, Lituânia, Polónia, Finlândia, Suécia, Islândia e Noruega, os alunos
de 15 anos frequentam normalmente o ensino secundário inferior. Já na Bélgica, Bulgária, Grécia, Croácia, Itália, Chipre,
Hungria, Malta, Roménia, Eslovénia, Reino Unido, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e T urq u ia , o s a l u n o s d e
15 anos encontram-se habitualmente no secundário superior. Na Chéquia, Irlanda, França, Luxemburgo, Países Baixo s,
Portugal, Eslováquia, Albânia, Bósnia-Herzegovina e Suíça, uma elevada percentagem de alunos da amostra do
PISA 2018 frequenta quer o secundário inferior quer o secundário superior.
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Nível CITE

Nível CITE

Figura II.5.7: Percentagem de alunos de 15 anos em escolas que utilizam sempre determinados critérios de
admissão, conforme reportado pelos diretores escolares, por nível CITE, 2018
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.
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Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base nas respostas dos diretores escolares à seguinte questão colocada no
Questionário à Escola do PISA 2018: “Em que medida é tido em conta cada um dos seguintes fatores para a admissão d e u m
aluno na sua escola?” Foram unicamente consideradas as respostas “Sempre” e as variáveis que se seguem:
SC012Q01TA (Processo completo do aluno: registo do desempenho académico do aluno, incluindo testes de colocação)
SC012Q02TA (Recomendação das escolas frequentadas anteriormente)
SC012Q03TA (Concordância dos pais com a orientação pedagógica ou religiosa da escola)
SC012Q04TA (Necessidade de o aluno frequentar determinado curso ou interesse em fazê-lo)
SC012Q05TA (Parentesco com alunos ou ex-alunos da escola)
SC012Q06TA (Residência numa determinada área)
Isto significa que a figura supra mostra a percentagem de alunos de 15 anos que frequentam escolas cujo diretor afirmo u q ue
um determinado critério é sempre usado para fins de admissão na escola.
Consoante as características dos sistemas educativos nacionais, os alunos de 15 anos podem estar no secundário inferior
(CITE 2) ou no secundário superior (CITE 3). Quando aparece uma única barra, isso significa que mais de 90 % dos alunos d e
15 anos participantes no PISA 2018 estão matriculados no nível de ensino indicado ( 69) e que a dimensão da amo st ra p a ra o
outro nível CITE é geralmente demasiado pequena para mostrar resultados significativos. Quando um si st e m a e d u c a t iv o é
representado com duas barras (Chéquia, Irlanda, França, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Eslováquia, Albânia, Bó sn i a Herzegovina e Suíça), isso significa que proporções relativamente altas de amostras de estudantes do PISA 2018 participaram
nos ensinos secundário inferior e superior (CITE 2 e 3), sendo assim possível comparar as práticas de admissão escolar e n t re
os dois níveis de ensino.
Ver Quadro A9 no Anexo II: Quadros estatísticos.

Notas específicas por país
Áustria: Os dados não são divididos por Nível CITE.
Polónia: Quando o inquérito PISA foi realizado, em 2018, havia alunos de 15 anos matriculados em gimn a z ju m, q u e é u m a
escola de nível secundário inferior. Os alunos foram admitidos no gimnazjum com base na sua área de residê n ci a (á re a s d e
influência). A partir do ano letivo de 2028/19, os alunos de 15 anos passam a frequentar escolas do ensino primário e
secundário inferior de estrutura única. Todas as figuras deste relatório relativas às políticas educativas emanadas das
autoridades de nível superior refletem esta nova estrutura aplicável no ano letivo de 2018/19.

Por esta razão, a figura apresenta os sistemas educativos segundo o nível de ensino que os alunos
frequentam. Primeiramente, a figura mostra os sistemas com alunos de 15 anos predominantement e
matriculados no ensino secundário inferior (CITE 2). Seguem-se os sistemas em que os alunos de
15 anos estão predominantemente matriculados no secundário superior (CITE 3). Em terceiro lugar,
são apresentados (com duas barras) os sistemas em que largas proporções de alunos de 15 anos
estão matriculados, quer no secundário inferior, quer no secundário superior.
Os dois critérios mais frequentemente contemplados são a residência e o desempenho ac adémico
prévio. A Figura II.5.7 sugere que, quanto maior a percentagem de alunos admitidos com base na
residência, mais baixa a percentagem de alunos admitidos com base no desempenho ac adémico, e
vice-versa, particularmente quando é abrangida a maioria dos alunos. Assim, nos sistemas
educativos em que a residência constitui um critério de admissão para a maioria dos alunos de
15 anos, o desempenho académico costuma ser tido em menor conta. Este é o caso, por exemplo, na
Grécia, Espanha, Chipre, Polónia, e Reino Unido – Escócia. No cenário inverso, em que o
desempenho académico é o principal critério de admissão da grande maioria dos alunos, a residência
tem um peso muito menor (Bulgária, Croácia, Roménia, Sérvia e Turquia).
Para além destes dois critérios (residência e desempenho académico prévio), há outros que parecem
assumir alguma relevância nas admissões escolares de alguns sistemas educativos. Um desses
critérios consiste em saber se o aluno tem necessidade ou interesse em algum programa específic o.
Em mais de metade dos sistemas educativos, este critério é tido em conta por, pelo menos, um quinto
dos alunos. Em alguns sistemas educativos, segundo os diretores escolares, a maioria dos alunos é
admitida nesta base (Bélgica – Comunidade germanófona, Itália, Eslovénia, Montenegro e Sérvia).

(69)

A OCDE usa o conceito de “nível CITE modal” (ver Notas explicativas abaixo da Figura II.6.7) para distinguir o nível CITE
predominante quando os alunos de 15 anos se matriculam. Na Chéquia, Irlanda, Luxemburgo, Eslováquia e Albânia n ã o
existe um nível CITE modal (ou ambos os níveis são modais).

119

A Equ ida de n a Ed uc aç ã o Es c ol ar n a Eur op a

Parte II. C arac terís tic as dos s is tem as educ ativ os

Um outro critério de admissão, associado ao desempenho, é a recomendação da escola ant erior do
aluno. Trata-se de um critério menos comum ao nível da Europa, mas nos Países Baixos e na
Albânia é reportado como o principal aspeto a contemplar.
Para além da residência, cerca de metade dos sistemas utilizam outros critérios não académicos nas
admissões escolares de, pelo menos, 20 % dos participantes de 15 anos, conforme reportam os
diretores escolares. Estes critérios incluem o parentesco com alunos ou ex-alunos da es cola e/ ou a
concordância dos pais com a orientação pedagógica ou religiosa da escola. No Luxemburgo, a
presença de um membro da família na escola é o critério de admissão mais frequentemente referido
pelos diretores escolares; no caso da Bélgica (Comunidades francófona e germanófona), é a
concordância parental relativamente à filosofia da escola.
Porém, como já referido, os critérios mais comummente usados nas admissões escolares na Europa,
conforme indicaram os diretores escolares, são a residência e o desempenho académico prévio dos
alunos. Por conseguinte, as Figuras II.5.8 e II.5.9 centram-se nestes dois critérios principais, dividindo
a informação por nível CITE sempre que possível.
A Figura II.5.8 demonstra que, num terço dos sistemas educativos europeus, cerca de metade ou
mais dos alunos de 15 anos participantes na amostra frequentam escolas em que a residência é
sempre contemplada no processo de admissão, segundo os diretores escolares. Este critério é
contemplado com maior frequência em sistemas que inscrevem a maioria dos alunos de 15 anos (ou,
pelo menos, alguns dos alunos na amostra do PISA) no secundário inferior, e um número
significativamente mais baixo no secundário superior. Contudo, conhecem-se exceções : na Gréc ia,
França, Chipre, Portugal e Reino Unido (Inglaterra e Escócia), metade ou mais de metade dos alunos
no nível secundário superior são admitidos numa escola com base na proximidade da sua residência.
Figura II.5.8: Percentagem de alunos de 15 anos em escolas onde a residência é sempre contemplada nas
admissões, conforme reportado pelos diretores escolares, por nível CITE, 2018
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Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base na variável SC012Q06TA (residência numa determinada área) aplicada no
questionário dos diretores escolares. Só foi considerada a resposta “Sempre”, o que significa que a figura mostra a
percentagem de alunos de 15 anos que frequentam escolas cujo diretor afirmou que a residência é sempre usada para fins d e
admissão.
Sobre os níveis de ensino representados na figura, consultar as Notas explicativas abaixo da Figura II.5.7.
Ver Quadro A9 no Anexo II: Quadros estatísticos.

Notas específicas por país
Áustria: Os dados não são desagregados por Níveis CITE.
Polónia: Quando o inquérito PISA foi realizado, em 2018, havia alunos de 15 anos matriculados em gimn a z ju m, q u e é u m a
escola de nível secundário inferior. Os alunos foram admitidos no gimnazjum com base na sua área de residê n ci a (á re a s d e
influência). A partir do ano letivo de 2028/19, os alunos de 15 anos passam a frequentar escolas do ensino primário e
secundário inferior de estrutura única. Todas as figuras deste relatório relativas às políticas educativas emanadas das
autoridades de nível superior refletem esta nova estrutura aplicável no ano letivo de 2018/19.

Relativamente ao nível secundário inferior, os sistemas educativos em que mais de metade dos
alunos de 15 anos participantes na amostra ingressam numa escola com base no critério da
residência são, essencialmente, aqueles sistemas cujas autoridades de nível superior des envolvem
políticas nesse sentido (ou seja, alocação de alunos com base na residência e na área de influênc ia
das escolas) (Figura II.4.1). Neste grupo integram-se, por um lado, sistemas de estrutura únic a, em
que os alunos são (pelo menos preliminarmente) alocados a uma escola no nível primário e aí
permanecem até ao final do secundário inferior (Chéquia, Estónia, Finlândia, Bósnia-Herzegovina e
Islândia); e por outro, sistemas em que os alunos são alocados a uma escola perto de c asa quando
mudam de escola no nível secundário inferior (Espanha, França, Chipre, Suíça e Noruega).
Em alguns sistemas educativos, apesar das famílias serem livres para escolher a escola dos filhos no
nível secundário inferior (Figura II.4.1), as autoridades de nível superior exigem ou recomendam às
escolas que considerem o critério da proximidade da casa do aluno no processo de admissão
(Figura II.5.5). Consequentemente, estes sistemas apresentam uma proporção relativamente elevada
de alunos que ingressam em escolas que, na prática, segundo o PISA 2018, têm sempre em
consideração o critério da residência dos alunos nas admissões escolares (Luxemburgo e Portugal).
O ensino secundário superior apresenta um padrão muito similar. Nos sistemas educativos em que os
alunos são inicialmente alocados a uma escola próxima (Grécia, França, Chipre, Malta e Reino Unido
– Escócia) (Figura II.4.1) e noutros sistemas em que as autoridades de nível superior exigem ou
recomendam que a residência dos alunos seja tida em conta nos processos de admissão escolar
(Luxemburgo, Portugal e Reino Unido – Inglaterra e País de Gales) (Figura II.5.6), existe uma
percentagem mais elevada de alunos de 15 anos na categoria “residência considerada sempre no
processo de admissões”. Deve notar-se que, no Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do
Norte), todos os alunos de 15 anos, e no Luxemburgo os alunos que frequentam as vias gerais,
continuam habitualmente a estudar na escola em que ingressaram no secundário inferior; ass im, as
políticas de nível superior que foram relevantes nas admissões ao secundário inferior continuam a
aplicar-se ao ensino secundário superior.
Na maioria dos sistemas, as políticas emanadas das autoridades de nível superior não ex igem nem
recomendam que os alunos que transitam para o secundário superior sejam alocados ou admitidos
em escolas com base na sua residência. Em mais de um terço dos sistemas educativos, este aspet o
é comprovado pela baixa proporção de alunos de 15 anos no CITE 3 cujo diretor escolar report a que
o processo de admissão escolar contempla o critério da residência.
Todavia, há sistemas educativos em que os dados empíricos do PISA 2018 não parecem
corresponder às políticas (superiores) aplicáveis à maioria das escolas. Nestes sistemas, essas
políticas aplicadas à maioria das escolas públicas implicam que os alunos são alocados no nível
secundário inferior com base na residência (Figura II.4.1); no entanto, menos de metade dos
participantes de 15 anos têm diretores escolares que afirmam que a residência é sempre considerada
nas admissões (Dinamarca, Lituânia, Letónia, Eslováquia, Albânia e Suíça). Esta discrepânc ia pode
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estar relacionada com o facto de, no nível secundário inferior, se aplicarem diferentes políticas de
escolha de escola e admissão consoante a tipologia de escolas públicas ou privadas dependentes do
Estado (isto é particularmente importante em sistemas com uma larga proporção de alunos
matriculados em escolas privadas dependentes do Estado) (Figuras II.3.1, II.4.3 e II.5.5).
Do ponto de vista da equidade e da eficiência, nos sistemas em que a maioria dos alunos frequent a
escolas que aplicam (apenas) o critério da residência, seria de esperar que a composição
socioeconómica da população escolar refletisse a população da área de implantação da escola.
Portanto, quando mais heterogénea a população local, mais variada a composição socioeconómic a
da escola e vice-versa.
A Figura II.5.9 representa a proporção de alunos cujos diretores escolares reportam que o
desempenho académico prévio é sempre contemplado nas admissões escolares, sendo evidente que
este critério é utilizado com maior frequência no acesso ao secundário superior do que ao nível
secundário inferior. Esta evidência coaduna-se com as políticas desenvolvidas pelas autoridades de
nível superior na maioria dos sistemas educativos, conforme indicado nas Figuras II.5.5 e II. 5. 6. E m
alguns sistemas educativos (Bulgária, Chéquia, Croácia, Hungria, Roménia, Eslováquia, Sérvia e
Turquia), a grande maioria dos alunos ingressa em escola que ministram o nível secundário superior
com base no seu desempenho académico prévio. Na Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos e
Suíça, a elevada percentagem de alunos admitidos em escolas com base no seu desempenho
anterior (do secundário inferior) vem igualmente confirmar que estes sistemas praticam uma seleção
académica precoce (Figura II.6.1)
Figura II.5.9: Percentagem de alunos de 15 anos em escolas onde o desempenho académico é sempre
contemplado nas admissões, conforme reportado pelos diretores escolares, por nível CITE, 2018
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base na variável SC012Q01TA do questionário dos diretores e sco l a re s (re g i st o d o
desempenho académico do aluno (incluindo testes de colocação)). Só foi considerada a resposta “Sempre”, o que significa que
a figura mostra a percentagem de alunos de 15 anos que estudam em escolas cujo diretor afirma que o desempenho
académico prévio é sempre contemplado no processo de admissão escolar.
Sobre os níveis de ensino apresentados na figura, ver as Notas explicativas da Figura II.5.7.
Ver Quadro A9 no Anexo II: Quadros estatísticos.
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Notas específicas por país
Áustria: Os dados não se encontram desagregados por nível CITE.
Polónia: Quando o inquérito PISA foi realizado, em 2018, havia alunos de 15 anos matriculados em gimn a z ju m, q u e é u m a
escola de nível secundário inferior. Os alunos foram admitidos no gimnazjum com base na sua área de residê n ci a (á re a s d e
influência). A partir do ano letivo de 2028/19, os alunos de 15 anos passam a frequentar escolas do ensino primário e
secundário inferior de estrutura única. Todas as figuras deste relatório relativas às políticas educativas emanadas das
autoridades de nível superior refletem esta nova estrutura aplicável no ano letivo de 2018/19.

Em Chéquia, Letónia e Eslováquia, o desempenho académico prévio é utilizado nas admissões ao
nível secundário inferior, o que pode refletir o arranque de algumas estruturas educativas paralelas
neste nível (Figuras II.3.3 e II.5.5). Similarmente, na Estónia e na Lituânia, embora as autoridades de
nível superior não exijam nem recomendem a utilização deste critério nas admissões ao s ecundário
inferior (e ao nível primário na Estónia, em virtude do seu sistema de estrutura única), os diretores
escolares reportam que, na prática, aplicam o referido critério, o que, neste caso, pode reflet ir uma
autonomia escolar relativamente elevada na fixação de critérios de admissão próprios (Figura II.5.2).
Na perspetiva da equidade e da eficiência, em sistemas onde a maioria dos alunos ingressa em
escolas com base no seu desempenho académico prévio, é espectável que haja assimetrias na
composição académica da população discente. Alunos de alto desempenho podem frequentar
escolas distintas dos alunos de fraco desempenho. Se as admissões nas escolas não fossem
condicionadas por outros fatores, as assimetrias entre escolas seriam unicamente just ificadas pelo
desempenho académico dos alunos e a sua residência ou contexto socioeconómico não teriam
qualquer papel. Contudo, se o desempenho dos alunos está estreitamente ligado ao seu contexto
socioeconómico, será expectável que as admissões baseadas no desempenho académico dos
alunos conduzam não só à estratificação por aptidão, como também a uma estratificação
socioeconómica. Estas relações serão examinadas em maior detalhe na Parte III do presente
relatório.
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Principais conclusões
Considera-se que o track ing, ou a alocação dos alunos a diferentes vias (track s) ou percursos
educativos, influencia consideravelmente a equidade na educação. Porém, os efeitos do t rack ing
variam consoante o modo como é organizado.
• O track ing mais precoce pode ocorrer aos 10 anos de idade, mas mais de metade dos
sistemas educativos inicia este processo aos 15 anos ou mais tarde. Todos os sistemas
educativos introduzem alguma forma de tracking, o mais tardar, por volta dos 16 anos.
• O número de track s no sistema escolar depende do grau de diferenciação nos percursos
gerais ou vocacionais e da quantidade de qualificações disponíveis.
• A proporção relativa de alunos das vias profissionalizantes do nível secundário difere
consideravelmente entre os países europeus, entre 15 % a 75 % aproximadamente.
• A grande maioria dos países europeus aplica alguma forma de seleção académic a ao alocar
os alunos a diferentes vias (track s), frequentemente com base na avaliação atribuída no nível
de ensino prévio. Ainda assim, muitos países exigem que os alunos obtenham igualmente
aprovação ou um bom resultado em testes normalizados a fim de ingressar nas vias gerais ou
outras vias de estudo mais exigentes.
• A permeabilidade entre vias permite que os alunos mudem de percurso a meio dos est udos.
Nem todos os sistemas o permitem, especialmente no que toca à transição de vias vocacionais
para as gerais. Quando tal é possível, podem impor-se condições, em geral pelas próprias
escolas.
• A prática do course-by-course tracking, em que os alunos são colocados em “grupos” ou “vias ”
para disciplinas específicas, é mais comum no ensino secundário do que no primário.
Identificam-se na Europa cinco tipos de sistemas de tracking:
1. sistemas em que o tracking começa cedo (entre os 10 e os 13 anos), frequentemente com vias
de ensino gerais hierarquicamente ordenadas;
2. sistemas em que o track ing começa cerca dos 14/15 anos, com um elevado grau de
diferenciação predominantemente entre percursos vocacionais;
3. sistemas em que o track ing começa entre os 14 e 16 anos, com um elevado grau de
diferenciação predominantemente entre percursos gerais;
4. sistemas em que o track ing começa tarde (15/16 anos), com poucas vias, limitada seleção
académica e uma permeabilidade relativamente elevada; e
5. sistemas em que predomina o course-by-course tracking.
O track ing refere-se à prática de separar os alunos, afetando-os em diferentes percursos ou vias que
ministram programas curriculares distintos (Checchi et al., 2014) e, em geral, ocorre no ensino
secundário. Assim, o track ing constitui uma forma de diferenciação curricular (Secção II.3.2).
Tipicamente, as distinções ocorrem entre vias gerais e vocacionais, mas podem subdividir-se
segundo a área de especialização ou de qualificação. Além disso, a “diferenciação interna informal”
(Triventi et al., 2016) ou a “estratificação por aptidão” (Parker et al., 2016) também podem ser
encaradas como uma forma de tracking. Neste caso, fala-se em course-by-course t rack ing, sendo
que alunos de diferentes aptidões ou níveis de desempenho são colocados em turmas ou grupos
diferentes, inclusivamente no seio de sistemas escolares integrados (Chmielewski, 2014).
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Neste relatório, os programas de estudo são encarados como percursos educativos diferenciados s e
1) conduzirem a diferentes tipos de qualificação, ou 2) possuírem uma especialização/orientação
curricular distinta que pode ser ministrada em tipos específicos/especializados de escolas.
Todos os sistemas educativos introduzem o tracking no decurso do ensino secundário. Defensores do
track ing afirmam que, se alunos com níveis de competência similares podem aprender juntos em
salas de aula relativamente homogéneas, então o ritmo de ensino pode ser mais bem adapt ado ao
seu nível. Por sua vez, os níveis de aprendizagem e de desempenho dos alunos podem ser
maximizados (Hanushek e Wößmann, 2006). Ou seja, ao serem divididos em percursos
diferenciados, os alunos podem beneficiar de um ensino à medida das suas capacidades e
necessidades, o que não só reduz o risco de subdesempenho, como também o ris co de abandono
escolar precoce, resultante da incapacidade da escola para adaptar os requisitos de aprendizagem
aos níveis de aptidão dos alunos. Segundo esta lógica, há um equilíbrio entre desempenho (ou, como
é habitual designar-se, “eficiência”) e equidade nos sistemas educativos: embora o tracking aument e
a disparidade entre alunos com pior e melhor desempenho, consegue maximizar o desempenho por
via da diferenciação.
No entanto, faltam dados empíricos sólidos sobre a eficácia do track ing no incremento do
desempenho médio, ou sobre o presumível compromisso entre eficiência e equidade (ver t ambém o
Capítulo I.1). Os investigadores salientam que as salas de aulas que integram alunos com diferent es
níveis de competência também podem atingir elevados níveis de desempenho. A composição da sala
de aula pode ter um impacto significativo no desempenho individual, o chamado “efeit o dos pares ”.
Em grupos heterogéneos, considera-se que o desempenho dos alunos mais fracos sofre um impac to
maior com a composição da sala de aula e a interação com alunos que têm níveis de proficiência
mais altos (Hanushek e Wößmann, 2006; Zimmer, 2000; Zimmer e Toma, 2000). Isto significa que o
ensino integrado (portanto, sem track ing) tanto pode contribuir para ganhos de eficiência como de
equidade.
Todavia, estas dinâmicas dependem da forma como o tracking é organizado no seio de um sis tema
educativo. Os dados empíricos mostram que o impacto do tracking depende de vários fatores, como:
•

a idade do primeiro track ing;

•

o número de vias (track s) e o grau de diferenciação entre elas;

•

a orientação para o mercado de trabalho e a dimensão das vias vocacionais;

•

os procedimentos de seleção;

•

a permeabilidade entre vias; e

•

a prevalência do course-by-course tracking.

Estes fatores são, em seguida, tratados separadamente. Na parte final deste capítulo, é apresentado
um agrupamento preliminar dos sistemas educativos em função dos diferentes aspetos do tracking.

II.6.1. Idade do primeiro tracking
Um vasto corpo de investigação empírica tem-se debruçado sobre os efeitos da alocação dos alunos
a vias de ensino diferenciadas a partir de uma determinada idade. Muitos desses estudos concluíram
que quanto mais cedo se introduzir o track ing, maiores são as disparidades entre os alunos em
termos de aprendizagem (Hanushek e Wößmann, 2006; OCDE, 2012). Assim, parece existir uma
relação adversa entre equidade e a idade em que os alunos são, pela primeira vez, canalizados para
diferentes percursos. O tracking precoce influencia a equidade nas suas duas dimensões, inclus ão e
justiça. Como tal, pode concluir-se que o tracking precoce alarga o hiato entre alunos de baixo e alt o
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nível de desempenho, e exacerba o impacto do contexto socioeconómico no desempenho (Cont ini e
Cugnata, 2018; Horn, 2009; Schütz, Ursprung, e Wößmann, 2008). O tracking prec oce pot encia o
sucesso precoce que, em idades mais avançadas, é mais influenciado pelo contexto socioeconómico
do que pelo desempenho. Este facto não só reforça a influência do contexto parental, como t ambém
contribui para reduzir as expectativas face à educação dos alunos menos favorecidos (B uc hmann e
Park, 2009; Dupriez et al., 2012; Parker et al., 2016). Por sua vez, baixas expectativas e as pirações
face à educação exercem a sua influência sobre as escolhas educativas, diminuindo ainda mais a
equidade dos resultados educativos.
A Figura II.6.1 representa os sistemas europeus segundo a idade de início de fact o do t rack ing, ou
seja, a idade em que os alunos são alocados a uma escola com vias de ensino diferenciadas, mesmo
que o currículo diferenciado não seja imediatamente iniciado. É igualmente indicado o número de
anos de escolaridade passados neste tipo de estrutura diferenciada, seja no âmbito da escolaridade
obrigatória ou após a sua conclusão.
Figura II.6.1: Idade em que o tracking tem, de facto, início e o total de anos de escolaridade cobertos por uma
estrutura diferenciada, 2018/19
Idade

Anos
Fonte: Eurydice.

Anos
Durante a escolaridade obrigatória

Além da escolaridade obrigatória

Notas explicativas
A Figura mostra as idades em que o tracking é, de facto, iniciado nos sistemas educativos europeus. Os países apresentam-se
por ordem da idade mais precoce de alocação dos alunos a diferentes tipos de escola, independentemente de iniciarem ou não
um programa curricular diferenciado. Quando a duração dos programas difere, é considerada a duração d o p ro g ra ma g e ra l
mais longo (ver também Figura II.3.3 sobre diferenciação estrutural).

Notas específicas por país
Chéquia, Letónia e Hungria: A figura indica a duração do programa dos gymnasia de 8 anos (CZ e HU) e de 6 anos (LV), pois
os alunos que ingressam nestas escolas não são sujeitos a mais nenhuma seleção. Apesar disso, o tracking é introduzido para
todos os alunos numa etapa mais tardia, ao ser iniciado o CITE 3.
Malta: A figura indica a duração do programa de aprendizagem alternativa (ALP), que os alunos podem optar por seguir aos 15
anos. Fora isso, o tracking tem início aos 16 anos (no final da escolaridade obrigatória) para todos os outros alunos.
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Os programas de estudo não representam percursos distintos, na medida em que contemplam
um misto de qualificações gerais e vocacionais.

Como ilustra a figura, todos os sistemas educativos europeus introduzem alguma forma de tracking, o
mais tardar por volta dos 16 anos. Mais de metade dos sistemas inicia este processo a partir dos
15 anos. A idade mais precoce do primeiro tracking acontece aos 10 anos em três países (Alemanha,
Hungria e Áustria). No outro extremo, situam-se os países nórdicos (Dinamarca, Estónia, Finlândia,
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Suécia e Islândia) e o Reino Unido ( 70), com percursos diferenciados aos 16 anos. Cerca de met ade
dos sistemas introduz o tracking no final da escolaridade obrigatória ou imediatamente a seguir.
A idade mais precoce de alocação dos alunos a diferentes tipos de escola e o início oficial dos
programas curriculares diferenciados nem sempre coincidem. Em sistemas com estruturas educativas
paralelas (Secção II.3.3), os alunos podem ter a oportunidade de ingressar em diferentes tipos de
escola (onde obtêm um certificado de conclusão) em idades diferentes. No caso de Chéquia e
Hungria, por exemplo, os alunos podem ingressar nos gymnasia de 8 anos aos 11 e 10 anos
respetivamente, para frequentar o secundário inferior. Portanto, se alguns alunos frequentam o
secundário inferior em escolas de estrutura única (CITE 1 e 2) até aos 14/15 anos, outros são
alocados mais cedo, e numa base competitiva, a escolas secundárias, também de es t rutura únic a
(secundário inferior e secundário superior) (ver também Figura II.5.5). Por conseguinte, para alguns
alunos, o track ing de facto começa numa idade precoce, mesmo que os currículos ou percursos
diferenciados não sejam introduzidos até ao secundário superior. Similarmente, na Letónia, os alunos
de 13 anos podem deixar a pamatsk ola de estrutura única (no final da primária), enquanto outros
permanecem nessas escolas até aos 16 anos (final do secundário inferior).

II.6.2. Número de vias e grau de diferenciação
Um outro fator que influencia as diferenças entre os resultados dos alunos e o nível de desigualdades
educativas é o número de vias e o grau de diferenciação entre elas. Quanto mais elevado o número
de tipologias de escola e/ou de percursos num dado sistema educativo, maior o impacto do cont exto
socioeconómico no desempenho académico (Ammermüller, 2005; Horn, 2009; Marks, 2005).
A Figura II.6.2 representa o número de vias/percursos educativos no secundário inferior (CITE 2) e
superior (CITE 3). Só 11 sistemas educativos iniciam o track ing no CITE 2, enquanto os restantes
sistemas educativos o introduzem no início, ou no decurso, do CITE 3. Em país es onde o t rack ing
começa no CITE 2 (secundário inferior), a tendência é para haver menos vias do que no CITE 3,
principalmente porque no secundário inferior há poucas ou nenhumas vias vocacionais.
Figura II.6.2: Número de vias diferenciadas (CITE 2 e 3), 2018/19
CITE 2

2 ou 3 v ias

4 v ias

CITE 3

5 ou mais v ias

Sem tracking nestes nív eis

Não disponível

Fonte: Eurydice.

(70)

No Reino Unido (ENG/WLS/NIR), os programas de estudo não são percursos distintos como acontece noutros países.
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Notas explicativas
Apenas são contempladas as vias que conduzem a qualificações de nível secundário superior. Os alunos que não i n gre ssa m
no secundário superior (ficando com uma qualificação do secundário inferior em sistemas que têm estas qualificações) não são
considerados alunos que frequentam uma via separada.
Os percursos educativos para todos os sistemas educativos são enumerados no Anexo I.

Notas específicas por país
França: O Baccalauréat général e o Baccalauréat technologique classificam-se no CITE 34 (o 1.º ano é com u m). No e n si n o
profissional, o Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) e o Baccalauréat professionel são classificados no CITE 3 5 . M e sm o
que a maioria dos alunos faça o CAP antes do Baccalauréat professionnel, aquele não dá acesso direto ao ensino superior.
Portugal: Há algumas ofertas vocacionais durante o ensino básico (CITE 2), mas são de caráter excecional e limitadas a
alunos a partir dos 15 anos ou destinadas a alunos em risco de abandono escolar.

O número total de vias no âmbito de um sistema educativo varia consideravelmente entre os país es .
Em alguns casos, tal deve-se ao facto de existirem várias vias diferenciadas dentro do ensino geral.
Na Alemanha, Países Baixos, Áustria e Suíça, por exemplo, propõem-se vários percursos no ens ino
geral a partir do final do ensino primário, os quais costumam ser ordenados hierarquicamente
(segundo o nível de proficiência dos alunos ou os requisitos de aprendizagem) e frequentemente
associam-se a tipos específicos de escola (ver também Capítulo II.3). Os alunos que optam por estas
vias diferenciadas obtêm geralmente qualificações diferentes no final do secundário superior.
Nos Países Baixos, ex istem três percursos diferenciados que se iniciam no CITE 2 (aos 12 anos): secundário geral préuniv ersitário (VWO), que prepara os alunos para a univ ersidade; secundário geral (HAVO), que prepara os alunos para o ensino
superior profissional ou para univ ersidades de ciências aplicadas; e secundário pré-v ocacional (VMBO).

Outros sistemas (Bulgária, Letónia ou Noruega) têm diferentes vias no ensino geral assentes em
áreas curriculares especializadas (e.g. matemática ou humanidades). Aqui, as diferenças curriculares
entre vias gerais podem ser menores do que nos sistemas hierarquicamente ordenados.
Na Letónia, distinguem-se no ensino geral quatro percursos para os nív eis secundário inferior e superior: 1) v ia de ensino geral,
2) v ia de matemática, ciências e tecnologia, 3) v ia de humanidades e ciências sociais, e 4) v ia v ocacional inserida no ensino geral.
Este último percurso é ex tinto a partir do ano letiv o 2019/20.
Na Noruega, além dos estudos gerais do secundário superior, há quatro ofertas educativ as especializadas: 1) música, 2) danç a e
teatro; 3) desporto; 4) media e comunicação; e 5) arte, design e arquitetura.

O número de vias (e o grau de diferenciação entre elas) depende ainda da organização do ensino
profissional. Quando existem várias qualificações profissionais, o número de vias voc ac ionais pode
ser mais elevado. Os sistemas educativos têm frequentemente vias profissionalizantes conferent es
de certificação de nível secundário superior idêntica à das vias gerais. Além disso, algumas vias
vocacionais podem conduzir a uma qualificação de nível inferior que não confere acesso direto ao
ensino superior. Nestes casos, as diferenças entre as várias vias vocacionais podem ser mais
marcantes do que entre as vias gerais e vocacionais de dupla certificação.
Na Chéquia, ex istem duas v ias gerais (gymnázium e lyceum) e uma v ia v ocacional conducentes ao mesmo certificado de
conclusão do ensino secundário superior (maturita), que confere acesso ao ensino superior. Ao mesmo tempo, há outras duas v ias
profissionalizantes que conduzem a qualificações de nív el inferior que não conferem acesso ao ensino superior.

II.6.3 Dimensão e orientação do setor vocacional
O ponto prévio conduz a uma importante característica que é inerente aos sistemas de t rack ing na
Europa: a dimensão do setor vocacional e a orientação dos alunos que o frequentam para o ingres s o
no ensino superior ou diretamente para a inserção no mercado de trabalho. A investigação sugere
que a repartição dos alunos entre as vias gerais e vocacionais pode ter múltiplos efeitos nas
desigualdades educativas, tanto negativos como positivos. Por um lado, a alocação de alunos –
especialmente numa idade precoce – nas vias vocacionais em níveis inferiores pode aumentar as
desigualdades educativas e influenciar negativamente os níveis de sucesso educativo. Is t o deve-s e
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sobretudo ao nível das qualificações vocacionais, na medida em que alguns alunos são impedidos de
progredir para o ensino superior sem a obtenção de qualificações adicionais. Este fenómeno é
catalogado como o “efeito desviante” (diversion effect) do track ing educativo (Brunello e Checchi,
2007). Por outro lado, escolas profissionais fortemente orientadas para o mercado de trabalho podem
ser mais eficazes na promoção de competências especializadas que, por sua vez, s e t raduz em em
vantagens no mercado de trabalho. Este “efeito de especialização” do ensino profissional é mais
acentuado em sistemas educativos com um forte setor vocacional (Brunello e Checchi, 2007; Checchi
et al., 2014). Assim, para muitos alunos, o ensino profissional significa uma transição mais fácil para o
mundo do trabalho, com um impacto positivo nos níveis de equidade, especialmente quando a opç ão
de ingresso no ensino superior se mantém em aberto (Field, Kuczera e Pont, 2007).
A Figura II.6.3 apresenta a proporção de alunos inscritos em cursos profissionais de nível secundário
superior nos países europeus em foco. Esta percentagem varia entre 16 % (Chipre) e 74,4 %
(Sérvia) ( 71). Para além da Sérvia, também a Chéquia, Croácia, Áustria e Eslováquia têm um vasto
setor vocacional de nível CITE 3, que inscreve cerca de 70 % de alunos.
Figura II.6.3: Percentagem de alunos de 17 anos em programas profissionalizantes (CITE 3), 2017
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Fonte: Eurostat, recolha de dados UOE [educ_uoe_enrs05] (última atualização: 21/01/2020).

Notas explicativas
Foram escolhidos os 17 anos na medida em que todos os países introduzem percursos vocacionais para os alunos desta idade
que, regra geral, ainda não concluíram o nível secundário superior.

II.6.4. Procedimentos de seleção
Como se determina que alunos podem ingressar numa determinada via? A alocação de alunos a
determinados percursos educativos baseia-se, efetivamente, num processo de seleção. Os sistemas
divergem quanto à margem prevista para uma escolha do aluno (e parental) neste processo, e em
que medida a seleção é condicionada pelo desempenho académico do aluno (ver Capítulos II.4 e II. 5
para mais detalhes sobre políticas de escolha da escola e de admissão escolar). Quanto mais fraco o
fator “escolha”, mais seletivo é o sistema em termos académicos (Jackson e Jonsson, 2013).
Como referido no Capítulo II.5, a seletividade académica tem uma relação ambígua com a equidade
educativa. Por um lado, os investigadores defendem que, quando a seleção para percursos
diferenciados assenta exclusivamente no desempenho do aluno, o processo não deverá pot enc iar o
(71)

A Irlanda é representada como tendo muito poucos alunos no ensino profissional, devido à classificação CITE dos curso s
de vias profissionalizantes como programas de ensino geral.
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impacto do contexto socioeconómico (logo, as desigualdades educativas), pois os grupos mais
privilegiados não conseguem aceder às vias mais académicas se não conseguirem alcançar os
resultados exigidos (Jackson e Jonsson, 2013; Marks, 2005). Neste sentido, a alocação dos alunos a
diferentes vias só fomenta a desigualdade socioeconómica se “a classe social contaminar o processo
de seleção” (Marks, 2005). Por outro lado, nos sistemas em que a desigualdade socioeconómica já
se manifesta em níveis de escolaridade mais baixos (Capítulo I.2), é provável que a seletividade
académica venha a acentuar as assimetrias socioeconómicas.
No momento de alocar os alunos a vias diferenciadas, quase todos os sistemas educativos recorrem
a algum tipo de seleção baseada no desempenho. Como debatido no Capítulo II.5, a seleção
académica baseia-se, essencialmente, em três formas de avaliação:
1. Testes ou exames normalizados, incluindo provas de ingresso: são testes uniformes que
todos os alunos – ou aqueles que pretendem ingressar em vias gerais/académicas – devem
realizar. Podem ser usados para ordenar os alunos com base no seu desempenho ou ajudar
a fixar os requisitos mínimos necessários para ingressar numa determinada via.
2. Exames de ingresso ou entrevistas organizadas pelas escolas: concebidos para testar o
conhecimento dos alunos e/ou a sua motivação ou aspirações. As escolas são responsáveis
pelos conteúdos destes exames/entrevistas, assim como pela classificação dos alunos.
3. Avaliação pela instituição de origem (ou resultados prévios à seleção de uma via): pode inc luir
a classificação obtida em uma ou mais disciplinas, um portefólio que comprove os res ult ados
de aprendizagem alcançados, ou até um conjunto de recomendações de professores ou de
escolas prévias. A alocação do aluno a um percurso educativo com base nesta avaliação pode
ser (ou não) complementada com um teste ou entrevista adicional.
A Figura II.6.4 agrupa os sistemas educativos segundo as formas de avaliação usadas no moment o
de alocar os alunos às vias de ensino mais exigentes ou de orientação mais académica.
O círculo interior da figura representa a forma mais comummente adotada para avaliar o desempenho
dos alunos para efeitos de alocação a programas educativos diferenciados, isto é, a avaliaç ão feit a
pela instituição de origem, que se baseia frequentemente nos resultados que precedem a seleção de
uma via. Esta forma de avaliação informa as decisões na vasta maioria dos sistemas educativos (28),
sendo que em 12 destes sistemas constitui a única forma utilizada. Contudo, pode haver diferenç as
no grau de influência que esta forma de avaliação tem na escolha de uma via ou percurso.
Na Suécia, por ex emplo, embora os alunos possam escolher entre programas educativ os (e escolas), têm de competir pelas v agas
com base numa “av aliação de mérito” (meritvärde) que assenta nos resultados obtidos no nív el CITE 2.
No Luxemburgo, a “decisão de orientação” (décision d’orientation) que os alunos recebem da sua escola primária é v inculativ a e
define o seu percurso educativ o no nív el secundário inferior.

Não obstante, a avaliação feita pela instituição de origem ou com base nos resultados que
antedessem a seleção de uma via é amiúde complementada com provas ou entrevis t as realiz adas
antes da alocação dos alunos a uma via (em 16 sistemas). As faixas azuis e cor-de-rosa da segunda
camada da figura representam os sistemas educativos onde a totalidade dos alunos (ou aqueles que
ambicionam ingressar em programas educativos gerais/académicos) têm de realizar este
teste/exame/entrevista. Como a figura indica, na maioria dos sistemas educativos onde são adotados
critérios de seleção académica, os alunos têm de passar por este procediment o. Quat ro sist emas
educativos (Bulgária, Malta, Eslováquia e Turquia) contemplam unicamente os resultados dos testes,
exames ou entrevistas de acesso, e não o desempenho prévio do aluno.
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Figura II.6.4: Avaliação do desempenho académico na alocação de alunos a vias do nível subsequente, 2018/19
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Prov a de ingresso opcional
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Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Em alguns casos, é difícil distinguir entre os requisitos de admissão e a seleção de um percurso ed u ca t i vo, e sp e c i al men t e
quando os alunos têm de mudar de escola antes de serem canalizados para uma determinada via. Por conseguinte, os
sistemas que não fixam critérios explícitos para a seleção de via são representados na figura sempre que as escolas que
ministram cursos gerais contemplam o desempenho académico como um dos critérios de admissão.
Na segunda camada da figura, as faixas azuis representam o cenário em que a totalidade dos alunos têm de realizar
testes/exames normalizados para conseguir ingressar em vias no nível subsequente, enquanto as faixas cor-de-rosa i n d i c a m
que todas as escolas que ministram estas vias realizam provas de ingresso.

Notas específicas por país
Grécia: Ainda que, em geral, os resultados académicos não sejam usados na alocação dos alunos a diferentes vias, a l g u m as
tipologias de escolas organizam provas de ingresso específicas.
Dinamarca: Para ingressarem em programas de STX, HHX ou HTX, os alunos devem obter, no mínimo, uma média d e c i n c o
valores nos exames obrigatórios do ensino primário e na prova final do secundário inferior (Folkeskolens lovbun dn e p røve r).
Caso obtenham uma nota mais baixa (mas, em média, acima de dois valores), continuam a ser elegíveis para estes programas
mediante uma consulta com o diretor da escola secundária (superior) a que se candidatam.
Lituânia: As escolas têm em consideração o desempenho académico (prévio) em caso de excesso de inscrições.
Eslov énia: O desempenho académico (prévio) é considerado pelas escolas se houver excesso de inscriçõ e s. S e a se l e ç ã o
não for viável a partir dessa informação, podem usar-se os resultados dos testes normalizados, selecionando os a l u n os m a i s
bem seriados depois da análise do desempenho escolar prévio. As entrevistas de ingresso (opcionais) ou outros critérios
baseados na escola podem ser considerados somente se não for possível selecionar os alunos com base no seu desempenho
académico prévio e nos resultados dos testes normalizados.
Eslov áquia: Não há testes normalizados para alunos que desejam ingressar no gymnázium de 8 anos, ao c o n t rá ri o d o q u e
sucede no início do CITE 3.
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Os programas de estudo não representam percursos distintos, podendo incluir q u a lif ic a ç õ es
gerais e vocacionais.
Bósnia-Herzegov ina: Varia entre cantões: alguns organizam testes/exames normalizados, enquanto outros aplicam provas de
ingresso específicas da escola para avaliar o desempenho dos alunos.
Suíça: Varia entre cantões. O desempenho académico prévio e as recomendações de professores anteriores são os c ri t é ri o s
aplicados na maioria dos casos. Em alguns cantões também se aplicam testes/exames normalizados.

As provas finais de conclusão da escolaridade ou de ingresso podem ser normalizadas (isto é,
uniformes para todos os alunos) ou preparadas pelas escolas. Os testes ou ex ames normalizados
podem informar a alocação do aluno a uma determinada via de duas formas principais, sendo a
primeira comum à maioria dos sistemas educativos (16 sistemas). Quando um aluno se candidata a
uma escola (ou programa geral no seio de uma escola), é avaliado o seu desempenho em t est es ou
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exames nacionais e a escola pode selecionar os alunos com melhor desempenho. No segundo
cenário (o caso da Dinamarca), as autoridades de nível superior, com base nos ex ames nacionais,
podem fixar limiares ou requisitos mínimos que os alunos devem alcançar a fim de es t arem apt os a
ingressar em vias específicas. No caso da Bulgária, apesar de não serem aplicados testes ou exames
normalizados, os alunos são selecionados com base nas provas de ingresso nas escolas.
Além destas duas formas de avaliação do desempenho, em sete sistemas educativos (Chéquia,
Estónia, Croácia, Letónia, Hungria, Eslováquia e Eslovénia), as escolas detêm autonomia para
realizar exames ou entrevistas complementares ao nível da escola, a fim de informar a class ific ação
dos alunos (ver pontos pretos no círculo exterior da Figura II.6.4). Contudo, nem todas as escolas
assumem esta opção, ou só o fazem em casos excecionais.
Na Estónia, por ex emplo, as escolas podem organizar prov as especiais ao nív el da escola mas estas são opcionais. A maioria das
escolas seleciona os alunos com base no desempenho académico prév io e conduzem entrev istas com os candidatos a fim de
conhecer os seus interesses, atitudes e motiv ação para a aprendizagem.

Outros sete sistemas educativos não fazem uma seleção académica: Irlanda, Grécia, Espanha, Itália,
Portugal, Reino Unido (Escócia) e Albânia. Nestes sistemas, os alunos e respetivos pais são livres
para escolher entre os vários percursos educativos, e as escolas não aplicam critérios académicos ao
selecionarem os alunos para as vias gerais.

II.6.5. Permeabilidade entre vias
Os alunos podem optar por mudar o seu percurso formativo por diferentes razões. A permeabilidade
entre vias (ou horizontal) permite que esta mudança ocorra antes da conclusão do programa
educativo. Trata-se de uma característica essencial dos sistemas de track ing, especialmente nos
casos em que este é iniciado numa idade prematura. Nestas situações, permitir a transição inter-vias
num sistema que é permeável pode funcionar como um eventual mecanismo de correção em relação
a uma alocação inicial que se revela inadequada para o aluno (Jacob e Tieben, 2019). Como já
debatido, a alocação de via numa fase precoce é mais fortemente influenciada pelo contexto
socioeconómico dos pais e, consequentemente, pode aumentar as desigualdades educativas. A
transição inter-vias pode compensar parcialmente a natureza desigual desta alocação inicial.
Por esta razão, a investigação académica tem vindo a debater as condições de transição para vias de
níveis subsequentes. A transição para uma via de nível inferior ou de um curso geral para um
vocacional é normalmente possível em todos os sistemas educativos. Contudo, as condições de
transição para o ano subsequente são diferentes e podem depender igualmente do grau de
seletividade académica no processo inicial (ver secção prévia). Segundo dados da OCDE –
disponíveis para um número limitado de países (OCDE, 2017b, p. 163) –, se uma pequena proporção
de alunos que inicia a sua etapa numa via geral acaba por concluir a sua formação numa via
vocacional, a proporção de alunos que fazem a mudança inversa é praticamente nula em quase
todos os sistemas em análise ( 72). Este facto indicia níveis muito baixos de permeabilidade das vias
vocacionais para as vias gerais nos países europeus.
Além disso, mesmo nos casos em que ocorre uma transição inter-vias, esta pode não s er benéfic a
para alunos de meios socioeconómicos desfavorecidos. Os investigadores observam que os alunos
de contextos socioeconómicos mais favorecidos são mais suscetíveis de mudar de via, especialmente
no que toca à progressão para níveis subsequentes (Backes e Hadjar, 2017; Bernardi, 2012). Isto
pode dever-se ao facto de que, para as famílias menos abastadas, o risco potencial risco de o aluno
(72)

O relatório da OCDE Education at a Glance 2017 divulga dados relativos à Comunidade flamenga da Bélgica, E st ó n i a,
França, Letónia, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Portugal, Finlândia, Suécia e Noruega (OCDE , 2 0 1 7 b, p . 1 6 3 ).
O único país desta lista com elevados níveis de mobilidade das vias vocacionais para as vias gerais é a Noruega.
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fracassar ao transitar para um percurso formativo mais avançado não compensa os potenciais
benefícios (ibid.). Este cálculo de custo-benefício também é condicionado pelas condições de
permissão da mobilidade entre vias de ensino e de formação. Por exemplo, exigir que o aluno que
pretende seguir um determinado percurso repita o ano de escolaridade comporta custos de
oportunidade ainda mais elevados, especialmente se pertence a um contexto socioeconómico mais
desfavorecido (Jacob e Tieben, 2019).
Por conseguinte, importa examinar as condições de transição inter-vias. São analisados dois tipos de
transição: i) entre as vias gerais em sistemas de tracking hierarquicamente ordenados (Secção II.6.2);
e ii) das vias vocacionais para as vias gerais. Nestes casos, a colocação numa via influencia
consideravelmente o conteúdo dos estudos, bem como as qualificações obtidas pelos alunos no final
do secundário superior. Por sua vez, isto terá igualmente um impacto nas oportunidades de
acesso/ingresso no ensino superior imediatamente após a conclusão do ensino secundário.
Quase todos os sistemas educativos que contam com várias vias de ensino geral permit em que os
alunos se movimentem entre elas. Em dois países, a transição inter-vias não é possível sem conc luir
o curso de origem: Turquia (no secundário inferior no secundário superior) e Malta (no secundário
superior). Não obstante, até nos sistemas que permitem a transição entre as vias gerais , os alunos
têm de cumprir determinadas condições. Nos casos em que tais condições são impostas pelas
autoridades de nível superior, a mais comum no nível secundário inferior é o desempenho académico
elevado (na Alemanha, Áustria e Suíça), mas também se pode exigir que os alunos sejam aprovados
num exame adicional de forma a ingressar num curso com requisitos mais exigentes (Alemanha).
Estes exames adicionais são exigidos com maior frequência no ensino secundário superior.
A Figura II.6.5 ilustra a diversidade de quadros regulatórios que se aplicam aos alunos que trans itam
das vias vocacionais para as vias gerais. A figura foca-se no ensino secundário superior, na medida
em que poucos são os países que introduzem vias vocacionais no secundário inferior.
Figura II.6.5: Transição inter-vias de cursos vocacionais para cursos gerais (CITE 3), 2018/19

A transição de cursos vocacionais para cursos
gerais é teoricamente possível
A transição de cursos vocacionais para cursos
gerais não é possível ou é muito limitada



Condições de transição fixadas pelas
autoridades de nível superior através de
regulamentações



As escolas podem fixar os critérios de admissão

Sem regulamentações sobre esta matéria:
IE, LT, UK (ENG/WLS/NIR)

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Os sistemas educativos com várias vias vocacionais e em que a transição para o ensino geral não é p e rm it id a e m t o d os o s
cursos, incluem-se na categoria “A transição de cursos vocacionais para cursos gerais não é possível ou é muito limitada”. Não
obstante, nestes casos, a transição ainda pode ser viável a partir de uma via vocacional mais avançada n a m ed id a e m q u e
esta conduz frequentemente à qualificação análoga na via geral.
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Notas específicas por país
Eslov áquia: Embora seja possível passar do gymnázium de 4 anos para escolas profissionais, os alunos que frequentam outro
tipo de escola não podem ingressar no gymnázium de estudos intermédios de 8 anos (logo, após o início do primeiro ano).
Sérv ia: Embora seja possível a mudança de curso mediante as condições impostas pelas escolas, não é po ssí ve l e f e t u a r a
matrícula nos estudos intermédios das escolas especializadas (escolas artísticas, escolas para alunos com aptidões
excecionais (gimnazija Matemático, gimnazija Filológico de Belgrado, gimnazija de Desportos, Gimn a z i ja p a ra a l u no s co m
aptidões excecionais em física e TIC) ou escolas especializadas numa língua estrangeira.

Em 28 sistemas educativos, as regulamentações a nível superior permitem a transição dos alunos de
cursos vocacionais para cursos gerais de nível intermédio (portanto, sem terem concluído o curs o de
origem). Nove sistemas educativos não permitem esta transição, obrigando o aluno a concluir o curso
vocacional antes de iniciar um curso geral ou suplementar. Outros cinco sistemas educativos não
dispõem de qualquer regulamentação emanada das autoridades de nível superior sobre esta matéria.
Nos sistemas que permitem a transição inter-vias de cursos vocacionais para cursos gerais, as
condições de transição podem divergir. Em 15 sistemas educativos, estas condições são definidas
pelas autoridades de nível superior, que habitualmente exigem a estes alunos a realização e
subsequente aprovação num exame adicional. Um bom desempenho académico no curso de origem
também constitui um pré-requisito frequente para esta mudança. Além disso, cinco sistemas
educativos (Comunidades francófona e germanófona da Bélgica, Áustria, Roménia e BósniaHerzegovina) indicam ainda que pode ser necessário matricular o aluno num ano de escolaridade
mais baixo (e, desse modo, ter de repetir um ano) do curso que pretendem. Em 13 sistemas
educativos, embora as regulamentações a nível superior viabilizem a transição inter-vias, as es colas
têm autonomia para fixar os seus próprios critérios de admissão.
Alguns sistemas educativos consideram que facilitar a permeabilidade entre percursos educ ativos e
formativos constitui um objetivo explícito das autoridades de nível superior e que a introdução de
regulamentações neste domínio poderá facilitar esta transição. Em primeiro lugar, podem criar maior
transparência ao prescrever pormenorizadamente as condições de transição entre todas as vias de
ensino possíveis (e.g. na Comunidade germanófona da Bélgica, Chipre e Bósnia-Herzegovina).
Segundo, para facilitar essas transições, pode introduzir-se uma harmonização curricular entre os
diferentes percursos (e.g. na Áustria (entre cursos da via de ensino geral), Portugal e Noruega).
As autoridades austríacas introduziram o ensino diferenciado no CITE 2 em escolas de nív el secundário inferior (Neue
Mittelschule), distinguindo entre o ensino básico geral e av ançado em determinadas disciplinas. Os alunos que seguem program as
curriculares mais av ançados podem transitar facilmente para escolas secundárias académicas (Allgemeinbildende höhere Schule).
Na Noruega, os alunos em cursos v ocacionais que desejam pedir a transferência para cursos gerais podem frequentar program as
suplementares nas principais disciplinas curriculares que no seu curso de origem tiv eram uma carga horária menor.

II.6.6. Course-by-course tracking
O debate em torno do track ing na educação pressupõe frequentemente a existência de vias
diferenciadas. Todavia, o track ing também pode ocorrer ao nível das disciplinas. Mesmo no s eio de
sistemas escolares integrados, alunos com diferentes níveis de aptidão ou de des empenho podem
ser colocados em diferentes turmas, “grupos” ou “percursos” para determinadas disciplinas
(Chmielewski, 2014; Parker et al., 2016). Este fenómeno pode designar-se como “cours e-by-cours e
tracking” (Chmielewski, 2014), “diferenciação interna informal” (Triventi et al., 2016) ou “estratificaç ão
por aptidão” dentro das escolas (Parker et al., 2016). O presente relatório adota a designação
“course-by-course tracking”.
O course-by-course tracking difere das restantes formas de tracking previamente desc ritas em t rês
pontos essenciais. Em primeiro lugar, é sempre organizado no seio da escola. Segundo, a
diferenciação incide nos programas e não nos alunos (ou seja, pode ser ministrado ao aluno um
programa num nível mais baixo e outro programa num nível mais elevado). Em terceiro lugar, o

135

A Equ ida de n a Ed uc aç ã o Es c ol ar n a Eur op a

Parte II. C arac terís tic as dos s is tem as educ ativ os

course-by-course track ing não influencia a elegibilidade para fins de acesso ao ensino superior
(Chmielewski, 2014). Apesar destas diferenças, os investigadores encontraram algumas similaridades
com as outras formas de tracking e, mais importante, concluíram que o cours e-by-c ourse t racking
acentua as desigualdades socioeconómicas, ainda que se circunscreva a uma só escola (Ibid.).
As regulamentações emanadas das autoridades de nível superior raramente abordam o c ours e-b ycourse tracking. O agrupamento de alunos em turmas, “grupos” ou “percursos” t emporários é uma
matéria que, na maioria dos casos, remete para a autonomia escolar. Não obstant e, nos c as os em
que são emitidas regulamentações ou recomendações, estas podem divergir em função, por
exemplo, do nível de ensino ou da tipologia de escola.
De um modo geral, o course-by-course track ing não é uma prática recomendada para o ensino
primário. Pelo contrário, é mais comum as autoridades educativas recomendarem a formação de
turmas heterogéneas que reúnem alunos com competências mistas (e.g. alguns Länder na
Alemanha, França, Luxemburgo, Portugal, Roménia e Montenegro).
Nos sistemas que o aplicam, o course-by-course tracking é, de um modo geral, introduzido no nível
secundário inferior ou no secundário superior. Em alguns länder alemães e em Malta, por exemplo, a
criação de grupos ou “conjuntos” temporários de alunos em determinadas disciplinas é uma prát ic a
recomendada. Na Áustria também, mas só para alguns tipos de escola, servindo essencialmente para
facilitar a transição entre diferentes tipos de escola dentro do ensino geral (Secção II.6.5).
Em Malta, nos nív eis CITE 2 e 3 da escolaridade obrigatória, em relação às disciplinas nucleares do currículo (matemática, língua
maltesa e inglês), é adotado um sistema de “banding” que v isa limitar o risco de um número ex cessiv o de competências. À
semelhança de outras disciplinas, é criado um sistema de competências mistas em que alunos de diferentes nív eis de proficiência
frequentam a mesma aula.

A Noruega e Portugal são os únicos países que indicam possuir regulamentação a nível superior que
desencoraja explicitamente a estratificação dos alunos em função das suas aptidões. Todavia, na
ausência de regulamentações centrais, as autoridades educativas de alguns países tentam dissuadir
as escolas desta prática de agrupar os alunos por aptidão, recorrendo a métodos como, por exemplo,
a divulgação dos resultados da investigação sobre o impacto do course-by-course tracking (Suécia ou
Reino Unido ( 73).
Dado o elevado grau de autonomia escolar nesta matéria, pode obter-se uma perspetiva mais
abrangente da aplicação do course-by-course tracking nos países europeus se forem examinadas as
práticas das escolas em vez das regulamentações centrais. Estes dados estão disponíveis a partir de
estudos internacionais de avaliação como o TIMSS 2015 e o PISA 2018.
Dado que nenhum sistema educativo inicia o track ing formal dos alunos antes do 4.º ano de
escolaridade, os resultados do TIMSS 2015 podem mostrar mais claramente es ta prát ica do que o
PISA 2018 (ver também infra). Por conseguinte, a Figura II.6.6 representa a percentagem de alunos
do 4.º ano de escolaridade matriculados em escolas que se baseiam no desempenho académico dos
alunos para os distribuir pelas turmas de matemática.
Como ilustra a figura, entre os 25 sistemas educativos participantes, só nos Países Baixos é que o
agrupamento por aptidão, streaming, ou – como aqui definido – o course-by-course tracking, constitui
a principal prática junto de alunos do 4.º ano de escolaridade. Neste país, a vasta maioria dos alunos
frequenta escolas que se baseiam no seu desempenho académico para fins de alocação em turmas.
No Reino Unido (Inglaterra), quase metade dos alunos deste nível escolaridade frequenta escolas
que também adotam esta prática, enquanto na Comunidade flamenga da Bélgica, Espanha e Chipre
cerca de um terço dos alunos são agrupados desta forma. A alocação por aptidão (streaming) ou por
grupos (setting) no 4.º ano é menos comum em países como a Chéquia, a Lituânia e a Polónia.
(73)

Ver, por exemplo, estudos da Agência Nacional para a Educação da Suécia ou a entrada sobre “Setting or Streaming” do
Learning and Teaching Toolkit publicado pela Education Endowment Foundation (Reino Unido)
(https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/).
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Figura II.6.6: Percentagem de alunos do 4.º ano de escolaridade cuja escola se baseia no desempenho académico
para alocar os alunos a turmas de matemática, 2015
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Fonte: IEA, base de dados TIMSS 2015.

Notas explicativas
No conjunto dos sistemas participantes, os alunos do 4.º ano de escolaridade frequentam o ensino primário (CITE 1).
As percentagens refletem a proporção de alunos que frequenta uma escola que respondeu “sim” à seguinte pergunta no
Questionário de Escola do TIMSS 2015: “Enquanto política geral da escola, é utilizado o desempenho do aluno para agrupar os
alunos <quarto ano> em turmas (e.g. streaming, tracking, setting)?” (Variável ACBG10A).
A figura representa unicamente os sistemas educativos europeus que participaram no TIMSS 2015.

Nota específica por país
Noruega: O ano visado é o 5.º ano de escolaridade (em vez do 4.º ano), de modo a permitir uma melhor comparabilidade c o m
outros sistemas participantes.

O course-by-course track ing está muito mais disseminado no ensino secundário do que noutros
níveis de ensino. Com base no PISA 2018, a Figura II.6.7 apresenta a percentagem de alunos de
15 anos que frequenta escolas que agrupam os alunos em diferentes turmas em função da sua
aptidão, pelo menos para algumas disciplinas ( 74). Contudo, importa sublinhar que a figura não inc lui
somente a prática de course-by-course track ing; mostra igualmente a percentagem de alunos em
escolas que canalizam os alunos para diferentes vias (logo, são formalmente distribuídos em
diferentes turmas consoante as vias a que são alocados). Com base na informação exposta nas
secções prévias deste capítulo, este último cenário é mais comum em sistemas com tracking precoce
e com uma diversidade de vias hierarquicamente ordenadas.
Segundo o PISA 2018, o agrupamento dos alunos por aptidão em diferentes turmas constitui a prática
predominante na Irlanda e no Reino Unido, com mais de 90 % dos alunos a frequentar es c olas que
assumem este método. Para além destes dois sistemas, distinguem-se outros onde a maioria dos
alunos de 15 anos também frequenta escolas que distribuem os alunos por diferentes turmas em
função das suas aptidões, nomeadamente, as Comunidades germanófona e flamenga da Bélgica,
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Roménia, Suíça, Montenegro, Macedónia do Norte e Turquia.
Porém, em alguns destes países (e.g. Luxemburgo, Países Baixos e Suíça) é mais provável que
estas percentagens estejam – pelo menos em parte – associadas a outras formas de t rack ing que
não a modalidade course-by-course.

(74)

A amostra limita-se ao “nível CITE modal” em todos os sistemas educativos (ver OCDE, 2019b).
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Figura II.6.7: Percentagem de alunos de 15 anos matriculados no nível CITE modal em escolas que agrupam os
alunos em diferentes turmas em função da sua aptidão, pelo menos em algumas disciplinas, 2018
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base na variável SC042Q01TA (Política da escola para o <ano modal a nível nacio na l
para os alunos de 15 anos>: Os alunos são agrupados em diferentes turmas em função das suas aptidões) do questionário dos
diretores das escolas. As respostas "para todas as disciplinas" e "para algumas disciplinas" foram fundidas, o que significa que
a figura mostra a percentagem de alunos de 15 anos que frequentam escolas cujo diretor declarou que os alunos são
agrupados em diferentes turmas em função das suas aptidões, pelo menos para algumas disciplinas.
O PISA 2018 testa os alunos por idade, e não por ano de escolaridade. Isto significa que, dependendo das suas característica s
estruturais, os sistemas educativos podem divergir no modo como os alunos de 15 anos de idade se encontra m d ist ri b u í do s
por diferentes escolas, vias ou anos de escolaridade. Assim, nesta figura, a análise das variáveis ao nível de escola restri n g ese a estabelecimentos com um "nível CITE modal" para os alunos de 15 anos. Na prática, o nível CITE modal é aquele em que
a grande maioria dos alunos da amostra se encontra matriculada, podendo tratar-se do secundário inferior (nível CI T E 2 ), d o
secundário superior (nível CITE 3), ou ambos (como sucede na Chéquia, Irlanda, Luxemburgo, Esl o vá q uia e A l b ân ia ). E m
alguns países, ambos os níveis (CITE 2 e 3) são ministrados na mesma escola. Como a restrição é efetuada ao nível do
estabelecimento, alguns alunos inscritos num outro nível CITE (que não o nível modal) foram igualmente incluídos na a n á l ise
(OCDE, 2019b, p. 247). No caso da Áustria, como os níveis CITE não estão disponíveis, foi aqui utilizada a amostra complet a .
Ver Quadro II.C.1 em OCDE (2019b, pp. 365-366) para a lista de níveis CITE modais por país.

II.6.7. Tracking: diferenças e similaridades entre sistemas
As secções prévias descrevem os diferentes tipos de track ing aplicados nos países europeus e a
forma como influenciam a equidade educativa. Embora os sistemas educativos possam, até certo
ponto, diferir nos processos e procedimentos adotados, também partilham algumas c aracterís t icas
organizacionais.
Grupo 1: Comunidades germanófona e flamenga da Bélgica, Chéquia, Alemanha, Letónia,
Luxemburgo, Hungria, Países Baixos, Áustria, Eslováquia, Suíça e Turquia.
•

Estes sistemas caracterizam-se por um tracking precoce e um número de vias relat ivament e
elevado.

•

Existem diversas vias gerais, na sua maioria ordenadas hierarquicamente. Todos os sist emas
aplicam procedimentos de seleção académica na alocação dos alunos às diferentes vias,
embora utilizem métodos de avaliação distintos.

138

II. 6. Trac k ing

•

À exceção da Alemanha, Letónia e Hungria, são sistemas com um vasto setor vocacional ( 75).

•

Neste grupo de sistemas, a permeabilidade entre vias apresenta algumas discrepâncias. Um
terço dos sistemas permite a transição entre as vias vocacionais e gerais com base em
condições claramente definidas pelas autoridades de nível superior (Comunidade germanófona
da Bélgica, Luxemburgo, Áustria e Suíça). Outro terço confere autonomia às escolas para fix ar
as condições para a transição entre vias (Chéquia, Letónia, Hungria e Eslováquia). No últ imo
terço de países, a permeabilidade entre vias é extremamente limitada (Comunidade flamenga
da Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Turquia).

Grupo 2: Bulgária, Croácia, Itália, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Bósnia-Herzegovina,
Montenegro, Macedónia do Norte e Sérvia.
•

O track ing é iniciado cerca dos 14 ou 15 anos, com uma elevada proporção de alunos a
frequentar o nível secundário superior nas vias vocacionais ( 76). Por sua vez, este setor
vocacional é altamente diferenciado, com um variedade de vias vocacionais/profissionalizantes
separadas conducentes a diferentes qualificações.

•

A maioria destes sistemas aplica critérios de seleção académica na alocação inicial dos alunos,
se bem que na Eslovénia esta prática se restringe às escolas com excesso de inscrições . E m
Itália e em Portugal não é aplicada a seleção académica.

•

À exceção de Montenegro e da Macedónia do Norte, estes sistemas educativos permit em aos
alunos mudar da via vocacional para a via geral nos níveis intermédios.

Grupo 3: Comunidade francófona da Bélgica, Dinamarca, França, Lituânia e Noruega.
•

O track ing é iniciado entre os 14 e 16 anos, com um número de vias relativamente elevado.
Contudo, nestes sistemas a diferenciação ocorre, pelo menos parcialmente, entre as vias
gerais do ensino secundário.

•

À exceção da Dinamarca, nestes sistemas educativos, a alocação dos alunos nas vias
adequadas baseia-se exclusivamente no seu desempenho académico prévio.

•

Há um grau relativamente elevado de permeabilidade entre vias.

Grupo 4: Estónia, Grécia, Espanha, Chipre, Finlândia, Suécia, Albânia e Islândia.
•

O track ing é introduzido tardiamente, com poucas vias e uma permeabilidade relativamente
elevada.

•

Neste grupo, só a Islândia apresenta mais de três vias.

•

Quase todos estes sistemas permitem a transição das vias vocacionais para as vias gerais de
nível intermédio. No caso da Grécia, existem limitações à transição inter-vias; apesar disso,
este país não aplica critérios académicos no processo inicial de alocação dos alunos.

•

A Estónia é o único sistema deste grupo em que as próprias escolas podem organizar
entrevistas ou provas de ingresso no momento de selecionar os alunos; os outros sistemas
recorrem unicamente ao desempenho académico prévio (Chipre e Suécia); concedem
considerável autonomia às autoridades locais (Finlândia e Islândia); ou não efetuam qualquer
tipo de seleção académica (Grécia, Espanha e Albânia).

(75)

Os dados relativos à percentagem de alunos em programas vocacionais não estão disponíveis de forma separad a p a ra
as três Comunidades da Bélgica.

(76)

Os dados relativos à percentagem de alunos em programas vocacionais não estão disponíveis para a BósniaHerzegovina e a Macedónia do Norte.
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Grupo 5: Irlanda, Malta e Reino Unido (com os seus quatro sistemas educativos).
•

Estes sistemas recorrem mais ao course-by-course track ing do que os restantes sistemas
educativos. Em parte, este fenómeno deve-se à ausência de um track ing formal no sentido
restrito (no Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte – os programas de
estudo não constituem percursos distintos, podendo combinar qualificações gerais e
vocacionais), e, por outro lado, ao facto de ser aplicado em níveis de ensino inferiores (ver
Figura II.6.6 para Inglaterra).

•

Na Irlanda e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), não há
regulamentação sobre a permeabilidade entre vias e, na Irlanda e no Reino Unido (Escócia),
não há seleção académica.

Embora o track ing surja como um elemento sistémico que afeta a equidade na educação, os sistemas
educativos com práticas similares de tracking podem divergir nos níveis de equidade educ at iva por
influência de outros fatores estruturais. Portanto, como o tracking é apenas um fator sistémico ent re
muitos outros, não deve ser avaliado em separado. Tendo isto em mente, a Parte III des t e relat ório
ajuda a fornecer uma visão mais completa ao examinar as inter-relações entre a equidade e um
conjunto de características estruturais subjacentes aos sistemas educativos europeus.
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II.7. RET ENÇÃO DE ANO
Principais conclusões
• Em média (mediana), 4 % dos alunos repetem um ano de escolaridade pelo menos uma vez
durante o seu percurso escolar. Contudo, nos sistemas educativos propriamente ditos , a t ax a
de retenção de ano pode exceder os 30 %.
• Em comparação com 2009/10, há atualmente um número menor de sistemas educativos
europeus que autorizam a retenção de ano. O número de sistemas com transição aut omát ic a
subiu de quatro para seis no ensino primário (CITE 1) e de dois para quatro no secundário
inferior (CITE 2).
• No conjunto dos sistemas, a retenção de ano continua a ser uma prática generalizada. Nos
casos em que as autoridades de nível superior impõem restrições nesta matéria, a tendência é
para serem aplicadas às escolas primárias. Nove países proíbem a retenção de ano em
determinados anos do ensino primário, geralmente do 1.º ao 3.º anos.
• O parecer dos professores assume um papel central na decisão relativa à retenção do aluno.
Todavia, raramente um professor toma a decisão sozinho. Na maioria dos sistemas educativos
europeus, a tomada de decisão é frequentemente partilhada com outros professores, o diret or
da escola, técnicos especializados ou, ocasionalmente, os pais.
• Para ajudar os alunos a evitar a retenção de ano, a maioria dos sistemas educativos
implementa mecanismos que lhes concedem uma segunda oportunidade. Esta assume
comummente a forma de um exame que antecede o arranque do novo ano letivo. Além dis s o,
em cerca de um quarto dos sistemas, os alunos podem transitar para o ano de es c olaridade
seguinte mas estão sujeitos a cumprir determinadas condições no decurso desse ano.
• Em geral, escolas públicas e privadas (dependentes do Estado) obedecem às mesmas regras.
A repetição (ou retenção) de ano, como o termo sugere, refere-se à prática segundo a qual se pode,
por várias razões, exigir que um aluno repita o ano de escolaridade. Regra geral, esta sit uação es tá
associada ao desempenho (cognitivo ou comportamental) do aluno, o qual foi observado ao longo do
ano. Se um aluno não atingiu um nível mínimo de desempenho previsto, pode propor-se que repit a o
ano de escolaridade. A lógica subjacente a esta prática é relativamente simples, ao contrário das
suas repercussões.
Os princípios pedagógicos subjacentes à retenção de ano podem ter um enfoque punitivo ou de
incentivo (ou apoio) (Donné, 2014). O primeiro adequa-se melhor às abordagens pedagógicas mais
antigas, que entendem a transição de ano como um prémio a conquistar. Segundo est a perspet iva,
os alunos que não atingem o limiar mínimo de desempenho previsto não merecem progredir para o
nível seguinte, ou pior, devem ser castigados ao ser-lhes recusada a transição para esse nível ( 77). A
perspetiva de incentivo é mais benevolente, pois não encara a retenção de ano como um castigo,
mas sim como uma forma de auxiliar o aluno a lidar com as exigências do nível seguinte. Se o aluno
tem um rendimento insuficiente num determinado ano de escolaridade, presume-se que será incapaz
de cumprir as exigências do nível seguinte e que terá dificuldades acrescidas. Nesta perspetiva,
entende-se que a retenção de ano concede aos alunos uma nova oportunidade para aprender os
conteúdos essenciais, de modo a não ficarem atrás dos colegas no nível seguinte, e garantir que
conseguem concluir a sua escolaridade.
Em ambas as perspetivas, o resultado final é o mesmo. Um aluno que repete o ano tem de
permanecer, no mínimo, mais um ano na escola para conseguir concluir a escolaridade, o que
acarreta custos. Para o aluno retido, implica passar mais tempo na escola antes de ingressar no
mercado de trabalho ou de prosseguir os estudos. Também implica uma separação do seu grupo de
(77)

Välijärvi e Sahlberg (2008), por exemplo, indicam que na Finlândia, antes da reforma de 1972 que veio a in t rod u zir u m
sistema escolar integrado, não era invulgar um professor utilizar a ameaça da repetição de ano para forçar o s a l u n o s a
mudar o seu comportamento ou reprimir a sua personalidade.
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colegas e de amigos e uma maior probabilidade de se sentirem despontados com a sua experiência
na escola ( 78). Para as famílias dos alunos o custo tanto é psicológico como financeiro, enquanto para
a escola e, em última instância, para todo o sistema educativo, também significa um encargo
financeiro adicional.
A produção de estudos que se debruçam sobre a eficácia da retenção de ano é suficientemente vasta
para incluir meta-análises (isto é, estudos que examinam os resultados de pesquisas empíricas
prévias). O quadro que emerge destes estudos é que, de um modo geral, a retenção de ano não t raz
benefícios aos alunos com dificuldades de adaptação à escola (e.g. Jimerson, 2001), mas não ex iste
um consenso universal relativamente a esta questão. Desse modo, vários estudos empíricos
concluem que a retenção de ano prejudica mais do que beneficia os alunos afetados (e. g. Hwang e
Cappella, 2018; Manacorda, 2012; Tingle et al., 2012; Bonvin, 2008; e Reynolds, 1992). Alguns
reconhecem que a retenção de ano pode ter um impacto positivo modesto no desempenho dos
alunos, mas esse efeito parece ser temporário, desaparecendo após alguns anos (A let , 2011). P or
outro lado, também há estudos que não assinalam qualquer impacto negativo na retenção de ano
(Vandenberge, 2006). Outros ainda têm em consideração o momento da retenção de ano. Ikeda e
García (2014) demonstraram que os alunos que nunca repetiram um ano de escolaridade têm melhor
desempenho académico do que os seus pares repetentes, mas entre estes últimos, os que foram
retidos na escola secundária tendem a ter um desempenho melhor do que os que foram retidos
durante o ensino primário. Ou seja, a retenção de ano é mais nociva se ocorrer na escola primária.
A maioria dos estudos tende a focar-se na associação entre retenção de ano e desempenho dos
alunos, mas são relativamente poucos aqueles que analisam a direção da causalidade e um número
ainda menor examina o impacto da retenção de ano na equidade ( 79). Quanto a este último aspeto, as
evidências são limitadas e revelam resultados desiguais. Donné (2014) não encontra indícios que
sustentem a hipótese de que a retenção de ano está associada à uma maior desigualdade
socioeconómica ligada às competências cognitivas ( 80). No entanto, Ikeda e García (2014) defendem
que o contexto socioeconómico é relevante. Consideram, em concreto, que a “diferença de
desempenho entre não repetentes e repetentes na escola secundária é mais acentuada junto dos
alunos socioeconomicamente favorecidos do que junto dos seus pares socioeconomicamente
desfavorecidos” (p. 292). Também se reconhece que a retenção de ano está associada ao abandono
escolar (Manacorda, 2012; Blanchard e Sinthon, 2011) e que os alunos oriundos de famílias das
classes trabalhadoras são mais suscetíveis de sair prematuramente da escola (Blanchard e Sint hon,
2011). Mesmo que a correlação não seja equivalente a uma causalidade, este é um indício de que os
alunos socioeconomicamente desfavorecidos são mais suscetíveis de serem repet ent es do que os
seus pares oriundos de contextos mais privilegiados, o que, por sua vez, signific a que o abandono
escolar é mais provável entre o primeiro grupo do que o último. A conclusão da OCDE (2014b, p. 1)
de que “entre os alunos com [níveis] desempenhos similares, a probabilidade de repetir um ano é
uma vez e meia mais elevada para os alunos desfavorecidos do que para alunos favorecidos”
também aponta nesta direção.
Com base nesta breve revisão da literatura, é evidente que a retenção de ano, enquanto prática
educativa, deve ser levada a sério, tendo provavelmente um efeito adverso sobre o desempenho (e
comportamento) dos alunos e eventualmente contribuindo para o abandono escolar precoce. Isto
implica que o aluno não terá acesso ao ensino superior, o que por sua vez pode conduzir a um
rendimento mais baixo mais tarde na vida e a uma série de problemas associados ( 81). Dado que os
(78)
(79)
(80)
(81)

A OCDE (2018, p. 41) argumenta que a “repetição de ano tende a estigmatizar os repete n t e s, e n f ra q ue c e nd o a su a
autoestima e sentimento de pertença à escola, e reforçando a sua desvinculação relativamente ao processo de
aprendizagem”.
Martorell e Mariano (2018) tentam captar a relação de causalidade entre repetição de ano e comportamento dos a l u n os
em vez do seu desempenho. Porém, só identificam efeitos esporádicos e não constantes da repetição de ano nos
comportamentos dos alunos.
Em termos do impacto da retenção de ano na associação entre contexto socioeconómico e competências cognitivas.
Para uma perspetiva geral da literatura sobre contexto parental, desigualdades educativas e mobilidade intergeracion al ,
ver, por exemplo, Jerrim et al. (2019). De notar, todavia, que Busemeyer (2015) defende que não e xist e u m a re l açã o
direta entre desigualdade educativa e socioeconómica. Ao invés, o mais importante, segundo Busemayer (2015), sã o a s
opções institucionais ao mais alto nível, como seja o nível de financiamento público da e du ca ção (Ca p í t ulo I I . 2 ) e a
presença de um sistema de ensino e formação profissionais bem implementado.
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alunos oriundos de contextos familiares desfavorecidos são mais suscetíveis de ficarem retidos,
também têm mais probabilidades de ficarem numa posição desfavorável em termos educacionais,
com todas as consequências daí decorrentes. À luz desta constatação, importa determinar quando e
onde na Europa é permitida a retenção de ano, quem decide se um aluno deve repetir um ano de
escolaridade e se é possível evitar a retenção de ano (i.e. beneficiar de uma segunda oportunidade).
As restantes subsecções deste capítulo abordam estas questões.
O presente capítulo não só atualiza alguns dos indicadores que surgem originalmente no Grade
retention during compulsory education in Europe (EACEA/Eurydice, 2011), como t ambém adiciona
novos indicadores. Fornece, designadamente, informações sobre:
•

as taxas de retenção de ano por sistema educativo, de acordo com o PISA 2018;

•

os sistemas educativos e os níveis em que ainda é permitida a retenção de ano;

•

quem intervém no processo de tomada de decisão sobre a retenção de ano;

•

os mecanismos implementados que permitem aos alunos evitar a repetição de ano.

II.7.1. Taxas de retenção
Segundo os mais recentes dados do PISA (OCDE, 2019), a retenção de ano continua a ser uma
prática corrente em alguns sistemas educativos. Em média (mediana), 4 % dos alunos dos s is temas
educativos aqui examinados repetiram um ano, pelo menos uma vez, durante a es c ola primária ou
secundária (Figura II.7.1). Embora doze sistemas educativos apresentem uma taxa de retenção
bastante acima dos 10 %, a maioria deles fica abaixo deste limiar.
Figura II.7.1: Percentagem de alunos de 15 anos que repetiram um ano de escolaridade pelo menos uma vez
(CITE 1-3), 2018
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
Os dados do PISA baseiam-se na questão colocada aos alunos sobre se já tiveram de repetir um ano de e sco l a ri da de p e lo
menos uma vez no CITE 1, 2 ou 3. As percentagens da amostra foram ponderadas de modo a refletir o t o t a l d a p o pu laçã o
estudantil.

Notas específicas por país
Listenstaine: Este país não participou no PISA 2018.
Noruega: Não há retenção de ano na Noruega.

A Figura II.7.1 mostra claramente que a retenção de ano está muito mais disseminada em alguns
sistemas educativos do que noutros. Assim, a Comunidade francófona da Bélgica tem a percentagem
mais elevada, com uma taxa agregada de 41 %. Luxemburgo (32 %), Espanha (29 %), Comunidade
germanófona da Bélgica e Portugal (27 %) completam as cinco posições de topo, enquanto a
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Comunidade flamenga da Bélgica também tem uma taxa de retenção de ano acima dos 20 %. É
interessante observar que a taxa de retenção de ano é geralmente baixa entre os países não-UE, não
mais de 3 %, com exceção da Suíça (18 %) e da Turquia (7 %).
Como já observado, há seis sistemas educativos que se destacam com uma taxa de retenção de
20 % ou mais, o que significa que a retenção de ano pode ter uma história diferente para cont ar (em
termos de causas e efeitos) consoante as particularidades de cada sistema educativo. Mais
importante, pelo menos no âmbito do atual relatório, é que, se a retenção de ano é efetivamente
prejudicial para a equidade, então devemos detetar nos sistemas educativos com taxas elevadas de
retenção uma relação mais forte entre o contexto socioeconómico dos alunos e o s eu des empenho
académico. Estas questões são mais aprofundadas na Parte III do relatório. Quanto às secç ões que
se seguem, são apresentadas algumas das características institucionais mais importantes associadas
à retenção de ano, preparando-se assim o caminho para a análise bivariada e multivariada da
Parte III.

II.7.2. Onde e quando é permitida a retenção de ano?
O estudo da EACEA/Eurydice (2011) concluiu que, em 2009, um número muito reduz ido de país es
europeus permitiam a transição automática de ano. Colocando de parte os países onde existe
autonomia local ou institucional (Dinamarca, Países Baixos e Reino Unido), o estudo de 2011
identificou somente quatro países que não autorizavam a retenção de ano no CITE 1 (Bulgária,
Islândia, Listenstaine e Noruega) ( 82). Quanto ao CITE 2, o número era ainda mais reduzido: somente
dois países (Islândia e Noruega) ( 83). Noutros países (Alemanha, Grécia, Hungria, Áustria, P olónia e
Portugal), a retenção de ano não era permitida em determinados anos de escolaridade do ensino
primário, variação essa que não se aplicava no ensino secundário inferior.
Dadas as evidências crescentes, ao longo dos anos, de que a retenção de ano não melhora
efetivamente o desempenho dos alunos, antes o prejudica, preveem-se algumas reformas educativas
nesta área. É isto que está a suceder, de facto, embora não se conheçam as razões subjacent es a
estas reformas.
No CITE 1, identificam-se atualmente seis sistemas educativos (Bulgária, Malta, Reino Unido –
Escócia, Islândia, Macedónia do Norte e Noruega) em que a transição de ano é automática
(Figura II.7.2). No CITE 2, os países com transição de ano automática são Malta, Reino Unido –
Escócia, Islândia e Noruega, ou seja, mais dois sistemas educativos do que em 2009/10. Como o
presente relatório também abrange dados relativos ao CITE 3, pode confirmar-se, pela primeira vez ,
que neste nível, a transição de ano é automática na Finlândia, Reino Unido – Escócia e Malta (part e
do CITE 3) ( 84).

82

( )
(83)
(84)

Embora a Macedónia do Norte não tenha participado no estudo da EACEA/Eurydice (2011), podemos confirmar que, em
2009/10, não aplicou a retenção de ano no nível CITE 1. Na Albânia, que tampouco participou no dito estudo, a retenção
de ano era permitida (sem quaisquer restrições) em todos os níveis CITE.
Não foram recolhidos dados para o CITE 3.
Em Malta, o CITE 3 está dividido em duas fases, uma obrigatória e outra não obrigatória. Na f a se n ã o o b ri ga t óri a, a
retenção de ano é permitida em algumas escolas de ensino geral (e.g. Junior College) e de ensino profissional (e.g. Malta
College of Arts, Sciences and Technology).
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Figura II.7.2: Retenção de ano nos sistemas educativos europeus (CITE 1 e 2), 2018/19
Somente em alguns anos de
escolaridade
Número limitado de retenções
Outras restrições
Sem restrições
Sem retenção de ano
Área de competência das
escolas/autoridades locais

Esquerda
CITE 1

Direita
CITE 2

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura representa a retenção de ano nos níveis CITE 1 e 2. Nos casos em que as práticas no CITE 3 diferem das práticas n o
CITE 2, este facto é indicado nas Notas específicas por país.

Notas específicas por país
Chéquia: No CITE 3, a retenção de ano é permitida com outras restrições.
Alemanha: No CITE 3, a retenção de ano é permitida com outras restrições. Não há lugar à retenção de ano na s e sc o l a s d e
ensino profissional; se necessário, pode alargar-se o período de formação.
Estónia: No CITE 3 aplica-se a autonomia escolar.
Espanha: No CITE 1, a retenção de ano é uma medida excecional adotada após a aplicação das várias medida s d e a p o i o à
aprendizagem disponíveis e somente quando estas se revelam insuficientes.
Croácia: No CITE 3, a retenção de ano é aplicada por um número limitado de vezes.
Itália: No CITE 2, o aluno não pode frequentar mais de duas vezes o mesmo ano de escolarida d e, e x c e t o q u a nd o t e m d e
concluir a escolaridade obrigatória. No CITE 3, o aluno não pode frequentar mais de duas vezes o mesmo ano, exceto no caso
de existir uma decisão fundamentada por parte do conselho docente.
Letónia: No CITE 3, de um modo geral, a retenção de ano não é permitida.
Lituânia: A retenção de ano não é permitida em outras tipologias de escola, como as escolas artísticas ou de desporto.
Similarmente, as escolas profissionais também não permitem a retenção. Consequentemente, o insucesso nas disciplinas pode
levar o aluno a desistir destas escolas.
Roménia: Aplicam-se normas diferentes às escolas privadas, sendo que a retenção de ano só excecionalmente é aplicada.
Eslov énia: No CITE 3, a retenção de ano é aplicada por um número limitado de vezes.
Eslov áquia: No CITE 3 aplica-se a autonomia escolar.
Finlândia: No CITE 3, não há retenção de ano.
Bósnia-Herzegov ina: No CITE 3, a retenção de ano é aplicada por um número limitado de vezes.
Suíça: No CITE 3, a retenção de ano só é aplicada por um número limitado de vezes.
Islândia: No CITE 3 aplica-se a autonomia escolar.
Montenegro: No CITE 3, a retenção de ano é aplicada por um número limitado de vezes.
Macedónia do Norte: No CITE 3, a retenção de ano é permitida sem restrições.
Noruega: No CITE 3, a retenção de ano recai na esfera de competências das autoridades locais.
Sérv ia: No CITE 3, a retenção de ano é aplicada por um número limitado de vezes.

Alguns dos resultados exibidos na Figura II.7.2 parecem contrariar os dados da Figura II.7.1. Assim, a
Figura II.7.1 mostra que a taxa de retenção para a Bulgária é de 4 %, para Malta é de 5 %, para o
Reino Unido – Escócia é de 3 %, para a Islândia 1 % e para a Macedónia do Norte 3 %, muito
embora a retenção de ano nestes sistemas educativos não seja, à partida, permitida. No entant o, há
algumas exceções. Por exemplo, embora a transição para o ano seguinte seja, normalmente, um
processo automático, e independente do desempenho, um aluno que se tenha ausentado por um
período extenso pode ser obrigado a repetir o ano. Outra razão é que, embora a retenção de ano não
seja permitida na vasta maioria de escolas, alguns tipos de escola aplicam-na, como em Malta ( 85).
A Figura II.7.2 indica igualmente que, embora a retenção de ano seja possível em determinados
países, pode estar sujeita a algumas restrições. Ou seja, o cenário da retenção de ano não se traduz
numa dicotomia perfeita em que se permite ou não. Vários países optaram por uma abordagem
mista, em que a retenção de ano só pode ser aplicada a alguns anos de escolaridade, ou por um
(85)

Ver nota de rodapé prévia.
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número limitado de vezes, ou está sujeita a outro tipo de condicionalismo. Consequentemente,
identificam-se apenas 11 sistemas educativos no ensino primário e 19 no secundário inferior em que
a retenção de ano é permitida sem quaisquer restrições (Figura II.7.2). No secundário superior, há um
total de 15 sistemas, ou seja, menos do que o nível precedente ( 86).
Esta última observação sugere um padrão interessante. É mais provável que a retenção de ano s eja
mais limitada no nível primário do que no secundário. Desse modo, a Figura II.7.2 mos tra que nove
sistemas educativos não permitem a retenção em alguns anos de escolaridade do ens ino primário.
Em concreto, a retenção de ano não é aplicada em alguns anos do CITE 1 nos seguintes países:
−

Alemanha: 1.º ano de escolaridade

−

Croácia: 1.º - 3.º anos de escolaridade (se o aluno não alcançar o desempenho escolar prev isto em mais de uma
disciplina)

−

Letónia: 1.º - 3.º anos de escolaridade (se o aluno não alcançar o desempenho escolar prev isto em mais de uma
disciplina)

−

Polónia: 1.º - 3.º anos de escolaridade

−

Portugal: 1.º ano de escolaridade

−

Roménia: Ano 0 (ano preparatório) e 1.º ano de escolaridade ( 87 )

−

Sérvia: 1.º - 3.º anos de escolaridade

−

Luxemburgo: a transição é automática dentro de cada um dos quatro ciclos de aprendizagem do ensino primário

−

Áustria: a transição nos 1.º - 3.º anos de escolaridade costuma ser automática, mas os encarregados de educação
podem solicitar que o seu educando repita ou pule um ano de escolaridade.

Além das restrições relativas ao ano de escolaridade em que se aplica a retenção, dez sistemas
educativos impõem um limite ao número de vezes que um aluno pode repetir o mesmo ano de
escolaridade, e outros sete sistemas aplicam outro tipo de limitação à retenção no ensino primário.
No ensino secundário inferior, este quadro muda consideravelmente. Para além de Malta, Reino
Unido – Escócia, Islândia e Noruega, que aplicam um regime de transição automática tanto no CITE 1
como no CITE 2, apenas dois outros países, Suíça e Macedónia do Norte, excluem do regime de
retenção alguns anos de escolaridade do secundário inferior. Neste nível, a retenção de ano é
permitida em dez países, mas apenas por um número limitado de vezes, e quatro sistemas aplicam
algum tipo de restrição a este regime.
Por último, no ensino secundário superior, não se identificam países que apliquem restrições à
retenção de ano no CITE 3. Ou seja, a retenção de ano é permitida em todo o CITE 3. Todavia, nada
menos do que onze sistemas educativos (Bélgica – Comunidade francófona, Espanha, Croácia, Itália,
Luxemburgo, Áustria, Eslovénia, Bósnia-Herzegovina, Suíça, Montenegro e Sérvia) limitam o número
de vezes que um aluno pode ficar retido, e em quatro sistemas (Chéquia, Alemanha, Irlanda e
Luxemburgo) são aplicadas outras limitações ( 88).
No seu conjunto, este quadro demonstra que as autoridades educativas optam por uma maior
contenção ou cautela relativamente à retenção no ensino primário do que no secundário. Como já
indicado, a retenção de ano tem um efeito desproporcionalmente adverso se ocorrer mais cedo, o
que pode explicar a razão pela qual algumas autoridades educativas optam por impor mais limit es à
retenção no ensino primário ou até por excluir esta prática nos primeiros anos de escolaridade.

(86)
(87)
(88)

Bélgica (Comunidades germanófona e flamenga), Bulgária, Dinamarca, Grécia, França, Chipre, Hungria, Polónia,
Portugal, Roménia, Suécia, Albânia, Macedónia do Norte e Turquia.
Na Roménia, os anos 0 e 1 correspondem aos dois primeiros anos do CITE 1.
Na Croácia, os alunos no ensino secundário superior podem repetir o mesmo ano duas vezes, m a s h á e xce çõ e s: e m
geral, quem se inscreve em cursos conducentes a qualificações profissionais de nível inferior só pode repetir o ano u m a
vez.
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II.7.3. Quem decide se o aluno deve repetir o ano de escolaridade?
A decisão de reter um aluno num determinado ano de escolaridade não é uma mera formalidade.
Dadas as sérias implicações da retenção, esta é uma decisão que não deve s er t omada de ânimo
leve e pode colocar o(s) decisor(es) numa posição difícil. De igual modo, os indivíduos diret ament e
afetados pela decisão, designadamente o aluno e a sua família, necessitam de ter a certeza de que a
decisão protege os interesses do aluno.
Por esta razão, em todos os sistemas educativos que permitem a retenção de ano, a decisão res ult a
de um processo formal que envolve uma ou mais partes interessadas. Evidentemente, tal
procedimento varia em função do país, como comprovou o relatório EACEA/Eurydice (2011). Não
podendo entrar no mesmo nível de detalhe, o atual capítulo analisa um dos parâmetros-chave,
nomeadamente, quem são os participantes envolvidos no processo de decisão de retenção de ano.
À semelhança de todos os processos de tomada de decisão, há um equilíbrio entre eficiência e
eficácia. Eficiência tem a ver com a celeridade com que se chega à decisão, e eficácia implica que foi
tomada a decisão certa pelas razões certas. A primeira favorece a intervenção de um menor número
de decisores políticos, ao contrário da segunda. Dito de outra forma, o procedimento de ret enç ão de
ano pode ser administrativamente mais simples e célere se só envolver uma pessoa, mas pode s er
mais seguro, logo mais eficaz, se existirem pesos e contrapesos no processo.
Figura II.7.3: Intervenientes no processo de decisão em matéria de retenção de ano (CITE 2), 2018/19

Professores
Diretor escolar
Peritos, pais ou outros
Competência da autoridade local ou
autonomia escolar
Sem retenção de ano
Sem dados disponíveis

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A categoria “Professores” refere-se ao diretor de turma e a outros professores, exceto na Croácia, Itália, Chipre, Áustria,
Roménia, Eslováquia, Finlândia, Albânia, Suíça e Sérvia, onde se refere apenas ao diretor de turma.

A Figura II.7.3 indica sucintamente quem intervém no processo de decisão de retenção de ano no
nível CITE 2. Foi escolhido este nível, não só para facilitar a interpretação da figura, mas t ambém, e
sobretudo, porque se colocam menos restrições à retenção de ano no CITE 2, como já referido.
Não obstante a ausência de informação detalhada sobre como é decidida a retenção, sabemos que
os professores desempenham um papel central na decisão sobre quem deve repetir o ano de
escolaridade. A explicação é óbvia. Estando a retenção de ano comummente associada ao
subdesempenho do aluno, ninguém melhor que o professor para avaliar se e em que medida o aluno
tem um desempenho negativo. A Figura II.7.3 reflete este aspeto, na medida em que prova que em
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todos os países, à exceção da Irlanda e da Turquia, os professores (de turma e outros) participam na
tomada de decisão. Dito de outro modo, na quase totalidade dos países os professores decidem
sozinhos, ou com os seus pares, se um aluno deve repetir o ano de escolaridade.
Nos sistemas educativos que atribuem a responsabilidade exclusiva ao docente da turma, podem
emergir questões relativas ao poder excessivo do professor ou à falta de uma formação adequada do
professor para lidar com alunos em risco de retenção (Välijärvi e Sahlberg, 2008). Outra desvantagem
em depender exclusivamente da decisão do professor é que este pode não conseguir manter a
imparcialidade (Bonvin, 2008). O desempenho de um aluno pode, por exemplo, ser comparado ao
dos seus pares, e não à média nacional ou em função de outro critério de referência externo à t urma
(Brophy, 2006).
Talvez seja por isso que, na maioria dos países europeus, os diretores de turma não tomam
habitualmente este tipo de decisão sozinhos. No ensino secundário, somente três sistemas
educativos (Croácia, Albânia e Sérvia) confiam exclusivamente no diretor de turma, em contraste com
a vasta maioria dos sistemas, que conta com a participação de múltiplos atores na t omada de t ão
importante decisão.
O padrão mais comum prevê a intervenção do diretor de turma (e, em geral, dos restantes
professores) e do diretor da escola no processo de tomada de decisão. É este o caso em 25 sistemas
educativos (Figura II.7.3). Oito sistemas educativos contam ainda com mais partes interessadas.
Desse modo, na Bélgica (Comunidades francófona e flamenga), Dinamarca, Estónia, Lituânia,
Luxemburgo, Eslovénia e Suécia, juntam-se aos professores e diretores de escola outros
profissionais, como sejam os psicólogos e os inspetores escolares ou até os pais dos alunos.
Importa destacar onze países (Dinamarca, Estónia, Irlanda, Espanha, Lituânia, Luxemburgo, Áust ria,
Eslovénia, Finlândia, Suécia e Suíça) que envolvem os pais/encarregados de educação no proc es so
de tomada de decisão. Os exemplos infra, focados sobretudo no ensino secundário inferior, ilust ram
este aspeto.
Na Dinamarca, a decisão final sobre a retenção de ano no CITE 1 e CITE 2 é tomada pelo diretor escolar, mas este dev e
considerar a opinião dos pais e do aluno. Além disso, o diretor escolar pode basear-se igualmente no relatório dos professores e
dos psicólogos escolares. No CITE 3, os pais não são consultados em matéria de retenção.
Na Lituânia, a decisão final é aprov ada pelo diretor escolar, mas quem efetiv amente toma a decisão são os professores. Contudo,
é possív el que outros atores (psicólogos ou outros profissionais) sejam env olv idos no processo, incluindo os pais do aluno.
No Luxemburgo, o “conselho de turma” decide relativ amente à retenção de ano e pode solicitar o parecer de um psicólogo (ou de
outro profissional) e de um centro de apoio escolar. No CITE 1, os pais podem pedir a ex tensão de um ciclo de aprendizagem (v er
nota de rodapé 9) e no CITE 2 os pais podem pedir a retenção de ano para o seu educando.
Na Áustria, os pais têm o direito de solicitar que os seus educandos repitam um ano de escolaridade, seja qual for o nív el de
ensino. De outro modo, é o “conselho de turma” que toma a decisão. Nos casos em que o conselho de turma está div idido, cabe ao
diretor escolar ter o v oto de desempate.
Na Finlândia, a retenção de ano é o ultimo recurso, sendo precedido de um apoio indiv idualizado ao aluno. Qualquer decisão no
sentido de reter o aluno resulta de uma decisão conjunta da escola e dos pais.

Em suma, na vasta maioria dos países europeus, a decisão relativa à retenção de ano envolve
habitualmente várias partes interessadas, sobretudo o diretor de turma ou os outros profes sores da
turma, e frequentemente também o diretor da escola. Como já sugerido, a participação de um maior
número de decisores implica que a decisão tomada não será parcial ou arbitrária. É evidente que, nos
países onde a decisão cabe exclusivamente a um professor, podem ser implementadas medidas que
protegem os alunos ou que visam a prestação de contas pelos professores. Contudo, é mais provável
garantir decisões justas e fiáveis em matéria de retenção quando se dá o envolvimento de um maior
número de decisores.
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II.7.4. Mecanismos para evitar a retenção de ano
O atual capítulo tem vindo a debruçar-se sobre as práticas de retenção – onde, quando e como
ocorre a retenção de ano. Esta última secção, porém, procura compreender se é possível aos alunos
identificados como tendo um desempenho insatisfatório evitar a retenção de ano, ou seja, averigua se
estão implementados mecanismos que auxiliam estes alunos a progredir para o ano seguinte.
Desde logo, há um grupo de países europeus que não dispõe de tais mecanismos. Quando um aluno
tem um desempenho insuficiente, é obrigado a repetir o ano de escolaridade. No ensino primário,
este cenário aplica-se a nove sistemas educativos e no secundário inferior a sete sistemas
(Figura II.7.4). Estes últimos sete sistemas estendem tal prática ao ensino secundário s uperior, que
não está representado na Figura II.7.4.
Figura II.7.4: Mecanismos para evitar a retenção de ano (CITE 1 e 2), 2018/19
Nenhum – o ano de escola ridade tem de
ser repetido
É concedida outra oportunidade no ano
letivo corrente
Transição de ano condicional
Sem retenção de ano
Área de competência das
escolas/autoridades locais

Fonte: Eurydice.

Esquerda
CITE 1

Direita
CITE 2

Notas específicas por país
Espanha: No CITE 1, a retenção de ano constitui uma medida excecional que só é adotada depois de tere m si d o a p lica d as
todas as medidas de apoio à aprendizagem disponíveis e somente se estas provarem ser insuficientes. No CITE 2 e no
primeiro ano de escolaridade do CITE 3, os alunos podem transitar para o ano seguinte caso se o aproveitamento negativo não
afeta mais de duas disciplinas. Em casos excecionais, um aluno com aproveitamento negativo em três disciplinas pode
transitar desde que tais disciplinas não incluam língua e literatura espanhola (ou a correspondente língua co-oficial) ou
matemática. Os alunos também podem transitar se a equipa pedagógica considerar que as disciplinas reprovadas não e vi t a m
que venham a ter um desempenho positivo no ano seguinte, que a transição beneficia o seu desenvolvimento académico e que
há razões sólidas que apontam para a sua recuperação.
Croácia: Os alunos podem evitar a retenção de ano dependendo do número de disciplinas com resultados insa t i sf a t óri o s. A
partir de três disciplinas (inclusive) negativas, os alunos têm de repetir o ano de escolaridade. Caso seja uma ou duas
disciplinas com subdesempenho, os alunos têm de ter aulas suplementares. Caso o desempenho se mantenha insatisf a t ó ri o,
têm de realizar exames no final do ano letivo. A reprovação nos exames resulta na retenção de a n o . Do 1 . º a o 3 . º a n o d e
escolaridade (CITE 1), o aluno pode transitar para o ano seguinte com negativa a uma disciplina, mesmo d e po is d e t e r t i d o
aulas suplementares.
Itália: Nos níveis CITE 1 e 2, os alunos podem realizar tarefas de recuperação com ou sem a supervisão de um professor.
Hungria: Os alunos podem realizar exames para evitar a retenção de ano, mas se reprovaram a quatro ou ma is d i sc i p l in as,
têm de repetir o ano de escolaridade.
Polónia: Não há retenção de ano entre o 1.º ano e o 3.º ano de escolaridade do ensino primário. Entre o 4.º ano e o 8.º ano de
escolaridade, os alunos podem evitar a retenção de ano realizando um exame adicional, mas só se não tiverem re p ro v a do a
mais de duas disciplinas. Se reprovaram a uma disciplina apenas, podem transitar de forma condicional para o ano seguinte.
Portugal: Compete ao conselho de turma decidir numa base individual (caso a caso) qual o melhor mecanismo.
Roménia: Não há retenção no ano preparatório e no 1.º ano de escolaridade do CITE 1.

De um modo geral, os alunos têm uma segunda oportunidade durante ou antes de terminar o ano
letivo em que revelaram dificuldades. Como indica a Figura II.7.4, onde quer que seja aplicada a
retenção de ano (e onde quer que sejam emitidas regulamentações nesta matéria pela aut oridades
de nível superior), é sempre concedida aos alunos uma ou mais oportunidades que se destinam a
evitar a retenção. Esta asserção aplica-se igualmente ao CITE 3, embora com raras exceções,
designadamente a Alemanha, onde a retenção de ano é feita numa base voluntária, pelo que não há
medidas de segunda oportunidade; a Estónia, que relega a decisão para a esfera de c ompetênc ias
da escola; e a Letónia, onde a retenção de ano só é permitida em casos de ausência prolongada.
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A segunda oportunidade concedida aos alunos consiste habitualmente num teste ou exame a realizar
nas disciplinas reprovadas; isto aplica-se sobretudo ao ensino secundário. No CITE 1, há sete
sistemas educativos que realizam tais testes ou exames (Chéquia, Alemanha, Croácia, Letónia,
Hungria, Macedónia do Norte e Sérvia) ( 89). No CITE 2, o número sobe consideravelmente para 18
(os mesmos sistemas que no CITE 1, a que se juntam a Comunidade germanófona da Bélgica,
Bulgária, Grécia, Espanha, Chipre, Luxemburgo, Áustria, Polónia, Portugal, Eslovénia e Montenegro).
Por último, no CITE 3, 17 sistemas permitem aos alunos realizar teste ou exames (os mesmos
sistemas que no CITE 2 mais a Itália; em contrapartida, excluem-se a Alemanha e a Letónia). Refirase que os alunos não são necessariamente autorizados a fazer exames em todas as disciplinas
reprovadas; em geral, não mais de duas ou três disciplinas.
Alguns países oferecem uma segunda oportunidade disponibilizando aulas suplementares. E st e é o
caso na Alemanha, Estónia, Espanha, Croácia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Portugal, Suíça e
Sérvia nos ensinos primário e secundário inferior. A Eslovénia oferece esta opção apenas no
secundário inferior. No ensino secundário superior, a oferta de ensino complementar é menos
comum. Só a Croácia, Itália, Lituânia, Luxemburgo e Sérvia oferecem esta opção. Um grupo de
países (Estónia, Croácia, Letónia e Lituânia) propõe aos alunos da escola primária a realiz ação de
tarefas escolares adicionais, como exercícios ou trabalhos de casa, de modo a evitar a ret enç ão de
ano. No secundário inferior, esta opção é oferecida na Bélgica (Comunidade germanófona), Es tónia,
Croácia, Letónia, Lituânia e Luxemburgo; e no secundário superior, é oferecida na Bélgica
(Comunidade germanófona), Croácia, Lituânia e Luxemburgo.
Igualmente interessante é o facto de alguns países adotarem uma abordagem mais liberal, permitindo
que alunos com desempenho insuficiente transitem para o ano seguinte sob determinadas condições
que devem ser cumpridas nesse ano. Como ilustra a Figura II.7.4, sete sistemas educativos s eguem
esta abordagem no ensino primário e oito sistemas no secundário inferior. A B élgica (Comunidade
germanófona), Espanha, Áustria e Suíça alargam esta prática ao secundário superior, enquanto a
Eslovénia só aplica tal abordagem neste último nível ( 90). Vejamos alguns exemplos:
Em certos Länder da Alemanha, os alunos podem transitar de forma probatória para o ano seguinte se cumprirem algumas
condições (incluindo, possiv elmente, a realização de ex ames).
Os alunos do 1.º ao 3.º anos do ensino primário na Croácia podem transitar para o ano seguinte com desempenho negativ o num a
disciplina, desde que se prev eja que o aluno consiga atingir os resultados de aprendizagem prev istos no ano letiv o seguinte.
Na Letónia, a transição para o ano de escolaridade seguinte é conjugada com ativ idades de apoio educativ o no decurso do ano
presente e do ano seguinte. Se o aluno realizou tarefa escolares complementares no ano que frequenta, a escola assegura-lhe um
plano indiv idual de apoio para o ano seguinte.
Na Áustria, o conselho de turma pode permitir a transição para o ano seguinte de um aluno reprov ado numa disciplina obrigatória,
com base no seu desempenho noutras disciplinas e se entender que esse aluno tem condições para cumprir os pré-requisitos do
ano de escolaridade que se segue.
Na Finlândia, um aluno pode progredir para o ano de escolaridade seguinte mesmo tendo reprov ado numa disciplina, desde que
se julgue que será capaz de lidar com as ex igências desse ano.

Por último, mas não menos importante, deve salientar-se que as normas de retenção de ano
aplicadas nas escolas públicas tendem a aplicar-se igualmente às escolas privadas dependent es do
Estado. As únicas exceções são a Roménia e Eslovénia ( 91).

(89)
(90)
(91)

Oito países, se incluirmos a Polónia, que permite a retenção a partir do 4.º ano.
Na Eslovénia, compete ao diretor da escola decidir se o aluno pode progredir para o ano seguinte sob certas condições.
Na Roménia, as escolas privadas obedecem a regras distintas. A repetição de ano é permitida apenas excecionalmente ,
como uma ferramenta para o ensino de remediação. Na Eslovénia, a regulamentação sobre a transição de a n o n ã o se
aplica às escolas privadas nos níveis CITE 1 e 2. Porém, no CITE 3, os gimazija privados seguem as mesmas
regulamentações que os estabelecimentos públicos.
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Principais conclusões
• A autonomia escolar, em combinação com a accountability, é com frequência vista como uma
forma de melhorar o desempenho dos alunos. Ao mesmo tempo, as evidências sugerem que
um grau muito elevado de autonomia escolar pode gerar assimetrias na qualidade da ofert a e
possivelmente criar uma hierarquia entre escolas, com eventuais efeitos negativos na
equidade.
• No conjunto de toda a Europa, verifica-se que a plena autonomia escolar é mais comumment e
observada nas decisões relacionadas com métodos pedagógicos, escolha de manuais e
critérios de avaliação internos, ou ainda na gestão de recursos humanos.
• Em outras áreas, tais como os conteúdos curriculares obrigatórios e a alocação de recursos, a
responsabilidade cabe, frequentemente, às autoridades de nível superior. Não obstante, a
autonomia escolar constitui uma área complexa que continua a evoluir.
• Dependendo da área analisada, entre um terço e metade dos sistemas europeus concedem
alguma forma limitada de autonomia escolar em que as escolas partilham a tomada de decisão
com as autoridades de nível superior e/ou local.
• Ao contemplar os dados relativos às 13 áreas de autonomia escolar, verifica-se que os
sistemas educativos em que as escolas detêm o maior grau de autonomia são (por ordem
decrescente) a Islândia, Países Baixos, Bulgária e Reino Unido (Escócia), e ainda a Estónia e
o Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte).
• Em contraste, os sistemas onde é concedida menos autonomia às escolas são a Turquia,
Chipre, Macedónia do Norte, Grécia e França, assim como a Alemanha, Malta e Áustria.
A autonomia escolar refere-se ao grau de liberdade detido pelas escolas individualmente para t omar
decisões financeiras e operacionais; a maneira como estas decisões são tomadas também é
relevante. A gestão de recursos humanos e financeiros, bem como vários aspetos relativos ao ensino
e à aprendizagem como o currículo, a avaliação e os métodos pedagógicos, são todas áreas em que
as escolas normalmente detêm algum nível de autonomia, apesar de esta variar ent re os s is temas
educativos (Eurydice, 2007). As escolas podem assumir responsabilidade plena pelas decisões
financeiras e operacionais, dentro dos limites da lei e do quadro jurídico geral para a educ aç ão. E m
alternativa, as escolas podem deter uma autonomia mais limitada, fazendo escolhas a part ir de um
conjunto de opções predeterminadas pelas autoridades centrais e/ou locais, ou t omando dec isões
que dependem da aprovação das autoridades educativas competentes. Por último, as escolas podem
não deter qualquer autonomia e serem simplesmente obrigadas a executar as decisões tomadas pelo
nível de autoridade superior, ainda que em alguns casos possam ser consultadas previamente
(Eurydice, 2007).
Os debates em torno da relação entre a autonomia escolar e o desempenho dos alunos são
numerosos e diversificados. Apesar da forte tendência internacional para afirmar que uma maior
autonomia escolar associada a uma maior accountability (Capítulo II.9) podem gerar melhores
resultados escolares, também há vozes críticas que entendem não existirem provas suficientes de um
consistente impacto positivo.
Os resultados do inquérito internacional PISA tendem a mostrar que, de um modo geral, a autonomia
escolar e a accountability têm um impacto positivo no desempenho global dos alunos (OCDE, 2016b;
Schleicher, 2014). Contudo, a investigação também sugere que tal impacto depende da complexa
interação das várias dimensões das políticas de autonomia e de accountability (Hanushek e
Wössmann, 2010; Hanushek et al., 2013). Por exemplo, uma análise do desempenho dos E stados -
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Membros da UE no PISA 2015 concluiu que é provável que os sistemas escolares com maior grau de
autonomia curricular obtenham os resultados mais eficazes (ou seja, uma maior proporção de top
performers) e mais equitativos (uma menor proporção de low achievers). Porém, não foi identificada a
mesma correlação entre a autonomia na gestão de recursos e certas medidas de accountability
(testes obrigatórios, publicação dos dados relativos ao desempenho, rastreamento do des empenho
ao longo do tempo) (Education and Training Monitor 2018).
A relação entre autonomia, accountability e equidade (ou o impacto do contexto socioec onómico no
desempenho) é complexa. De um modo geral, verifica-se que a monitorização da qualidade dos
professores e a uniformização da alocação de recursos, bem como a realização de exames c ent rais
podem incrementar a equidade, mas também deve considerar-se uma combinação de outros fat ores
(Horn, 2009; OCDE, 2016a e 2016b). A investigação empírica sobre a correlação entre as
características institucionais associadas à autonomia e à accountability, por um lado, e a equidade no
desempenho dos alunos no PISA, por outro, sugere que os exames finais externos têm um forte
impacto positivo em todos os alunos, mas que esse impacto é ligeiramente menor para alunos de
contextos socioeconómicos desfavorecidos (Schütz et al., 2007). A utilização regular das
classificações subjetivas do professor para avaliar os alunos tem um efeito positivo substancialment e
mais acentuado junto dos alunos de contextos socioeconómicos desfavorecidos. A autonomia escolar
na definição dos conteúdos programáticos (curriculares) está associada a uma maior equidade no
desempenho dos alunos, enquanto nos sistemas em que as escolas têm plena autonomia para
contratar professores ocorre o inverso (Schütz et al., 2007).
Não obstante, as evidências sugerem que os sistemas educativos descentralizados c omport am-s e
melhor do que os seus pares centralizados na redução das disparidades de desempenho em país es
com menor iniquidade territorial (Oppedisanoa e Turatib, 2015; Causa e Chapuis, 2009). A o mes mo
tempo, uma maior autonomia escolar incrementa o impacto da influência parental (Ammermüller,
2005). Além disso, um grau muito elevado de descentralização (ou de autonomia) pode gerar uma
significativa diferenciação entre escolas e conduzir a diferenças na qualidade da oferta e,
possivelmente, a uma hierarquização das escolas, o que poderá ter um efeito prejudicial sobre a
equidade (Altrichter et al., 2014).
Ainda que as últimas décadas tenham assistido a uma mudança gradual no sentido da
descentralização e maior autonomia escolar, os países divergem entre si nas raz ões e no rit mo de
implementação destas reformas (Eurydice, 2007; Eurydice, 2008). As perspetivas sobre o modelo e
regime ideais de autonomia escolar continuam a evoluir, à medida que os peritos em educação e os
decisores políticos reavaliam a sua experiência até à data e analisam o impacto das reformas no
desempenho dos alunos (Skolverket, 2009; Blanchenay, Burns e Koester, 2014; Keddie, 2015;
Salokangas e Ainscow, 2017; West e Wolfe, 2018; Keddie e Mills, 2019). Uma comparação entre
países e análises de tendência sugere que, no decurso das últimas duas décadas, as desigualdades
no rendimento escolar aumentaram ou mantiveram-se em níveis relativamente elevados nos país es
europeus com níveis muito elevados de autonomia escolar (Volante et al., 2019). Este resultado pode
estar ligado ao facto de que um grau elevado de autonomia escolar pode conduzir à falta de
coerência no sistema educativo e à competitividade entre escolas. Por outro lado, as desigualdades
diminuíram em sistemas cujas políticas de autonomia escolar são conjugadas com medidas de
accountability, tais como normas nacionais transparentes e monitorização através de testes nacionais
normalizados e avaliação externa das escolas (Volante et al., 2019).
Um mapeamento em larga escala das políticas desenvolvidas neste domínio oferece evidênc ias de
distintos graus de autonomia escolar entre os países. Um estudo da OCDE sobre a divisão das
responsabilidades entre autoridades nacionais, regionais e locais, com dados de 29 sistemas
educativos europeus, concluiu que, em mais de 20 aspetos relativos ao secundário inferior público, as
decisões são normalmente tomadas ao nível da escola ou ao nível central/estatal (OCDE, 2018b).
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Para examinar o grau de autonomia escolar neste capítulo e investigar a sua relação com a equidade
no desempenho dos alunos na Parte III, serão analisadas três grandes áreas da gestão escolar ( 92):
•

recursos humanos (professores);

•

recursos financeiros provenientes de fundos públicos;

•

conteúdos e processos pedagógicos.

Todas as figuras neste capítulo dizem respeito às escolas públicas e privadas dependentes do
Estado. Quaisquer dissemelhanças nos níveis de autonomia escolar entre estes dois tipos de escolas
são debatidas na Secção II.8.4.

II.8.1. Autonomia escolar na gestão de recursos humanos
Garantir a elevada qualidade do pessoal docente é geralmente reconhecido como um objetivo
essencial para melhorar o desempenho dos alunos. Por conseguinte, relativamente à gestão de
recursos humanos, as três áreas examinadas estão relacionadas com os professores – a sua
nomeação, o seu despedimento e os seus deveres e responsabilidades.
A Figura II.8.1 mostra que, em cada uma destas três categorias, a plena autonomia escolar é adotada
por menos de um terço dos sistemas (Chéquia, Letónia, Lituânia, Países Baixos, E slovénia, Reino
Unido – Escócia, Islândia e Montenegro). O modelo mais comum consiste numa autonomia limitada
com responsabilidades partilhadas com as autoridades ora de nível superior ora de nível local (ou at é
com ambas relativamente a algumas categorias na Grécia, Luxemburgo e Hungria). Por último, numa
minoria de sistemas, as decisões relativas às três categorias são tomadas exclusivamente pelas
autoridades de nível superior (Itália, Chipre e Turquia).
Ao comparar os dados de cada sistema relativamente às três categorias, verifica-se que, regra geral,
as autoridades de nível superior e local são mais suscetíveis de intervir em questões de nomeação e
despedimento de professores. Quanto à definição dos deveres e responsabilidades dos professores,
é mais provável que as escolas exerçam a sua autonomia. Contudo, o inverso é verdadeiro para a
Bulgária, Estónia, Eslováquia e Sérvia: nestes sistemas, enquanto a nomeação e o despedimento dos
professores remete exclusivamente para esfera da autonomia escolar, a definição dos seus deveres e
responsabilidades é uma responsabilidade partilhada entre as autoridades de nível superior e as
escolas. Já na Macedónia do Norte, embora as escolas tenham plena autonomia para nomear e
despedir professores, a autoridade de nível superior é a única responsável pela definição dos deveres
e responsabilidades dos docentes.
Figura II.8.1: Grau de autonomia escolar na gestão de recursos humanos (CITE 1-3), 2018/19
Nomeação de professores
Despedimento de professores
Definição dos deveres e responsabilidades dos
professores

Fonte: Eurydice.

Plena autonomia

Autonomia limitada

Sem autonomia

Notas explicativas
A figura representa a situação prevalecente em cada sistema educativo. As diferenças no grau de autonomia escolar em
função do nível CITE são explicadas na Secção II.8.4.
“Plena autonomia” significa que a escola toma decisões autonomamente, sem limites fixados por legislação ou
regulamentação nacional/local. A autoridade educativa pode, porém, fornecer algumas diretrizes, mas sem restringir a
autonomia escolar.
(92)

Uma versão anterior e alargada deste inquérito encontra-se publicada em Comissão Europeia/EACEA/Eurydi ce, 2 0 1 2.
Key Data on Education in Europe 2012, Indicador B13.
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“Autonomia limitada” significa que a responsabilidade é partilhada com autoridades educativas de nível superior e/o u l o cal .
Exemplos destas práticas incluem:
• escolas que tomam decisões em conjunto com a autoridade educativa de nível superior e/ou local ou submetem
propostas para aprovação;
• escolas que tomam decisões com base num conjunto de opções predeterminadas pela autoridade ed u cat iva d e n í v e l
superior e/ou local;
• escolas que detêm alguma autonomia na área concernente mas que têm de obter a aprovação da autoridade educat iv a
de nível superior e/ou local.
“Sem autonomia” significa que somente a autoridade educativa de nível superior ou local tem o poder de decisão, em bo ra a
escola possa ser consultada numa determinada etapa do processo.

Nota específica por país

Alemanha: O grau de autonomia escolar depende do Land e do número de níveis de supervisão que tenha estabelecido.

II.8.2. Autonomia escolar na utilização de fundos públicos
O uso eficiente de fundos públicos é crucial para que as escolas ofereçam um ensino eficaz a t odos
os seus alunos. O grau de autonomia que as escolas detêm na gestão dos fundos provenient es de
fontes públicas varia entre os sistemas educativos. A atual secção examina concretamente duas
áreas mais suscetíveis de produzir um impacto na melhoria da equidade: o financiamento público
para pessoal docente e para alunos desfavorecidos. Assim, averigua se as escolas detêm autonomia
para definirem:
•

a quantidade de recursos a alocar a estas duas áreas específicas;

•

quais as atividades a apoiar utilizando os fundos alocados.

A Figura II.8.2 demonstra que uma minoria de sistemas concede plena autonomia escolar na
definição do montante de recursos financeiros a alocar ao pessoal docente (Bulgária, Letónia, Países
Baixos, Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, e Islândia) ou às escolas
desfavorecidas (Irlanda e Islândia). Metade dos sistemas não dispõe de qualquer autonomia es colar
na definição do montante a alocar ao pessoal docente, na medida em que se trata de uma
responsabilidade da autoridade de nível superior, ou (mais raramente) da autoridade local
(Dinamarca, Finlândia e Suécia). Contudo, um número mais significativo de sistemas concede plena
ou limitada autonomia às escolas para decidir como utilizar os recursos afetos ao pes soal docent e
e/ou às escolas desfavorecidas.
Figura II.8.2: Grau de autonomia escolar na utilização de fundos públicos (CITE 1-3), 2018/19
Alocação de recursos para pessoal docente
Determinação da aplicação dos recursos afetos
ao pessoal docente
Alocação de recursos adicionais às escolas com
elevado número de alunos desfavorecidos
Determinação da aplicação dos recursos
adicionais afetos às escola s com elevado número
de alunos desfavorecidos
Plena autonomia

Autonomia limitada

Sem autonomia



Não aplicável

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas

A figura representa a situação prevalecente em cada sistema educativo. As diferenças no grau de autonomia escolar em
função do nível CITE são explicadas na Secção II.8.4.
Para definições de “autonomia plena, limitada ou sem autonomia”, ver Figura II.8.1
“Não aplicáv el” significa que o elemento em questão está ausente de um dado sistema educativo, e por conseguinte, não são
tomadas decisões relativamente a esse elemento por parte das escolas ou das autoridades educativas a qualquer nível.

Notas específicas por país

Croácia, Malta, Roménia, Albânia, Bósnia-Herzegov ina, Noruega e Turquia: As categorias “Alocação de recursos
adicionais a escolas com elevado número de alunos desfavorecidos” e “Determinação da aplicação dos recu rso s a d i ci o na is
afetos às escolas com elevado número de alunos desfavorecidos” não são aplicáveis, devido ao facto de não serem al oca d os
estes recursos nos referidos sistemas. Para mais informação ver Capítulo II.10.
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Espanha: A situação varia consoante a Comunidade Autónoma. Por exemplo, relativamente à categoria “De t e rm in aç ã o d a
aplicação dos recursos alocados ao pessoal docente”, a Andaluzia e Castela e Leão reportam uma autonomia escol ar p l e na ,
enquanto a Estremadura e Navarra afirmam que não existe autonomia escolar porque este aspeto é da esfera de competência
das autoridades de nível superior. Para a categoria “Alocação de recursos adicionais a escolas com elevado número de alunos
desfavorecidos", a Andaluzia, Aragão, Castela e Leão e Comunidade Valenciana reportam uma autonomia limita d a d e v id o à
responsabilidade partilhada com a autoridade de nível superior. Para a categoria “Determinação da a p li caçã o d o s re cu rso s
adicionais afetos às escolas com elevado número de alunos desfavorecidos”, a Andaluzia reporta plena autonomia escolar.
Suíça: As regulamentações cantonais podem variar.

De facto, um conjunto de sistemas que trava qualquer tipo de autonomia escolar na alocação de
recursos financeiros ao pessoal docente, concede uma autonomia escolar limitada (Chéquia,
Espanha, Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia, Finlândia e Suécia) ou mesmo plena (Chipre e Áustria)
quando se trata de determinar a forma como aplicar os recursos alocados. Uma tendência s imilar é
ainda mais evidente nas duas categorias que se seguem. Alguns sistemas que não permitem
qualquer autonomia escolar na alocação de fundos adicionais às escolas desfavorecidas, concedem
uma autonomia escolar limitada (Espanha, França, Itália, Chipre, Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia
e Finlândia) ou até plena (Dinamarca, Suécia e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do
Norte) quando se trata de decidir a forma como aplicar os fundos adicionais alocados a estas escolas
(ver também Capítulo II.10).
Quatro sistemas educativos (Bélgica – Comunidade germanófona, Alemanha, Macedónia do Norte e
Sérvia) não concedem qualquer autonomia às escolas em quaisquer áreas relacionadas com a utilização
de fundos públicos. O único sistema com plena autonomia escolar nas quatro áreas é a Islândia.

II.8.3. Autonomia escolar na definição de conteúdos e processos pedagógicos
Como acima afirmado, sistemas escolares com maior grau de autonomia curricular são mais suscetíveis
de obter resultados mais eficazes (uma maior proporção de top performers) e equitativos (uma
proporção menor de low achievers). Esta secção examina, portanto, os diferentes graus de autonomia
de que as escolas dispõem em relação a um vasto leque de áreas associadas aos conteúdos e
processos pedagógicos: conteúdos curriculares das disciplinas obrigatórias e das disciplinas opcionais,
métodos de ensino, manuais escolares, alocação da carga horária e avaliação interna.
A Figura II.8.3 demonstra que, entre as seis áreas indicadas, é mais comum haver plena aut onomia
escolar na escolha dos métodos de ensino, com cerca de dois terços dos sist emas (30) a report ar
esta informação. A autonomia escolar plena encontra-se ligeiramente menos disseminada no domínio
da seleção dos manuais (20 sistemas) e da fixação de critérios de avaliação internos (19 sistemas ) e
ainda menos em termos de flexibilidade na alocação da carga horária (11 sistemas) e nos conteúdos
curriculares das disciplinas opcionais (9 sistemas). A área em que mais raramente existe uma plena
autonomia escolar é a do currículo mínimo obrigatório (2 sistemas).
Observando as primeiras duas áreas na Figura II.8.3, torna-se evidente que a regulamentação é
muito mais restritiva relativamente aos conteúdos do currículo mínimo obrigatório do que das
disciplinas opcionais. Por exemplo, vários sistemas sem qualquer autonomia escolar relativamente ao
currículo obrigatório, indicam uma autonomia limitada (Bélgica – Comunidade germanófona, Croácia,
Luxemburgo, Suíça e Montenegro) ou plena (Polónia, Roménia e Eslováquia) relativamente ao
currículo das disciplinas opcionais. Simultaneamente, e contrariando a tendência geral, o Reino Unido
(Escócia) e a Islândia concedem plena autonomia escolar em ambas as categorias (ver Capít ulo II. 3
para informação sobre diferenciação curricular).
Além disso, cerca de um terço dos sistemas estabeleceu uma autonomia escolar limitada em relaç ão
às seis áreas, sendo habitual as escolas partilharem responsabilidades com as autoridades de nível
superior. Ocasionalmente, e apenas em algumas áreas, as autoridades locais se encontram
envolvidas neste regime de autonomia escolar limitada (e.g. na Bélgica – Comunidade germanófona,
Hungria, Grécia, Finlândia, França, Reino Unido – Escócia e Noruega). Na Finlândia, es ta s ituação
pode significar que, na prática, os municípios delegam todo o poder de decisão junto das escolas.
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As áreas relacionadas com os conteúdos e processos pedagógicos estão estreitamente ligadas entre
si e contribuem para a criação de um justo equilíbrio entre as regulamentações emanadas a nível
superior e a autonomia escolar.
Na Estónia, por ex emplo, todas as escolas elaboram o seu próprio currículo que, apesar de e basear no currículo nacional, tem em
consideração as características únicas da escola e da região. As escolas são liv res de escolher os manuais e os métodos de
ensino. Podem ajustar a carga horária, os conteúdos, processos e ambientes de estudo, desde que sejam atingidos os resultados
de aprendizagem prev istos. Os resultados de aprendizagem e a alocação da carga horária encontram-se prescritos nos currículos
nacionais por nív el de ensino (nív el básico I-III, i.e. 1.º-3.º anos de escolaridade, 4.º-6.º, 7.º-9.º; e nív el secundário superior), criando
assim um quadro de referência, mas permitindo, no âmbito deste quadro, a autonomia escolar.

Figura II.8.3: Grau de autonomia escolar para conteúdos e processos pedagógicos (CITE 1-3), 2018/19
Conteúdos do currículo mínimo obrigatório
Conteúdos curriculares das disciplinas opcionais
Escolha dos métodos de ensino
Escolha de manuais
Flexibilidade na alocação da carga horária
Fixação de critério s internos de avaliação dos
alunos

Fonte: Eurydice.

Plena autonomia

Autonomia limitada

Sem autonomia



Não aplicável

Notas explicativas
A figura representa a situação que prevalece em cada sistema educativo. As assimetrias no grau de au t o n om ia e sc o l ar e m
função do nível CITE são explicadas na Secção II.8.4. Para definições de “autonomia plena, limitada ou sem autonom i a ” ,
ver Figura II.8.1
“Não aplicáv el” significa que o elemento em questão está ausente de um dado sistema educativo, e por conseguinte, não são
tomadas decisões relativamente a esse elemento por parte das escolas ou das autoridades educativas a qualquer nível.

Notas específicas por país
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Para os “conteúdos do currículo mínimo obrigatório” e “conteúdos curriculares das d i sci p l i n as
opcionais”, esta figura refere-se aos níveis CITE 1 e 2, em que não há disciplinas opcionais do currículo. Q u a nt o a o CI TE 3
que, no âmbito deste estudo representa o Key Stage 5 (16-18/19 anos), não existe um currículo nacional. Nesta etapa, o
currículo é determinado pelas escolhas dos alunos quanto ao programa de estudos e às qualificações.
Suíça: As regulamentações cantonais podem variar.

No conjunto, as escolas na Islândia, Estónia, Países Baixos, Reino Unido (Escócia), Bélgica
(Comunidade flamenga), Bulgária, Itália, Finlândia e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda
do Norte) dispõem de plena autonomia (por ordem decrescente) relativamente a mais de metade das
categorias incluídas nos conteúdos e processos pedagógicos. Em contraste, as escolas na Turquia,
Grécia, Chipre, Malta, Suécia e Macedónia do Norte não têm qualquer autonomia relativamente a
mais de metade destas áreas.

II.8.4. Diferenças no grau de autonomia escolar entre níveis CITE e tipos de
escolas
A maioria dos países reporta não existirem diferenças no grau de autonomia escolar entre níveis
CITE. Contudo, em alguns países, as disposições estabelecidas podem diferir em algumas áreas,
principalmente no CITE 3, seja no sentido de favorecer uma maior autonomia escolar, ou o invers o,
transferindo responsabilidades da escola para as autoridades de nível superior. A título de ex emplo,
refira-se o caso da Dinamarca, onde as escolas que ministram o nível CITE 3 adquirem plena
autonomia para nomear e despedir professores e na utilização de fundos públicos, enquanto nos
níveis CITE 1 e 2 estas mesmas responsabilidades são partilhadas entre as escolas e as autoridades
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locais ou são da exclusiva responsabilidade destas últimas. Também na etapa não obrigatória do
CITE 3 em Malta, as escolas são completamente autónomas na alocação de recursos para o pessoal
docente e na decisão sobre como aplicar estes recursos, em contraste com o que acontece na
escolaridade obrigatória, em que esta mesma responsabilidade é prerrogativa das autoridades de
nível superior. Em França, as autoridades de nível superior são responsáveis pela definição dos
deveres e responsabilidades dos professores no CITE 1, enquanto nos níveis CITE 2 e 3 esta área é
do foro das escolas. Na Suécia, temos o exemplo da alocação da carga horária que, enquant o nos
níveis CITE 1 e 2 é decidida pela autoridade de nível superior, no CITE 3 são as escolas que
assumem responsabilidade plena nesta área. Por último, no Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e
Irlanda do Norte), depois da primeira fase do CITE 3 (16 anos), deixa de haver um currículo nac ional
e as escolas tornam-se completamente autónomas neste domínio.
A tendência inversa, em que a responsabilidade da autoridade de nível superior aumenta a cada nível
de ensino, ocorre raramente. Na Islândia, por exemplo, no CITE 3, a responsabilidade pela t omada
de decisão acerca dos fundos públicos passa das autoridades locais para as autoridades de nível
superior. Similarmente, em Itália, as questões de flexibilidade da carga horária estão sujeitas à
limitada autonomia escolar nos níveis CITE 1 e 2, mas no nível CITE 3 passam para o foro das
autoridades de nível superior.
As diferenças no grau de autonomia entre as escolas públicas e as privadas dependentes do E s tado
podem ser significativas. Na maioria dos sistemas (por exemplo, na Bélgica – Comunidade
francófona, Chéquia, Dinamarca, França, Espanha, Croácia, Polónia e Reino Unido – Inglaterra, País
de Gales e Irlanda do Norte), as escolas privadas dependentes do Estado tendem a s er muito mais
autónomas no que concerne à política de contratação e de remuneração, ou aos mecanismos de
financiamento. Porém, algumas regulamentações emanadas a nível superior (e.g. requisitos formais
para a docência), bem como a lei geral do trabalho são igualmente válidas para o setor privado.
Na Chéquia, por ex emplo, a Regulamentação Gov ernamental sobre os Salários dos Trabalhadores dos Serv iços e da
Administração Pública, que regula a remuneração dos professores nas escolas públicas, não é v inculativ a para as escolas priv adas
e confessionais. Nestas escolas, são os diretores escolares que fix am os salários dos professores. No entanto, o Código do
Trabalho regula os salários, sendo garantido o nív el mínimo de remuneração definido pelo Gov erno.
Em Espanha, algumas Comunidades Autónomas reportam que as escolas priv adas subv encionadas pelo Estado detêm um m aior
grau de autonomia (Cantábria, Castela-Mancha e Comunidade Foral de Nav arra) na gestão de fundos públicos ou na tomada de
decisão na área de conteúdos e processos pedagógicos (Comunidade Foral de Nav arra).
Na Polónia, as normas relativ as aos salários dos professores nas escolas priv adas não têm de seguir as regulamentações centrais
fix adas pelo Estatuto da Carreira Docente.
No Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), o conselho diretiv o de cada further education college (que acolhe
alunos de 16+ anos no nív el CITE 3 pós-obrigatório) é responsáv el pela contratação de pessoal complementar e por decisões em
matéria de salários e subsídios. Os further education colleges são estabelecimentos priv ados dependentes do Estado.

Em contraste, na Letónia, Suécia, Reino Unido (Escócia) e Albânia não se observam diferenças
aparentes entre os níveis de autonomia das escolas públicas e privadas dependentes do Estado.
Noutro grupo de países (Lituânia, Bósnia-Herzegovina e Macedónia do Norte), não se aplica esta
distinção entre escolas públicas e privadas dependentes do Estado, na medida em que não ex is te
este último setor.
Na área de conteúdos e processos pedagógicos denotam-se menos diferenças nos níveis de
autonomia, se bem que algumas escolas privadas dependentes do Estado tenham um leque mais
amplo de disciplinas opcionais. Além disso, alguns sistemas educativos (Bélgica – Comunidade
germanófona, Chéquia, Hungria, Lituânia, Portugal) reportam que as escolas profissionais dispõem
de maior autonomia quanto aos conteúdos curriculares e/ou algumas componentes dos exames
certificados no final do CITE 3 (ver também Capítulo II.3).
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Noutros casos, o grau de autonomia relativamente aos conteúdos curriculares permanece limitado, na
medida em que as escolas tendem a cobrir o “mesmo conteúdo para os mesmos exames”. No Reino
Unido (Inglaterra), por exemplo, as academies não são obrigadas a seguir o currículo nacional, desde
que ofereçam um currículo alargado e equilibrado e ensinem inglês, matemática, ciências e educação
religiosa. No entanto, todos os exames certificados cobrem os mesmos conteúdos. O Key Stage 5 do
CITE 3 (16+ anos) não obedece a um currículo nacional mas os colégios que ministram este nível
secundário superior ou pós-secundário cobrem o mesmo conteúdo para os mesmos exames.
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II.9. ACCOUNTABILIT Y ESCOLAR
Principais conclusões
• A prestação de contas e a responsabilização (accountability) na educação constitui uma área
complexa, sendo com frequência difícil chegar a conclusões definitivas acerca do impacto que
tem no desempenho dos alunos ou na eficácia dos estabelecimentos de ensino. Não obstante,
a investigação sugere que, de um modo geral, o desempenho dos alunos poderá beneficiar da
aplicação articulada de políticas de autonomia escolar e de accountability ( 93).
Simultaneamente, as autoridades educativas devem garantir que os sistemas de accountability
são justos e de elevada qualidade, evitando eventuais efeitos indesejados como a
discriminação contra os alunos desfavorecidos.
• Os sistemas educativos europeus variam no grau de aplicação de duas important es medidas
de accountability escolar: os dados do desempenho dos alunos (resultados nos exames
nacionais para certificação de qualificações ou outros testes nacionais normalizados), e dados
relativos ao desempenho das escolas (resultados das avaliações externas das esc olas). A s
práticas também variam nas abordagens relativamente à divulgação pública destes resultados.
• Identificam-se na Europa três tipos de sistemas de accountability escolar. O primeiro tipo
abrange 16 sistemas ( 94) e caracteriza-se por uma accountability relativamente elaborada, que
inclui a administração de dois a seis exames nacionais e/ou outros testes nac ionais ent re os
níveis CITE 1 e 3. Os resultados individuais das escolas nestes (ou em alguns) ex ames e/ou
testes são publicados e utilizados no processo de avaliação externa das escolas. Por sua vez ,
os relatórios emanados deste processo de avaliação externa são igualmente publicados.
• O segundo tipo de sistema de accountability abrange 18 sistemas educativos ( 95) e c ons titui
uma versão mais leve do primeiro. Para além de administrarem exames nacionais e/ou out ros
testes nacionais, também implementam uma ou duas das outras polít icas de ac count ability
mencionadas supra. Contudo, a maioria dos sistemas neste grupo não publica os result ados
individuais de cada escola (à exceção da Polónia, Eslováquia e Noruega, e ainda a It ália e a
Eslovénia, onde a publicação dos resultados fica ao critério das escolas).
• O último tipo de sistema de accountability envolve oito sistemas educativos ( 96) e enc ont ra-s e
menos desenvolvido. São realizados menos exames nacionais e/ou outros testes nacionais, ou
até nenhum, como acontece em dois sistemas (Bélgica – Comunidade germanófona e Suíç a).
Este grupo de sistemas raramente conta com políticas emanadas a nível superior
relativamente à publicação dos resultados em exames/testes nacionais. Quatro países –
Grécia, Croácia, Finlândia e Bósnia-Herzegovina – não realizam qualquer avaliação externa às
escolas. Nos sistemas educativos em que esta avaliação decorre, os resultados dos
exames/testes não são contemplados, nem são publicados os relatórios de avaliação.
Em termos gerais, a accountability escolar refere-se à prática de responsabilizar as es colas pelos
resultados alcançados. Os sistemas de accountability incluem um leque de medidas e de
procedimentos destinados a monitorizar e avaliar o desempenho dos alunos e as atividades da
escola. As autoridades educativas de nível superior e outros stak eholders usam a informação
recolhida para exigir responsabilidades às escolas quanto à qualidade do ensino e aprendizagem.
(93)
(94)
95
( )

(96)

Na tradução deste relatório, optou-se pela utilização do termo inglês “accountability”, p o r a b ra n ge r, n a su a a c e ç ã o ,
conceitos como prestação de contas, responsabilização e avaliação, relevantes no âmbito do estudo realizado (N. do T.).
Bulgária, Dinamarca, Estónia, França, Letónia, Lituânia, Hungria, Países Baixos, Portugal, Roménia, Suécia, Reino Unido
e Islândia
Bélgica (Comunidades francófona e flamenga), Chéquia, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha, Luxemburgo, Malta, Áustria,
Polónia, Eslovénia, Eslováquia, Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega e Sérvia
Bélgica (Comunidade germanófona), Grécia, Croácia, Chipre, Finlândia, Bósnia-Herzegovina, Suíça e Turquia
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As recentes décadas assistiram a uma tendência crescente para introduzir políticas de accountability
na educação. Isto faz parte de um processo mais amplo em que o desenvolvimento da aut onomia e
da accountability escolares, juntamente com um aumento de stakeholders do s etor educ ativo e da
quantidade de informação sobre educação, conduziram à ascensão de complexos sistemas
educativos com múltiplos atores e interações (Burns e Köster, 2016). Associada a es t a import ante
mudança, também a accountability na educação tem vindo a mudar gradualmente, deix ando de s er
uma questão de princípios de observância de leis e regulamentações e centrada no input, para
passar a colocar maior ênfase no desempenho da escola e no envolvimento de outros s t ak eholders
para além da administração central (ibid).
Apesar das variações nacionais em toda a Europa, há dois importantes elementos do proc es so de
accountability escolar que são a medição do desempenho da escola e a divulgação dos res ultados.
Isto faz-se, com frequência, através de instrumentos normalizados como os exames nac ionais para
certificação de qualificações e outros testes nacionais, bem como através de avaliações das es colas
(Allmendinger, 1989; Horn 2009). Os testes nacionais e as avaliações das escolas podem ser
descritos como formas de accountability verticais focadas no desempenho da escola, em opos ição a
outras formas de accountability centradas nas normas profissionais para professores e que tendem a
ser mais horizontais (Hooge et al., 2012). Quanto aos potenciais resultados do processo de
accountability, alguns sistemas atribuem-lhe consequências positivas e negativas consoant e o nível
de observância dos critérios predefinidos, enquanto outros sistemas se abstêm de aplicar sanções e
focam-se sobretudo em medidas de apoio e de melhoria (Figlio e Loeb, 2011; Easley, e Tulowit zki,
2016).
No conjunto, porém, é difícil retirar conclusões definitivas acerca do impacto das políticas de
accountability no desempenho dos alunos em geral (Faubert, 2009; Loeb e Figlio, 2011; B rill et al. ,
2018) ou no desempenho dos alunos de meios socioeconómicos desfavorecidos (Skrla e Scheurich,
2004). A complexidade desta tarefa deve-se não só à diversidade de sistemas de account abilit y em
termos de metas políticas, modelos e métodos de implementação, como também à inter-relação entre
as políticas de accountability e outras políticas (Fahey e Köster, 2019). Contudo, grande parte da
investigação norte-americana aponta alguns efeitos positivos dos sistemas de accountability
baseados em testes no desempenho médio dos alunos (Loeb e Figlio, 2011). Os efeitos das medidas
de accountability na equidade, porém, podem ser “variados e complexos”, apesar das expectativas de
que medidas de desempenho mais uniformes possam limitar o preconceito e as baixas expectat ivas
vis-à-vis os alunos desfavorecidos (Skrla e Scheurich, 2004). Além disso, pode ser difícil medir o
impacto das avaliações externas na melhoria das escolas. Isto deve-se parcialmente ao fac t o de as
avaliações externas das escolas apoiarem frequentemente a melhoria, não através de int ervenç ões
diretas, mas através de aconselhamento especializado e divulgação de informação transparente
(OCDE, 2013, p. 388-89).
A disseminação das políticas de accountability está muitas vezes ligada ao incremento da autonomia
escolar. A inter-relação entre os dois processos pode justificar-se pelo facto de, ao concederem maior
flexibilidade ao funcionamento das escolas, as autoridades de nível superior também intensificarem,
com frequência, as medidas de monitorização e de avaliação dos resultados das escolas (E ury dic e,
2007). A análise dos dados do PISA vem sublinhar a ligação entre políticas de accountability e
políticas de autonomia (Capítulo II.8) e demonstra que um equilíbrio entre ambos os tipos de polít ic a
pode ter um impacto positivo no desempenho dos alunos, especialmente se a elevada autonomia
escolar for combinada com o rastreamento de dados de desempenho ao longo do t empo ou c om a
sua divulgação pública (OCDE, 2016b). Estudos efetuados em escolas em situação de
subdesempenho também enfatizam a articulação entre aspetos de accountability e outras polít ic as.
Por exemplo, a ameaça da aplicação de sanções na sequência de avaliações de escolas pode
conduzir a uma melhoria no seu desempenho, bem como à divulgação pública dos resultados, desde
que estas escolas possuam o tipo apropriado de liderança e os recursos internos para melhorar

160

II. 9. Ac c ount abilit y es c olar

(Faubert 2009; Allen e Burgess, 2012). Por último, considera-se que a capacidade dos profes s ores
para analisar e aplicar os dados relativos aos processos de accountability constitui um importante
fator para o incremento do impacto positivo desses processos (Brill et al., 2018).
Os peritos também observam que o recurso a determinados instrumentos de accountability pode
afetar negativamente aspetos importantes do processo de ensino e aprendizagem. Em particular, os
testes de elevado impacto para os alunos, que costumam ser um elemento-chave dos s is t emas de
accountability, têm sido associados a efeitos indesejáveis como o estreitamento do currículo, a
redução do tempo efetivo de ensino às custas da melhoria das competências dos alunos em situação
de teste, níveis de motivação mais baixos e aumento de stress (Eurydice, 2009; Brill et al., 2018).
Este é um exemplo de como as políticas que visam estandardizar (ao invés de diversificar) a
aprendizagem e a avaliação podem ser nocivas à equidade (Hambre et al., 2018). Ao nível de escola,
os esforços para melhorar o desempenho dos alunos nos testes podem levar a um enfoque excessivo
em alunos que estão perto de um determinado patamar, enquanto se negligenciam outros alunos
com um desempenho mais fraco (Brill et al., 2018). Por conseguinte, as autoridades educativas
devem garantir a justiça e a qualidade dos sistemas de accountability e evitar eventuais efeitos
inequitativos nas diferentes categorias de alunos, concretamente a discriminação em relação a alunos
desfavorecidos.
Uma outra questão prende-se com a utilização dos dados de accountability para garantir um melhor
apoio aos alunos desfavorecidos. Os testes nacionais e a avaliação das escolas fornecem uma
informação transparente sobre o desempenho dos alunos e da escola e, por conseguinte, podem
ajudar a melhorar a coerência e a uniformidade do sistema educativo (Bol et al., 2014). Cont udo, há
uma série de escolhas que cabem aos decisores políticos como, por exemplo, se devem public ar os
resultados dos testes e, nesse caso, a que nível de agregação, e com que informação adicional sobre
as características dos alunos e a sua progressão ao longo do tempo (Leckie e Goldstein, 2017;
Leckie e Goldstein, 2019). Alguns estudos concluem que a publicação de dados de desempenho dos
alunos pode aumentar a eficácia da escola (OCDE, 2016b; Burgess et al., 2013), enquanto outros
salientam que esta medida pode contribuir para promover não só a (indesejada) competitividade entre
escolas como também as escolhas estratégicas dos pais, aspetos que podem ser prejudiciais para os
alunos desfavorecidos (Francis e Hutchings, 2013). Além disso, as famílias de contextos
socioeconómicos mais desfavorecidos poderão deparar-se com dificuldades na interpretação de
dados de desempenho mais complexos ou escolher uma escola com base noutros critérios , c omo a
proximidade geográfica (Burns e Köster, 2016, ver também Capítulo II.4.).
Como já mencionado, os instrumentos de accountability não operam de forma isolada em relação a
outras características essenciais do sistema, e podem variar consideravelmente consoante os
objetivos políticos concretos (OCDE, 2013). Numa perspetiva comparativa, considera-se que os
sistemas educativos implementam muitos ou relativamente poucos mecanismos de accountability, ou
que aplicam tais mecanismos para exercer uma pressão mais forte ou mais fraca s obre as escolas
em termos de responsabilização (Fahey e Köster, 2019; Easley, e Tulowitzki, 2016). Por último,
mesmo quando os sistemas de accountability incluem regulamentações ou recomendações similares,
estas poderão traduzir-se em práticas distintas consoante o nível de autonomia concedido às escolas,
ou em virtude de perspetivas e de tradições nacionais (Verger e Parcerisa, 2018).
O presente relatório centra-se nas duas principais medidas de accountability escolar:
•

exames nacionais para certificação de qualificações ou outros testes nacionais normalizados, e

•

avaliação externa das escolas.

O capítulo atual pretende averiguar quais são os sistemas educativos que aplicam es t es exames e
testes nacionais normalizados e quais os sistemas que procedem à avaliação externa das escolas.
Irá ainda examinar as políticas superiores relativas à divulgação e utilização dos dados gerados.
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O diagrama infra representa os principais indicadores em foco neste capítulo.
Accountability e scolar

Ex am es nacionais
e outros te stes
nacionais normalizados

Publicação dos
re sultados dos
te ste s

Utilização dos
dados do
de sempenho
dos alunos na
avaliação das
e scolas

Avaliação externa das
e scolas

Ó rgãos
re sponsáveis e
fre quência da
avaliação

Eve ntuais
re sultados

Publicação
dos re latórios
de avaliação

II.9.1. Exames para certificação de qualificações e outros testes nacionais
Os exames e outros testes nacionais organizados pelas autoridades de nível superior são
frequentemente encarados como importantes instrumentos de accountability e de melhoria da
qualidade, na medida em que fornecem informações transparentes e harmonizadas sobre o
desempenho dos alunos na globalidade do sistema (Fuchs e Wössmann, 2007). Simult aneamente,
um enfoque na accountability baseada em testes estandardizados (Hamilton et al., 2002) pode gerar
resultados inesperados e comportamentos indesejáveis ao nível da escola (Verger e Parcerisa,
2018). Portanto, não surpreende que apesar de os testes nacionais constituírem uma prática
generalizada em toda a Europa, os seus objetivos, conteúdos e frequência, assim como a forma
como os resultados são usados, continuam a ser objeto de debate por parte dos decisores políticos.

II.9.1.1. Exames nacionais para certificação de qualificações
No presente relatório, os exames nacionais (ou centrais) para certificação de qualificações referem-se
a provas oficiais administradas no final dos níveis CITE 1, 2 ou 3, cuja aprovação resulta na emis s ão
de um certificado ou de outro documento oficial comprovativo de que o aluno concluiu com êxito uma
determinada etapa ou plano de estudos completo.
A Figura II.9.1 demonstra que a maioria dos sistemas europeus organiza exames nacionais
conducentes a certificação de qualificações na respetiva língua de ensino. Esta prática é t ant o mais
difundida quanto mais elevado o nível de ensino. Dezanove sistemas organizam estes exames no
final do CITE 2, enquanto no final do CITE 3 este número eleva-se para trinta e dois. Dis t inguem-se
apenas dois sistemas (Bélgica – Comunidade francófona e Bulgária) que organizam estes exames no
final de cada nível CITE, incluindo o CITE 1. Por outro lado, há nove sistemas (Bélgica –
Comunidades germanófona e flamenga, Grécia, Espanha, Suécia, Reino Unido – Escócia, Suíça,
Islândia e Turquia) que não organizam qualquer tipo de exame nacional de conclusão de nível.
Quanto à área disciplinar, assinalam-se apenas ligeiras diferenças entre as medidas adotadas para
exames na língua de instrução e para exames de matemática. Esta situação ocorre especific ament e
na Bélgica (Comunidade francófona) que aplica, no final do CITE 3, um exame na língua de instrução,
mas não em matemática.
A maioria dos exames nacionais aplica-se a todos os alunos, independentemente do t ipo de es c ola
ou do programa de estudos frequentado. Contudo, um exame pode testar apenas uma parte da
coorte, o que é mais comum acontecer no CITE 3, especialmente em matemática. No Lux emburgo,
Países Baixos e Noruega, por exemplo, só são testados alguns alunos no nível CITE 2, dependendo
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do programa de estudos e do percurso educativo. O mesmo acontece nos Países Baixos e na
Noruega em relação aos exames de matemática no final do CITE 3. Também na Chéquia, Croác ia,
Hungria, Áustria, Polónia e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) o exame
nacional no fim do CITE 3 aplica-se apenas a alguns alunos, dependendo da seleção da área
disciplinar/via de ensino.
Figura II.9.1: Exames nacionais para certificação de qualificações na língua de instrução (CITE 1-3), 2018/19

Final do nív el CITE 1
Final do nív el CITE 2
Final do nív el CITE 3
Sem ex ames no final dos níveis
CITE
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Exames nacionais para certificação de qualificações referem-se a exames formais administrados no final dos níveis CI T E 1 , 2
ou 3. A aprovação nestes exames resulta na atribuição de um certificado ou outra prov a oficial de conclusão de um
determinado nível de ensino ou plano de estudos completo.

Notas específicas por país
Luxemburgo, Países Baixos e Noruega: O exame nacional no final do CITE 2 aplica-se apenas a alguns alunos, consoante o
programa de estudos e o percurso educativo.
Chéquia, Croácia, Hungria, Áustria, Polónia e Reino Unido (ENG/WLS/NIR): O exame nacional no final do CITE 3 aplica-se
apenas a alguns alunos, dependendo da área disciplinar/via de ensino selecionada.
Malta: Os exames nacionais decorrem no final da etapa obrigatória do CITE 3 (no final do 11.º ano, aos 16 anos).
Suíça: Na maioria dos cantões, os exames para certificação de qualificações no final do CITE 3 baseiam-se na escola.

II.9.1.2. Testes nacionais normalizados
Para além dos exames nacionais que certificam as qualificações obtidas, a vasta maioria das
autoridades educativas de nível superior organiza outro tipo de testes nacionais normalizados durante
o CITE 1, 2 e 3, os quais são realizados sob a sua alçada. Os procedimentos de aplicação e correção
dos testes, bem como a definição dos conteúdos e a interpretação e utilização dos res ult ados s ão
aspetos decididos a nível superior. Todos os alunos realizam os testes em condições s imilares e a
sua correção deve ser feita de forma consistente. Os testes concebidos a nível da escola c om bas e
num quadro de referência definido a nível superior não estão incluídos nesta categoria.
A aplicação de testes nacionais aos alunos é uma prática disseminada por toda a Europa, mas
assume frequentemente diferentes formas. Este indicador abrange testes nacionais sumativos ou
formativos, de caráter obrigatório ou opcional, e ainda testes nacionais por amostragem ( 97).

(97)

Para mais informação sobre testes nacionais, ver Eurydice, National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation
and Use of Results (2009).
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Os países não assinalam diferenças nas políticas relativamente aos testes nacionais na língua de
instrução e em matemática. Por outras palavras, quando são realizados testes nacionais no final de
um dado nível CITE, estes aplicam-se quer na língua de instrução, quer na área da matemática.
A Figura II.9.2 demonstra que, em geral, os testes nacionais são uma prática disseminada nos níveis
CITE 1 (28 sistemas) e CITE 2 (27 sistemas), tornando-se menos comuns no CITE 3 (15 s is t emas ).
Contudo, pouco menos de um terço dos sistemas (10) refere não organizar qualquer prova nac ional
em nenhum nível CITE.
Figura II.9.2: Testes nacionais normalizados na língua de instrução (CITE 1-3), 2018/19
Nív eis CITE
Nível CITE 1
Nível CITE 2
Nível CITE 3

Sem testes nacionais em qualquer nív el CITE

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Testes nacionais normalizados aplicados nos níveis CITE 1, 2 e 3 são da responsabilidade das autoridades educativas de nível
superior. Os procedimentos de aplicação e correção dos testes, assim como a definição dos conteúdos e a i n t e rp re t a ção e
utilização dos resultados são decididos a nível superior. Todos os alunos realizam os testes em condições si m i l a re s e a su a
correção deve ser feita de forma consistente. Os testes nacionais normalizados distinguem-se dos exames nacionais para
certificação de qualificações mas podem ser realizados complementarmente a estes.

Entre os sistemas que aplicam testes nacionais normalizados, o número de testes a aplicar em cada
nível CITE pode variar. Assim, um total de doze sistemas organiza testes nacionais em cada um dos
níveis CITE, outros catorze sistemas fazem-no em dois dos três níveis CITE e seis sistemas
adicionais organizam testes nacionais em apenas um nível CITE (ver também Figura II.9.3).
Além disso, países como a Bélgica (Comunidades francófona e flamenga), Chéquia, Finlândia e
Montenegro, optam por não testar nenhuma destas disciplinas (língua de instrução ou mat emát ic a)
numa base anual mas sim numa base rotativa, mediante decisão das autoridades de nível superior.
Na maioria dos sistemas com testes nacionais, é testada a totalidade dos alunos num det erminado
ano letivo (ou ano de escolaridade). No entanto, o oposto acontece na Bélgica (Comunidade
flamenga), Chéquia, Estónia, Espanha, Lituânia, Malta e Finlândia, onde os testes nacionais são
administrados a uma amostra representativa de alunos.
A Figura II.9.3 combina a informação relativa aos exames nacionais para certificação de qualificações
e aos testes nacionais adicionais. O número total indicado para cada sistema repres enta o número
mínimo de exames e/ou outros testes nacionais realizados em cada nível CITE. Na realidade, es t e
número pode ser mais elevado, na medida em que sistemas como a Itália, Luxemburgo, Suécia,
Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) e Islândia, aplicam mais de um teste ou
exame nacionais em um ou mais níveis CITE.
A Figura II. 9.3 comprova um amplo leque de abordagens relativamente à frequência com que são
realizados os exames e outros testes nacionais. Alguns sistemas organizam-nos em todos os níveis
CITE, como é o caso da Bulgária. Na Bélgica (Comunidade francófona), França, Itália, Letónia,
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Países Baixos, Portugal e Roménia, os exames nacionais ou testes nacionais são aplicados em (pelo
menos) cinco ocasiões entre os níveis CITE 1 e 3. Em contraste, as autoridades educativas de nível
superior na Grécia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia organiz am
apenas um exame ou teste nacional entre estes três níveis. Por último, na Bélgica (Comunidade
germanófona) e na Suíça, não são organizados exames ou outros testes nacionais, seja na língua de
instrução ou em matemática.
Figura II.9.3: Exames nacionais para certificação de qualificações ou outros testes nacionais na língua de
instrução (CITE 1-3), 2018/19

Exames nacionais

Testes nacionais

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura indica o número total de exames nacionais para certificação de qualificações, complem en ta d os co m o u t ro s t e st e s
nacionais normalizados aplicados entre os níveis CITE 1 e 3. O número total representa a q u a n ti da de m í nim a d e e x a m es
nacionais e/ou outros testes nacionais aplicados em cada nível CITE. Na realidade, o número p o d e se r m a i s e l e v a d o , n a
medida em que alguns sistemas aplicam mais de um teste ou exame nacional em um ou mais níveis CITE.

Nota específica por país
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): Os exames nacionais para a certificação de qualificações são aplicado s e m d o i s m o m en t os
durante o CITE 3. Os exames GCSE acontecem no final da etapa obrigatória (a tempo inteiro) do CITE 3 (a o s 1 6 a n o s) e o s
exames para os A levels ou similares são realizados no final do nível CITE 3 pós-obrigatório (18/19 anos).

Assimetrias entre escolas
No concernente aos exames nacionais para certificação de qualificações, as políticas nacionais
tendem a ser comuns a todas as escolas, independentemente da tipologia, ao contrário do que
sucede em relação aos testes nacionais normalizados, que registam uma maior variação na aplicação
das políticas. Em Malta, por exemplo, algumas escolas privadas dependentes do Estado não são
obrigadas a participar em todos os testes à escala nacional (CITE 1, 2, 3 na escolaridade obrigatória)
e podem, em contrapartida, estabelecer os seus próprios testes a nível de escola.

II.9.1.3. Publicação dos resultados individuais das escolas nos testes nacionais
A publicação dos resultados das escolas nos testes nacionais pode fornecer aos pais e a outras
partes interessadas uma informação transparente sobre o desempenho da escola; no entanto,
apresenta limitações em termos de medição da qualidade das escolas individualmente porque nem
sempre se fazem acompanhar por indicadores contextuais relevantes (Faubert, 2009). Em países
onde os pais são livres para escolher a escola dos filhos, a publicação dos resultados agregados dos
testes normalizados pode vir a ter um impacto mais forte na prática escolar, centrando a atenção, por
exemplo, na preparação para os testes. Pode igualmente contribuir para aumentar a concorrência
entre escolas (Eurydice, 2009).
A última década assistiu a acréscimo da tendência, em toda a Europa, para public ar os res ult ados
das escolas nos testes normalizados, apesar de os países divergirem entre si nas abordagens
adotadas. De facto, as políticas implementadas podem variar, desde a publicação regular e
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sistemática dos resultados, até à proibição oficial de rankings de escolas com bas e nos res ultados
obtidos em exames e/ou testes nacionais (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2012).
A Figura II.9.4 demonstra que apenas cerca de metade dos sistemas emite regulamentações centrais
no sentido de divulgar publicamente os resultados individuais das escolas em, pelo menos , alguns
exames nacionais e/ou testes nacionais adicionais. Regra geral, a informação publicada abrange
todas as escolas. Contudo, em Itália e na Eslovénia, compete a cada escola decidir se publica os
resultados obtidos.
Figura II.9.4: Publicação dos resultados das escolas nos exames e/ou testes nacionais normalizados (CITE 1-3),
2018/19

Publicação sistemática
Publicação à discrição da escola
Sem publicação
Sem ex ames ou testes nacionais
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura representa as políticas nacionais relativamente à publicação dos resultados das escolas nos exames naci o n a is p a ra
certificação de qualificações e outros testes nacionais normalizados aplicados entre os níveis CITE 1 e 3.

Notas específicas por país
Espanha: A situação varia consoante a Comunidade Autónoma. Castela-Mancha reporta a publicação dos resultados
agregados de cada escola.
França: Sem publicação dos resultados de cada escola no nível CITE 1.

Com frequência, as autoridades centrais emitem disposições distintas para exames nacionais e para
testes nacionais normalizados.
Por ex emplo, na Estónia, os resultados do teste nacional normalizada são publicados anualmente a 1 de nov embro, ou no caso
dos testes eletrónicos, após a conclusão dos testes. No entanto, não são div ulgados os nomes das escolas participantes na
amostra. No caso dos ex ames nacionais no final do ensino secundário superior, os resultados são publicados por escola, mas não
é feita uma classificação das escolas ( 98 ).
Em Itália, é obrigatório para todas as escolas publicar, nos seus placards, os resultados obtidos nos ex ames nacionais no final dos
Nív eis CITE 2 e 3. Quanto aos resultados das escolas nos testes nacionais normalizados (testes INVALSI), a sua publicação nos
respetiv os websites fica ao critério de cada escola e não é feita de forma sistemática.
Na Hungria, para a Av aliação Nacional das Competências Básicas, os resultados das escolas são publicados no website da
autoridade educativ a ( 99 ). Quanto aos ex ames de conclusão do ensino secundário, os resultados ficam disponív eis mediante
pedido (os dados pessoais são tornados anónimos mas a base de dados de inv estigação contém dados de identificação da
escola).
(98)

https://www.haridussilm.ee/

(99)

https://www.kir.hu/okmfit/
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Na Lituânia, os resultados do Teste Nacional de Desempenho do Aluno são anunciados publicamente apenas mediante o
consentimento de cada escola. Já os resultados dos Ex ames do Ensino Básico são publicados no sítio de Internet do Centro
Nacional de Ex ames.

Quando se publicam os resultados das escolas, é possível utilizar diferentes formatos e fornecer
informação adicional distinta.
Na Letónia, os resultados agregados são publicados juntamente com os dados estatísticos do desempenho a nív el nacional, loc al
e de escola, em função do tipo de escola ( 100 ).
Em Portugal, os resultados dos ex ames nacionais são considerados públicos por lei e são usados pelos meios de comunicação
social para criar rankings de escolas, com base em pontuações médias simples. Nos últimos anos, as críticas em relação a uma
ênfase ex cessiv a nos resultados dos ex ames conduziu a uma mudança para a aplicação de testes de baix o impacto (prov as de
aferição) para os alunos e à publicação, pelo ministério da tutela, de indicadores mais justos (e.g. a capacidade da escola para
promov er o sucesso escolar, melhorando os resultados prév ios dos alunos) ( 101 ).
No Reino Unido (Irlanda do Norte), os resultados dos ex ames GCSE (final da etapa obrigatória do CITE 3, Key Stage 4, 16 anos )
e dos ex ames aplicados no fim da fase pós-obrigatória do CITE 3 (18/19 anos) são publicados na Internet ( 102 ). As escolas
indiv iduais dev em publicar os resultados obtidos nos ex ames GCSE e outros dados de desempenho no seu website, nos prospetos
da escola e no relatório anual que o diretor env ia às famílias.

Em alguns dos sistemas cujas regulamentações a nível superior não exigem a publicação dos
resultados individuais das escolas, esta informação é mantida e utilizada no âmbito da escola. E stes
resultados nos testes podem igualmente ser analisados e debatidos internamente no respetivo
Ministério da Educação, como é o caso no Luxemburgo e Espanha. Em outros sistemas, a publicação
dos resultados pode advir da iniciativa individual das escolas e/ou quando são preenchidas condições
adicionais.
Na Bélgica (Comunidade flamenga), a escolas não são autorizadas a publicar os resultados dos seus alunos, a menos que
obtenham uma autorização ex plícita de cada indiv íduo.
Na Irlanda, uma escola pode optar por publicar os resultados agregados dos testes. O Department of Education não torna públicos
os resultados indiv iduais das escolas, estando proibido, por lei, de fornecer informação e dados que possam originar a construção
de rankings.
Na Eslovénia, é a escola que decide se publica os seus resultados nos testes nacionais. No entanto, a lei proíbe a classificação
das escolas em função destes resultados.

II.9.2. Avaliação externa das escolas
A avaliação externa das escolas procura monitorizar e melhorar quer a forma como as escolas
funcionam, quer os resultados que alcançam. O processo foca-se geralmente nas atividades letivas e
de gestão, sendo conduzido por avaliadores externos à própria escola. Estes avaliadores es t ão com
frequência ao serviço de um órgão de inspeção que reporta à autoridade que tutela a educ aç ão. As
conclusões são apresentadas num relatório global que cobre resultados ou processos, ou ambos,
mas que, em geral, não avalia o desempenho individual dos membros do pessoal (Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2015).
O impacto da avaliação externa na melhoria da escola e no desempenho dos alunos não são de fác il
medição. Inquéritos realizados no Reino Unido e nos Países Baixos indicam que as escolas mantêm
a visão de que as inspeções contribuem para melhorar a qualidade, ainda que de modo indiret o. E m
particular, crê-se que o feedback da avaliação da qualidade e recomendações para melhoria têm um
impacto positivo. Alguns estudos consideram que um relatório de inspeção negativo pode incitar a
uma ação de melhoria do desempenho, enquanto outros concluem que o efeito das inspeções no
desempenho dos alunos é reduzido ou nulo (Klerks, 2012; Ehren et al., 2013).
(100)

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2018/

(101)
(102)

http://infoescolas.pt/
https://www.education-ni.gov.uk/articles/school-performance
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II.9.2.1. Órgãos responsáveis e frequência das avaliações
Na Europa, a avaliação externa das escolas transformou-se numa ferramenta cada vez mais
importante para a monitorização da qualidade da educação. A Figura II.9.5 mostra que a maioria dos
países europeus estabeleceu políticas de avaliação externa das escolas (à exceção da Grécia,
Croácia, Finlândia e Bósnia-Herzegovina), quase sempre realizadas por um órgão de inspeção-geral
ou outro organismo central. Em alguns casos, a avaliação é realizada em conjunto com aut oridades
regionais (Áustria e Noruega) ou locais (Dinamarca, Eslováquia e Reino Unido – País de Gales ). Na
Estónia, realizam-se duas avaliações externas das escolas: uma pelo Ministério da educação e
Investigação e a outra pelas autoridades locais.
Figura II.9.5: Órgãos responsáveis pela avaliação externa das escolas (CITE 1-3), 2018/19

Inspeção ou outro órgão de nív el
superior
Autoridades regionais
Autoridades locais
Outros órgãos
Sem av aliação externa das escolas
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas específicas por país

Bélgica (BE fr): As avaliações não são regulares e não incluem todas as escolas.
Bélgica (BE de): A avaliação externa é realizada pela Autonome Hochschule der Deutschsprachige Gemeinschaft.
França: As regulamentações centrais regulam a avaliação externa das escolas, permitindo também iniciativas locais de
avaliação das escolas. As autoridades de nível superior realizam avaliações específicas que incidem sobre diferentes a sp e t o s
da educação. Atualmente, debate-se a criação de um Conselho de Avaliação das Escolas que deverá elaborar um qu a dro d e
referência nacional mais sistemático para a avaliação das escolas.
Polónia: A avaliação externa das escolas é efetuada por agências regionais do órgão de inspeção-gera l so b o c o n t ro l o d o
governo central.
Luxemburgo: A avaliação externa implica uma avaliação sistemática da qualidade das escolas, mas sem aval i a r a s e sc o l a s
individualmente.
Noruega: A avaliação externa das escolas não cobre diretamente o ensino e a aprendizagem, mas preocupa-se com o nível de
conformidade com a legislação e outras regulamentações.
Suíça: As regulamentações cantonais podem variar.

Em alguns sistemas, as avaliações externas das escolas decorrem a intervalos regulares que podem
variar entre cada três (Chipre) ou quatro anos (Países Baixos), cinco anos (Portugal), seis anos
(Chéquia) ou sete anos (Lituânia e Reino Unido – País de Gales). Em Espanha, as avaliações
externas das escolas decorrem anualmente em algumas Comunidades Autónomas (Comunidade
Foral de Navarra, Castela-Mancha, Estremadura e Comunidade Valenciana).
A regularidade das avaliações pode variar dependendo do seu propósito específico.
Na Eslováquia, são realizadas av aliações completas a cada cinco anos; as av aliações temáticas e informativ as são realizadas
conforme são necessárias e dependendo da sua finalidade. As inspeções de acompanhamento são efetuadas em escolas que têm
de adotar medidas de remediação das fragilidades identificadas durante inspeções prév ias.
No Reino Unido (Inglaterra), escolas nov as são normalmente inspecionadas no prazo de três anos após a sua abertura. As
escolas consideradas “boas” numa inspeção prév ia são inspecionadas a cada quatro anos. Escolas consideradas “ex cecionais”
ficam isentas de inspeções de rotina.
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Outro grupo de sistemas (Dinamarca, Itália, Polónia, Suécia, Reino Unido – Irlanda do Norte, Noruega
e Albânia) não fixa a frequência com que devem ser realizadas as avaliações externas das esc olas .
Ao invés, levam-nas a cabo anualmente numa amostra de escolas selecionadas de forma aleat ória
ou com base numa avaliação de risco.
Na Dinamarca, o Ministério da Educação efetua anualmente uma análise geral de av aliação da qualidade das escolas públicas. Os
dados usados incluem os resultados dos testes a partir do 9.º ano de escolaridade em língua dinamarquesa, matemática, inglês e
físico-química; a transição dos alunos do CITE 2 para o CITE 3; referências socioeconómicas; e ainda os resultados do inquérito
nacional anual sobre o bem-estar dos alunos que é obrigatório. Quaisquer escolas que se destaquem são analisadas em maior
detalhe e algumas podem ser selecionadas para av aliação ex terna.
Na Suécia, as regulares av aliações da qualidade são efetuadas em escolas que se julga necessitar de maior desenv olv imento.
Estas escolas são identificadas com base nos resultados obtidos e num inquérito dirigido aos alunos, pais e pessoal educativ o. As
av aliações temáticas são ocasionais e incidem sobre um pequeno número de escolas aleatoriamente selecionadas.

II.9.2.2. Utilização de dados relativos ao desempenho dos alunos na avaliação das escolas
Na formulação de juízos acerca da qualidade da escola, os avaliadores examinam, geralment e, uma
variedade de informação proveniente de diferentes fontes. Com frequência, esta informação inclui
dados relativos ao desempenho dos alunos, os quais podem ser obtidos a partir de exames
estabelecidos a nível central, testes nacionais normalizados, avaliação dos profes s ores, inquéritos
internacionais e dados relativos à progressão dos alunos. Recorre-se, igualmente, a out ros t ipos de
informação, mas menos frequentemente, como sejam os resultados ao nível da inserção no mercado
de trabalho ou inquéritos de satisfação a alunos ou pais (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice,
Structural indicadors 2016).
Dependendo do tipo de sistema de accountability que vigora, os resultados dos exames e/ ou out ros
testes nacionais podem ser usados para monitorizar o desempenho da escola. A Figura II.9. 6 indica
que somente 27 sistemas usam na avaliação externa das escolas dados relat ivos ao des empenho
dos alunos em exames centrais ou outros testes nacionais normalizados. Outros sistemas não
efetuam a avaliação externa das escolas (Grécia, Croácia, Finlândia e Bósnia-Herzegovina) ou não
dispõem de dados relativos ao desempenho dos alunos (Bélgica – Comunidade germanófona e
Suíça). Em outros nove sistemas, os resultados dos exames e/ou outros testes nac ionais não s ão
usados neste contexto, na medida em que a avaliação externa das escolas incide sobretudo nos
processos escolares e na sua conformidade com as regulamentações em vigor.
Figura II.9.6: Utilização dos dados relativos ao desempenho dos alunos em exames e outros testes nacionais na
avaliação externa das escolas (CITE 1-3), 2018/19

São usados os dados de
desempenho dos alunos na
av aliação das escolas
NÃO são usados os dados de
desempenho dos alunos na
av aliação das escolas
Sem av aliação das escolas
Sem dados relativ os ao desempenho
dos alunos
Não disponív el

Fonte: Eurydice.
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Notas específicas por país
Chéquia: Os dados relativos ao desempenho dos alunos são tidos em conta no decurso das avaliações externas das escolas,
mas não como um critério de avaliação direto.
Espanha: A situação varia consoante a Comunidade Autónoma. Andaluzia, Castela e Leão, Comunidade Valenciana e Cidade
de Ceuta reportam que os dados relativos ao desempenho dos alunos em exames e/ou outros testes nacionais não são
usados na avaliação externa das escolas.
Islândia: Dados relativos ao desempenho dos alunos só são usados na avaliação das escolas dos níveis CITE 1 e 2.

II.9.2.3. Potenciais resultados da avaliação das escolas
O processo de avaliação das escolas conduz geralmente à emissão de um conjunto de parec eres e
recomendações. Dependendo do contexto nacional, isto pode desencadear a implementação de
medidas destinadas a ajudar estas instituições a resolver as fragilidades identificadas ( 103).
Os resultados da avaliação das escolas podem ser divididos em três grandes grupos: medidas de
melhoria, sanções e reconhecimento de boas práticas. A Figura II.9.7 mostra que a maioria dos
países figura no primeiro grupo, exceto os Países Baixos, centrado unicamente no uso de s anções.
Em contraste, a Letónia, Malta, Suécia e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Nort e)
reportam resultados que se encaixam nestes três grupos.
As medidas de melhoria integram um conjunto específico de recomendações que, em quase todos os
sistemas (à exceção dos Países Baixos e Polónia) são emitidas pelas autoridades de nível s uperior.
Além disso, em mais de metade dos sistemas, os avaliadores asseguram algum tipo de
acompanhamento após a avaliação, seja uma inspeção adicional ou uma verificação das estrat égias
da escola para corrigir as fragilidades detetadas. Outro resultado comum consiste na obrigaç ão da
escola elaborar um plano de melhoria. A oferta de formação ou de recursos adicionais é uma medida
citada com menor frequência.
As sanções financeiras ou de outro tipo são menos comuns e aplicadas apenas num terço dos
sistemas (Bélgica – Comunidade flamenga, Chéquia, Letónia, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia,
Roménia, Eslovénia, Suécia e Reino Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte).
Dependendo do sistema, as sanções financeiras podem incluir o pagamento de multas, enquant o os
outros tipos de sanções podem envolver o despedimento do diretor escolar, a restruturação da escola
(através de uma fusão com outra escola, por exemplo), a suspensão da licença de funcionamento, ou
em última instância, o encerramento da escola.
Por fim, o reconhecimento de boas práticas é mencionado como resultado das avaliações de escolas
em onze sistemas (Dinamarca, Espanha, França, Letónia, Lituânia, Malta, Portugal, Suécia e Reino
Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte). São reportadas ações como o reconheciment o
oficial de boas práticas e a disseminação de práticas com eficiência comprovada ou que revelam
resultados promissores.

(103)

Para mais informação sobre as políticas nacionais de avaliação das escolas, ver Comissão Europeia/EACEA/E u rydi ce,
2015. Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe.

170

II. 9. Ac c ount abilit y es c olar

Figura II.9.7: Potenciais resultados da avaliação externa das escolas (CITE 1-3), 2018/19
Medidas de melhoria
Recomendações para melhoria
Acompanhamento por avaliadores
Obrigatoriedade de elaborar um plano de
melhoria
Oferta de recursos adicionais
Oferta de formação adicional
Outras medidas de melhoria

Sanções
Sanções financeiras
Outras sanções

Reconhecimento de boas práticas
Promoção de boas práticas

Sem av aliação externa das escolas

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura ilustra os potenciais resultados das avaliações externas das escolas por categorias, segundo as regulamentações
emanadas a nível superior.

Notas específicas por país
Dinamarca: A formação adicional é uma medida de melhoria aplicada apenas no nível CITE 3.
Espanha: A Comunidade Autónoma de Aragão e a Cidade de Ceuta reportam que o acompanhamento por avaliado re s é u m
resultado adicional da avaliação externa das escolas.

II.9.2.4. Publicação dos relatórios de avaliação
A Figura II.9.8 ilustra as abordagens adotadas pelos países quanto à publicação dos relatórios de
avaliação. Mais de metade dos sistemas com avaliação externa das escolas divulga publicamente os
relatórios de avaliação das escolas (22 sistemas), normalmente na página de Internet oficial do órgão
de inspeção ou de outro órgão de nível superior e/ou nos sítios de Internet das escolas e dos
municípios. Em outros cinco sistemas (Alemanha, França, Letónia, Roménia e Eslovénia), os
relatórios são distribuídos apenas mediante pedido ou para um público restrito.
Na Alemanha, o relatório é integral ou parcialmente distribuído pelo diretor escolar, professores, representantes de pais e/ou
alunos, assim como pelas autoridades superv isoras da escola.
Na Letónia, uma parte (pública) do relatório é publicada em websites, mas o relatório integral só é disponibilizado à escola, ao
órgão de administração local, à entidade instituidora da escola e ao Ministério da Educação.

Em contraste, oito sistemas (Bélgica – Comunidades francófona e germanófona, E s panha, Chipre,
Luxemburgo, Áustria, Albânia e Turquia) optam por disponibilizar os relatórios de avaliação a
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entidades externas. Por último, em Itália, Malta e Suíça, as práticas variam em virtude de as decisões
nesta matéria estarem sujeitas à autonomia local e/ou escolar.
Figura II.9.8: Publicação dos resultados da avaliação externa das escolas (CITE 1-3), 2018/19

Todos os relatórios de avaliação
são publicados
Os relatórios são distribuídos apenas
mediante pedido ou a um público
restrito
Os relatórios não são distribuídos a
entidades ex ternas
Autonomia local/escolar
Sem av aliação externa
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas específicas por país
Alemanha: As regulamentações variam entre os Länder. Regra geral, o relatório ou partes deste são distrib u í d o s a o d i re t o r
escolar, professores, pais e/ou alunos ou os seus representantes, e autoridades supervisoras da escola. Em alguns Länder, a s
escolas podem decidir publicar o relatório de avaliação.
Suíça: As regulamentações cantonais variam. Em alguns Cantões, as escolas têm de publicar pelo m e no s u m a sí n t e se d o
relatório de avaliação.

Avaliação externa das escolas: Diferenças entre tipos de escolas
A maioria dos sistemas educativos não assinala diferenças entre escolas públicas e privadas
dependentes do Estado, ou entre diferentes tipos de escola, em termos dos procedimentos adotados
para a avaliação externa das escolas. Isto implica que, nestes sistemas, todas as escolas,
independentemente do setor, são externamente avaliadas seguindo os critérios e processos
idênticos. Não obstante, alguns sistemas apontam certas particularidades nos procedimentos
adotados para avaliar as escolas privadas dependentes do Estado. Por exemplo, a avaliação poderá
não ser feita por uma autoridade de nível superior mas sim por outros stak eholders, ou a dita
avaliação externa levada a cabo por um órgão de nível superior não tem caráter obrigatório.
Por ex emplo, na Dinamarca, a av aliação ex terna das escolas priv adas dependentes do Estado é efetuada localmente pela
comissão de pais e por um superv isor nomeado pela escola. O Ministério da Educação pode env olv er-se numa fase posterior,
dependendo das conclusões da av aliação local e dos resultados da escola na prov a nacional normalizada no final do 9.º ano de
escolaridade (transição entre o CITE 2 e CITE 3).
Na Alemanha, as escolas públicas são av aliadas regularmente (cada três a seis anos) segundo as normas educativ as da
Conferência Permanente dos Ministros da Educação e Assuntos Culturais e dos quadros de referência de cada Land relativ os à
av aliação da qualidade da escola. Em contraste, em alguns Länder, as escolas priv adas dependentes do Estado podem passar por
um escrutínio ex terno somente numa base v oluntária.
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Principais conclusões
A investigação académica considera que a composição social da escola pode influenciar o
desempenho escolar dos alunos. De um modo geral, as escolas desfavorecidas – que mat riculam
elevadas proporções de alunos de meios socioeconómicos desfavorecidos – conseguem um
desempenho abaixo da média, carecem de recursos e enfrentam problemas disciplinares mais
sérios, o que dificulta a aprendizagem.
A concentração de alunos de baixo nível socioeconómico em escolas desfavorecidas pode resultar
de uma segregação residencial, ou ser uma consequência involuntária de políticas escolares como
a escolha de escola, as admissões e o tracking.
Para reduzir as assimetrias nas escolas e no desempenho dos alunos, há várias opções polít icas
ao dispor das autoridades de nível superior: corrigir desequilíbrios na composição socioeconómica
das escolas, prestar um apoio direcionado às escolas desfavorecidas, fornecer incentivos aos bons
professores para lecionarem em escolas com este perfil.
• Em menos de metade dos sistemas educativos, as autoridades de nível superior implementam
medidas destinadas a corrigir a composição socioeconómica das escolas. De um modo geral,
tais medidas focam-se nas políticas de admissão e em práticas de agrupamento em s ala de
aula. Em casos raros, as autoridades de nível superior fazem mudanças estruturais,
estabelecendo novas tipologias de escola com o objetivo explícito de criar uma composição
escolar mais equilibrada. Noutros casos, faz-se um ajuste da área de influência das escolas.
• Apesar destes esforços, muitos sistemas educativos continuam a ter escolas com largos
números de alunos desfavorecidos, tendo que lidar com problemas de desempenho académico
e clima de escola. Reconhecendo a necessidade de aplicar medidas direcionadas, as
autoridades educativas de mais de metade dos sistemas atribuem apoio financeiro e não
financeiro adicional a estas escolas.
• A oferta de incentivos para atrair bons professores às escolas desfavorecidas constitui uma
prática pouco comum nos sistemas educativos europeus, apesar serem amplamente
reconhecidos os desafios que estas escolas enfrentam no recrutamento de pessoal qualificado.
• No conjunto, identificam-se três padrões distintos na formulação de políticas neste domínio:
o

11 ( 104) sistemas educativos implementam os três tipos de medidas;

o

26 ( 105) sistemas adotam pelo menos uma política, geralmente a alocação de apoio
adicional às escolas desfavorecidas;

o

cinco ( 106) sistemas não implementam nenhuma destas políticas.

A medição do desempenho da escola tornou-se uma prática comum entre os s istemas educ ativos
europeus e a discrepância entre escolas no seio dos sistemas tem sido objeto de um amplo debate.
Foi já identificada uma diversidade de fatores que influenciam o desempenho das escolas, sendo que
alguns deles se referem ao contexto socioeconómico dos alunos. A “composição socioeconómica das
escolas” e o associado “efeito dos pares” podem impactar no desempenho dos alunos. A s escolas
com uma elevada proporção de alunos de perfil socioeconómico mais baixo (também referidas c omo
(104)
(105)

Bélgica (Comunidades francófona e flamenga), Espanha, França, Hungria, Polónia, Portugal, Esl o vá qu ia , E sl o vé n ia ,
Suécia e Reino Unido (Inglaterra)
Bélgica (Comunidade germanófona), Bulgária, Chéquia, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Itália , Ch ip re ,
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Roménia, Finlândia, Reino Unido (País de Gales, Irlanda do Norte
e Escócia), Suíça, Islândia, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega e Sérvia

(106)

Croácia, Malta, Albânia, Bósnia-Herzegovina e Turquia
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escolas desfavorecidas) conseguem um desempenho médio inferior ao das escolas que ins crevem
uma elevada proporção de alunos de contextos socioeconómicos mais privilegiados. Além diss o, as
escolas desfavorecidas também têm um desempenho inferior à média nacional (OCDE, 2016a).
A composição socioeconómica das escolas pode refletir a composição da sua área de implant ação.
Em zonas ou regiões rurais com escassos recursos e pobreza elevada entre a população res ident e,
uma grande proporção de alunos pode vir de um meio socioeconómico mais baixo. Em c idades que
distribuem de forma desigual indivíduos de diferentes meios socioeconómicos (devido ao preç o das
casas, infraestruturas, redes sociais, etc.), as escolas locais refletem as desigualdades habitacionais.
Os dados empíricos indicam que, em alguns países, matricular os alunos em escolas c om bas e no
critério de residência está positivamente relacionado com a segregação social na escola (i.e. desigual
distribuição de alunos de diferentes contextos socioeconómicos entre escolas) (OCDE, 2019c).
Por outro lado, a distribuição desigual dos alunos de diferentes contextos socioeconómicos t ambém
pode ser o resultado involuntário das políticas escolares. Os dados do PISA revelam ainda que a
“segregação social teve um aumento maior nos países onde os critérios baseados na residência
declinaram em termos de importância” (OCDE, 2019a). A falta de diversidade socioeconómica pode
ser o efeito involuntário de políticas de escola – incluindo as políticas de escolha da escola
(Capítulo II.4) e de admissão (Capítulo II.5). Por exemplo, se houver um acréscimo de alunos
privilegiados que optam por não frequentar a escola da sua área de residência, ao cont rário do que
sucede com os seus pares menos privilegiados, isto pode originar uma elevada proporção de alunos
desfavorecidos na referida escola (OCDE, 2019c). A desigual distribuição dos alunos t ambém pode
estar relacionada com o tracking precoce em sistemas onde o contexto familiar es tá es t reit ament e
associado ao desempenho académico do aluno.
As escolas que inscrevem um número elevado de alunos desfavorecidos enfrentam uma série de
desafios na melhoria do desempenho dos alunos e nem sempre estão suficientemente bem
equipadas para lidar com eles (OCDE, 2012; OCDE, 2018a; OCDE, 2018c). É habitual estas escolas
carecerem de recursos, incluindo equipamentos e pessoal qualificado (OCDE, 2016a). Nas es colas
desfavorecidas, os problemas disciplinares também são mais comuns, o que constitui um ent rave à
aprendizagem e priva os alunos de um precioso tempo de aprendizagem (Thrupp, 1997).
As autoridades educativas de nível superior dispõem de diversas ferramentas políticas para lidar com
estes desafios. Por um lado, as medidas políticas destinadas a corrigir uma distribuição des igual de
alunos de meios socioeconómicos desfavorecidos podem tratar da dimensão ligada à habit ação e à
inclusão social; todavia, este relatório limita-se estritamente às políticas escolares. As medidas
educativas mais comummente citadas na literatura estão relacionadas com as políticas de escolha de
escola e de admissão escolar (OCDE, 2010), que visam reequilibrar a distribuição s ocioeconómica
dos alunos entre as escolas. Incluem-se neste grupo as políticas de escolha controlada (ver
Figura II.10.1 e Capítulos II.4 e 5). Por outro lado, no seu apoio às escolas desfavorecidas, as
autoridades também podem criar medidas direcionadas com o objetivo de compensar as dificuldades
específicas com que se deparam (OCDE, 2019a).
O atual capítulo centra-se nas políticas e medidas implementadas a nível superior com o fim de:
•

melhorar a diversidade socioeconómica das escolas;

•

lidar com os desafios da oferta e da procura de professores nas escolas desfavorecidas;

•

atribuir apoio financeiro e não financeiro adicional às escolas desfavorecidas.
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II.10.1. Medidas de nível superior que valorizam a diversidade socioeconómica
nas escolas
A composição social da escola tem um impacto no desempenho individual dos alunos . E st e “efeit o
composicional” deve-se parcialmente ao “efeito dos pares” associado (ou seja, a forma como o grupo
de pares estimula ou perturba diretamente a aprendizagem de cada aluno) (Ammermueller e Pischke,
2006; van Ewijk e Sleegers, 2010; Epple e Romano, 2011), mas também aos efeitos cumulativos
resultantes de certos processos escolares que são impactados pela composição socioeconómica da
escola: instrução escolar, organização escolar, e processos de gestão (Thrupp, 1997; Thrupp et al. ,
2002). Embora o efeito composicional exerça influência – positiva ou negativa – sobre o desempenho
de todos os alunos, determinados grupos de alunos são mais afetados do que outros – este é o c as o
dos alunos de meios socioeconómicos desfavorecidos (Opdenakker et al., 2002; Benito et al., 2014).
Os inquéritos internacionais mostram que os alunos desfavorecidos têm frequentemente um
desempenho fraco (Capítulo I.2). Além disso, um aluno que frequente uma escola com um número
elevado de alunos desfavorecidos tem mais dificuldade em conseguir um bom desempenho (van
Ewijk e Sleegers, 2010). As escolas desfavorecidas estão menos aptas a atrair profes s ores bons e
altamente qualificados; têm um ambiente disciplinar pior do que as escolas favorecidas; e as
expectativas dos professores são mais baixas (Thrupp, 1997; OCDE 2016a). Consequentemente, os
alunos matriculados em escolas desfavorecidas podem não conseguir um bom desempenho não
apenas devido ao seu contexto pessoal, mas também porque a escola carece dos recursos e
processos necessários para garantir o sucesso académico. Em contraste, os alunos desfavorec idos
que frequentam escolas com maior diversidade social, e subsequentemente com um clima de es c ola
mais benéfico, com recursos adequados, têm mais possibilidades de conseguir um bom desempenho
(Thrupp, 1997). Por outras palavras, diversificar (ou desagregar) as escolas pode ter um impacto
positivo significativo nos níveis de igualdade educativa, mesmo que os efeitos em termos de
eficiência educativa não sejam tão evidentes (Benito et al., 2014).
Além disso, em sistemas escolares que selecionam os alunos com base no desempenho académico,
a desigualdade entre as escolas em termos de desempenho é maior do que em s ist emas que não
fazem a seleção académica (sistemas integrados). As variações entre escolas em termos de
desempenho dos alunos estão frequentemente associadas ao grau de diversidade soc ioec onómica
entre elas. Dito de outro modo, em sistemas academicamente seletivos, as escolas des favorec idas
também são frequentemente escolas de baixo desempenho. Os sistemas integrados tendem a
mostrar menores desigualdades entre as escolas em termos de desempenho; no entanto, quando os
pais têm uma ampla escolha de escolas, a auto-seleção por aptidão e origem social pode igualment e
originar maiores desigualdades entre escolas nestes sistemas (OCDE, 2016a).
A Figura II.10.1 apresenta uma visão geral das medidas políticas de nível superior na Europa,
destinadas a promover a diversidade socioeconómica nas escolas. As duas medidas mais c omuns
reportadas são as regulamentações e recomendações em matéria de composição soc ioec onómica
das escolas e o ajustamento da área de influência das escolas. A categoria “Outras” inclui uma
variedade de medidas alternativas, como mudanças estruturais no sistema educativo e transport e de
alunos. Tais medidas são debatidas em maior detalhe em baixo.
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Figura II.10.1: Medidas políticas de nível superior destinadas a promover a diversidade socioeconómica nas
escolas (CITE 1-3), 2018/19

Regulamentações/recomendações sobre a
composição socioeconómica das escolas
Ajustamento da área de influência da
escola
Outras
Sem medidas de nível superior
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas específicas por país
Bélgica (BE fr): Os dados referem-se ao ensino secundário inferior.
Bélgica (BE nl), França, Hungria, Polónia e Eslov énia: Os dados referem-se aos ensinos primário e secundário inferior.
Áustria: Os dados referem-se ao ensino secundário.

Dezassete sistemas educativos europeus implementaram pelo menos um tipo de medida política
destinada a resolver questões de diversidade socioeconómica ou de segregação social. Em cerca de
metade destes sistemas (Bélgica – Comunidades francófona e flamenga, Espanha, Hungria, Portugal,
Roménia, Eslováquia e Reino Unido – Irlanda do Norte) vigoram regulamentações ou recomendações
relativas à composição socioeconómica das escolas. Estas medidas administrativas estão associadas
às políticas de admissão escolar (Capítulo II.5) ou aos métodos de agrupamento de alunos em s alas
de aulas (Capítulo II.6). Através destas medidas, as autoridades educativas procuram intervir no
modo como os alunos são distribuídos entre as escolas e as turmas. Os exemplos infra revelam uma
grande diversidade de abordagens ( 107).
Na Bélgica (Comunidade flamenga), as escolas dev em aplicar um sistema de “quota dupla” no ensino primário e no ensino
secundário: uma quota para alunos socioeconomicamente desfav orecidos (Figura II.5.4) e uma quota para alunos considerados
como não desfav orecidos, o que significa que é dada igual prioridade a ambos os tipos de alunos. As quotas baseiam-se na
percentagem de alunos desfav orecidos no município (i.e. o rácio entre o número de alunos desfav orecidos e o total de alunos no
ensino primário ou secundário residentes no município).
Em Portugal, a partir de 2018, as escolas com ex cesso de inscrições dev em dar prioridade às candidaturas de alunos de
agregados de baix o rendimento nos seus procedimentos de admissão. Além disso, a legislação determina que as turmas dev em
ser heterogéneas.
Na Roménia, de acordo com a metodologia para a prev enção da segregação escolar, independentemente do nív el de ensino
ministrado, as escolas dev em admitir alunos da forma mais equilibrada possív el, para que a div ersidade sociocultural da
comunidade esteja adequadamente refletida na escola, nos seus edifícios (se for esse o caso), grupos/turmas e ainda nas duas
últimas filas de mesas dentro das salas de aula ( 108 ).
No Reino Unido (Irlanda do Norte), o Shared Education Act 2016 impõe às autoridades o dev er de incentiv ar, facilitar e promov er
a educação conjunta de crianças de diferentes crenças religiosas, incluindo números razoáv eis de crianças protestantes e
católicas; e de alunos em situação de priv ação socioeconómica com alunos em situação fav orecida. Este objetiv o dev e ser logrado
(107)

Na Suécia, as regulamentações referem-se à “composição social das escolas de ensino geral”, mas há alguma incerteza
jurídica quanto à competência dos municípios nesta matéria. Por esta razão, o Governo est á a t u a lm en te a a va l iar a
situação e a preparar orientações para os municípios sobre a formação de corpos discentes mais heterogéneos.

(108)

Isto aplica-se a escolas que mantêm o sistema tradicional de turmas com filas paralelas de carteiras.
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atrav és da colaboração entre duas ou mais escolas. Escolas e outras organizações subv encionadas (com fundos públicos)
recebem apoio ex tra para este tipo de colaboração.

Em países que afetam (pelo menos inicialmente) os alunos às escolas com base na área de
residência (Capítulo II.4), as autoridades de nível superior (ou locais) determinam a “área de
influência das escolas”. Trata-se da área geográfica a partir da qual uma escola tem de matricular os
alunos residentes antes de poder aceitar candidatos de fora – ver Figura II.4.1. Quando a composição
socioeconómica da população em idade escolar numa dada área de influência fica desequilibrada, as
autoridades de nível superior ou, por vezes, as autarquias reajustam as suas fronteiras de modo a
reequilibrar a população estudantil na escola. Esta medida destina-se a compensar o impacto da
crescente segregação nos bairros residenciais. As autoridades de nível superior em França, Hungria
e Eslovénia recorrem a esta ferramenta política.
Em França, as autoridades educativ as podem alterar a área de influência das escolas. Podem decidir o encerramento de uma
escola de nív el secundário inferior (“college”) particularmente desfav orecida, e transferir os seus alunos para escolas socialmente
mais heterogéneas.
Na Hungria, dev e ser definida a área de influência das escolas de forma a garantir uma distribuição uniforme dos alunos
desfav orecidos entre as diferentes circunscrições escolares num município. A percentagem de alunos desfav orecidos em cada
circunscrição não dev e ultrapassar os quinze pontos percentuais da tax a de alunos desfav orecidos no município.
Na Eslovénia, as autoridades locais podem estabelecer uma área de influência comum para um limite máx imo de três escolas e,
dentro dela, fix ar áreas grav itacionais para escolas específicas. Desse modo, as autoridades locais têm mais flex ibilidade na
afetação dos alunos às escolas, e é possív el formar um corpo discente mais heterogéneo nas escolas.

Outras medidas destinadas a combater a segregação socioeconómica nas escolas incluem o
transporte de alunos de contextos desfavorecidos (que habitualmente seriam alocados, numa bas e
geográfica, a uma escola desfavorecida) a uma outra escola com uma composição socioec onómica
mais diversificada (Hungria e Suécia). O transporte de alunos é mencionado por outros doze país es ,
mas estes não se encontram representados na Figura II.10.1, na medida em que as políticas que
aplicam são gerais ou de cariz social, visando facilitar o acesso dos alunos às escolas, e não
direcionadas especificamente para questões de diversidade socioeconómica nas escolas. Assim, por
exemplo, o transporte público é gratuito para todos os alunos em Malta e Montenegro, e para aqueles
que têm menos de 12 anos na Bélgica (Comunidade germanófona); noutros país es, os alunos s ão
elegíveis para transporte gratuito quando vivem a uma certa distância da escola (dois a seis
quilómetros, dependendo do país) (Croácia, Reino Unido – Irlanda do Norte e Sérvia), ou se vivem
em povoações remotas e rurais (Espanha, Letónia, Lituânia, Roménia e Turquia). Porém, deve
reconhecer-se que estas medidas de transporte podem influenciar a diversidade socioeconómica das
escolas.
Três sistemas (Áustria, Polónia e Reino Unido – Irlanda do Norte) alteraram a estrut ura do s is tema
educativo estabelecendo novas tipologias de escola que valorizam a diversidade.
Na Áustria, foram criadas as “Neue Mittelschule” (Nov as Escolas Secundárias) com o objetiv o de juntar no mesmo espaço
educativ o alunos oriundos de diferentes contex tos socioeconómicos.
Na Polónia, a estrutura escolar foi alterada em 2016. As escolas primárias e de nív el secundário inferior que eram separadas,
foram substituídas por escolas de ensino primário e secundário inferior de estrutura única. O objetiv o da mudança foi prev enir a
seleção de alunos no início do nív el secundário inferior, o que gerar uma segregação socioeconómica nas grandes cidades.
No Reino Unido (Irlanda do Norte), as escolas integradas (integrated schools) v isam reunir alunos e pessoal de tradição c atólic a
e protestante, bem como alunos de outras confissões ou não-crentes.

Por último, Portugal lançou um portal na Internet [InfoEscolas] com indicadores escolares alternativos
que destacam os resultados educativos positivos em escolas com um vasto número de alunos em
situação socioeconómica vulnerável. Em vez de níveis absolutos de desempenho, estes indicadores
de valor acrescentado comparam o progresso dos alunos e contribuem para melhorar a reputação
pública das escolas desfavorecidas que têm um bom desempenho. Enquanto isso, na Noruega, as

177

A Equ ida de n a Ed uc aç ã o Es c ol ar n a Eur op a

Parte II. C arac terís tic as dos s is tem as educ ativ os

regulamentações para as admissões em escolas privadas dependentes do Estado recebem maior
atenção das autoridades de nível superior.
Na Noruega, as regulamentações emanadas a nív el superior não permitem que as escolas priv adas dependentes do Estado
selecionem os seus alunos. As regras de admissão de cada escola estão sujeitas à aprov ação das autoridades de nív el superior.
Em caso de ex cesso de inscrições, as escolas podem dar prioridade a irmãos, prox imidade geográfica e afiliação religiosa.

Para além das medidas políticas de nível superior apresentadas na Figura II.10.1, alguns países
(Bélgica – Comunidade francófona, Alemanha, França, Letónia, Hungria, Malta, Roménia, Suécia,
Bósnia-Herzegovina e Sérvia), pretendem informar e/ou envolver as diferentes partes interessadas
em debates em torno a problemática da segregação socioeconómica nas escolas. Por exemplo, na
Bélgica (Comunidade francófona), Alemanha, França e Roménia, as autoridades educativas
defendem explicitamente a diversidade social das escolas e alertam para o efeito negativo da
segregação. Na Letónia e em Malta, são promovidos programas de desenvolvimento profiss ional de
professores especialmente dedicados à equidade na educação e à inclusão social nas es colas. Na
Bélgica (Comunidade francófona) e em França, as autoridades de nível superior apoiam projetospiloto locais que visem a promoção da diversidade socioeconómica em bairros vulneráveis.
Similarmente, na Hungria, foram criados grupos de trabalho no centro de manutenção de cada
circunscrição escolar, envolvendo representantes de todas as tipologias de escola, com o objetivo de
monitorizarem a implementação da educação inclusiva e a dessegregação. Além disso, no
Luxemburgo, Suécia e Noruega, as autoridades locais são incentivadas ou destacadas para int ervir
no sentido de prevenir ou solucionar casos de segregação socioeconómica nas escolas.

II.10.2. Professores em escolas desfavorecidas: desafios e incentivos
O investimento num ensino de alta qualidade é crucial para a melhoria do desempenho dos alunos.
Nesse sentido, reconhece-se que a contratação dos melhores e mais eficazes professores para
trabalhar com os alunos que mais necessitam de apoio constitui uma medida política sólida (OCDE ,
2018b). Todavia, em termos práticos, colocam-se vários obstáculos a esta política.
Antes de abordar as questões específicas em torno dos docentes em escolas desfavorecidas, é
importante chamar a atenção para o facto de muitos países europeus estarem atualmente a lidar com
fenómeno como a escassez geral de professores, o envelhecimento da força de trabalho docente
e/ou a distribuição desigual de professores entre disciplinas e áreas geográficas. A maior parte destas
questões são relativamente antigas e estão associadas à atratividade da profissão docente
(Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2018a). Contudo, tais problemas podem agravar-se
relativamente aos docentes das escolas desfavorecidas, pois a composição socioeconómica das
escolas pode impactar no ensino e na organização e gestão escolares (Capítulo I.2).
Neste contexto, será útil ter em consideração a regulamentação geral em matéria de nomeação de
professores, que se aplica a todas as escolas. Na maioria dos sistemas europeus, os professores no
setor público são recrutados e nomeados segundo um procedimento aberto em que as vagas são
preenchidas por docentes que se candidatam a cada escola. Isto significa que as autoridades de nível
superior não intervêm na afetação dos professores às escolas; o processo de recrutamento é gerido
pelas próprias escolas, por vezes em articulação com as respetivas autoridades locais (Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2018a). Uma minoria de países opta por métodos de recrut ament o e de
nomeação mais restritivos, em que as autoridades de nível superior desempenham um papel diret o,
criando uma lista de candidatos aprovados em concurso (Espanha, França Itália e Turquia) ou
mediante uma seleção de candidaturas (Alemanha, Chipre, Luxemburgo, Malta e Albânia) (ibid).
Outro aspeto associado é o facto de que, na Europa, as escolas privadas dependentes do Estado
tendem a ser mais autónomas nas suas políticas de contratação e de remuneraç ão, bem c omo na
aplicação de fundos públicos e privados (Capítulo II.8). Este fator pode pesar no momento em que as
autoridades de nível superior tentam atrair docentes experientes e qualificados para as escolas
desfavorecidas e, subsequentemente, tentam mantê-los neste posto de trabalho.
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II.10.2.1. Desafios na gestão da oferta e da procura de professores
A Figura II.10.2 fornece uma síntese dos principais desafios no âmbito da gestão da oferta e da
procura de professores em escolas que matriculam um grande número de alunos desfavorecidos.
Tais desafios foram assinalados pelas autoridades de nível superior e têm sido referenciados em
documentos e publicações oficiais. Na grande maioria dos países (31 sistemas), es tas autoridades
reconhecem os obstáculos associados ao recrutamento de professores para escolas desfavorec idas
e à necessidade de apoio e desenvolvimento específicos. Onze sistemas, pelo contrário, não
reportam quaisquer desafios específicos nesta área, o que, em alguns casos, pode derivar do fac t o
de a nomeação de professores ser uma prerrogativa das autoridades locais e o minist ério da t utela
não recolher esse tipo de informação (Dinamarca), ou porque a problemática da oferta de professores
não é exclusiva das escolas com largas coortes de alunos desfavorecidos (Irlanda e Estónia).
Figura II.10.2: Principais desafios no âmbito da gestão da oferta e da procura de professores em escolas
desfavorecidas, segundo as autoridades de nível superior, 2018/19
Melhorar as competências gerais do
professor para trabalhar em salas de aula
caracterizadas pela diversidade
Atrair professores qualificados e
experientes
Oferecer ao professor formação específica
para lidar com as desigualdades
Monitorizar a eficácia do professor
(indicadores de desempenho, indicadores
de valor acrescentado, etc.)
Conceder mais autonomia às escolas para
recrutar, monitorizar e premiar professores
Limitar a autonomia das escolas para
recrutar, monitorizar e premiar professores
Sem desafios identificados a nível superior

A Figura II.10.2 comprova que as áreas problemáticas mais frequentemente citadas aludem à
necessidade não só de melhorar as competências gerais dos professores para trabalhar em salas de
aula caracterizadas pela diversidade (29 sistemas), como também de atrair professores qualificados e
experientes para trabalhar em escolas desfavorecidas (22 sistemas). A oferta de formação específic a
para lidar com as desigualdades, bem como a monitorização da eficácia do trabalho dos professores
também foram identificadas como áreas que carecem de melhoria. Além disso, cinco sistemas
consideram que atribuir maior autonomia às escolas para recrutar, monitorizar e premiar os
professores pode constituir um desafio. São 17 os países cujas autoridades educat ivas ident ific am
três ou mais desafios relacionados com o trabalho dos professores em escolas desfavorecidas, o que
comprova o grau de importância dos problemas nesta área e a ênfase atualmente dada à sua
resolução. Em muitos sistemas têm surgido recentemente relatórios, documentos estratégicos e
contributos de peritos que se debruçam sobre esta problemática.
Na Islândia, relatórios oficiais concluem que, não obstante o consenso geral quanto aos objetiv os da educação inclusiv a, há
necessidade de afetar mais recursos, melhorar o desenv olv imento profissional dos professores, apoiar as escolas, e ainda
proceder a uma inv estigação mais aprofundada que conduza a uma implementação eficaz das medidas. É igualmente sublinhado o
ex cesso de interpretações díspares do termo “educação inclusiv a” e o facto de os professores não se sentirem suficientemente
bem equipados para lidar com as ex igências resultantes de uma maior div ersidade nas salas de aulas ( 109 ).
(109)

Mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015; European Ag e n cy f o r
Special Needs and Inclusive Education (2017): Education for All in Iceland – External Audit of the Icela nd ic S ys t e m f o r
Inclusive Education. Odense, Dinamarca: European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Ver
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/final-report_external-audit-o f -t h eicelandic-system-for-inclusive-education.pdf
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A informação recolhida refere-se a debates políticos e a planos de ação que não só avaliam as
dificuldades relativas à oferta e procura de professores em geral, como exploram formas de apoiar e
de melhorar o trabalho dos professores, especialmente nas escolas desfavorecidas.
Na Suécia, v ários relatórios da Comissão Escolar aludem à necessidade de resolv er a questão da escassez de professores, a falta
de professores dev idamente qualificados e a necessidade de criar mais oportunidades de desenv olv imento profissional.
Reconhece-se a dificuldade de recrutar professores e diretores escolares ex perientes em escolas que enfrentam problemas grav es,
apesar de estas serem precisamente as escolas com maior necessidade destes profissionais ( 110 ). No seu relatório intercalar, a dita
omissão propôs metas nacionais e um plano a longo prazo com a identificação das áreas para melhoria (SOU 2016:38). Por sua
v ez, o relatório final contém propostas concretas para as áreas a melhorar ( 111 ).

Em resposta ao inquérito efetuado no âmbito do presente relatório, foi destacado um conjunto de
questões específicas relativas à oferta de professores. Assim, verifica-se que vários sistemas
educativos indicam que a escassez geral de professores também afeta as escolas desfavorecidas
(Bélgica (as três Comunidades) e Irlanda) e que o recrutamento de professores é mais problemático
em áreas urbanas, e também em escolas rurais de menor dimensão.
Nas Comunidades francófona e flamenga da Bélgica, a oferta de professores em geral e para disciplinas específicas (e.g.
matemática, línguas estrangeiras, cursos técnicos) constitui um problema, o qual não está ex clusiv amente relacionado com escolas
desfav orecidas, mas que é mais ev idente em cidades com um número mais elev ado de alunos desfav orecidos.
A Irlanda também se depara com dificuldades de recrutamento de professores. No ensino primário, este problema está ligado
sobretudo ao recrutamento de professores substitutos, e nos nív eis pós-primários com o recrutamento de professores de disciplinas
específicas (e.g. disciplinas STEM, línguas estrangeiras modernas, irlandês e economia doméstica). Em resposta a este desafio, o
Department of Education and Skills criou o Steering Group on Teacher Supply em março de 2018 ( 112 ), que conta com o apoio de
um grupo de implementação. Este último estuda os fatores-chav e com maior impacto na procura e na oferta de professores.
Atualmente, está a ser estudado um modelo de Teacher Workforce Planning em escolas primárias e pós-primárias.

A atração e a retenção de professores em escolas desfavorecidas e a solução para a elevada
rotatividade de professores constituem igualmente áreas prioritárias em França ( 113), Alemanha ( 114),
Reino Unido (Inglaterra ( 115) e Escócia ( 116)) e alguns outros sistemas. Determinados países
enfrentam condicionalismos específicos no recrutamento de professores qualificados para áreas
rurais (Lituânia, Roménia e Turquia), na contratação de professores complementares e na formaç ão
direcionada para o apoio a alunos de contextos migrantes (Grécia e Áustria). A grande maioria das
autoridades educativas também reconhece que a melhoria das competências docentes para trabalhar
em salas de aulas caracterizadas pela diversidade representa uma problemática que necessita de ser
abordada não só em programas de formação inicial de professores (FIP) e de desenvolvimento
profissional contínuo (DPC), como também através do intercâmbio de boas prát icas e do ac es so a
materiais de apoio.
(110)
(111)
(112)
(113)

(114)

(115)
(116)

Comissão Escolar Sueca (Skolkommissionen) (dir. 2015:35).
(SOU 2017:35) https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-forskolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
https://www.education.ie/en/The-Department/Regulation-of-Lobbying-Act-2015/Groups-Committees-exempted-under-theTransparency-Code/teacher-supply-steering-group.html
https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/20181017-synthese-education-prioritaire_0.pdf
,
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-10/20171004-rapport-gerer-enseignants-autrement.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/04/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018-91-Gestion-quantitative-gestionqualitative-enseignants_1031047.pdf
Centro de Ciências Sociais de Berlim (Wissenschaftszentrum Sozialforschung Berlin) com autoria de Marcel Helbig e Rita
Nikolai, "Do the socially most disadvantaged pupils get the 'best' schools? 'An explora t iv e s t u d y o n t h e re l at io ns h ip
between school quality and the social composition of schools using Berlin as an example' ("Bekommen die sozial
benachteiligsten Schüler*innen die 'besten' Schulen? Eine explorative Studie über den Zusammenhang von Schulqualität
und sozialer Zusammensetzung von Schulen am Beispiel Berlins") https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2019/p19-002.pdf
Teacher Recruitment and Retention Strategy (p.11) (DfE, 2019):
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773930/Teacher_Reten
tion_Strategy_Report.PDF.pdf
Evaluation of the Attainment Scotland Fund. Interim report (years 1 and 2)
https://www.gov.scot/publications/evaluation-attainment-scotland-fund-interim-report-years-1-2/

180

II. 10. Apoio às es c olas des fav orec idas
Na Finlândia, a div ersidade cultural foi reconhecida como uma das áreas prioritárias das ativ idades de DPC para professores e
outro pessoal ( 117 ).
Em Itália, o plano nacional de ativ idades de DPC 2016-2019 v isa, entre outros aspetos, o reforço da capacidade dos professores
para trabalhar com a div ersidade nas salas de aulas ( 118 ).
No Reino Unido (País de Gales), o gov erno emitiu um nov o conjunto de critérios de acreditação para prestadores de formação
inicial de professores a partir de setembro 2019. Entre os requisitos para os programas de formação consta que “os estudos
pedagógicos e profissionais dev em basear-se na teoria, inv estigação e ex periência direta dos professores estudantes em esc olas ,
com o objetiv o de consolidarem os seus conhecimentos, perspetiv as e competências práticas em relação, designadamente, à
[...satisfação das necessidades dos alunos de origens culturais, linguísticas, religiosas e socioeconómicas div ersificadas, de m odo
a garantir a equidade...]” ( 119 ).
Na Eslovénia, no âmbito de uma iniciativ a do Ministério da Educação, Ciências e Desporto intitulada Ambiente Seguro e Propício à
Aprendizagem (Varno in spodbudno učno okolje), o ensino em salas de aula caracterizadas pela div ersidade foi abordado atrav és
da partilha de boas práticas, debates regionais entre o pessoal educativ o e uma conferência nacional. Foram produzidos materiais
de apoio sobre a construção de ambientes escolares inclusiv os pelo Instituto Nacional de Educação.

II.10.2.2. Incentivos aos professores
As autoridades educativas que necessitam de atrair professores bem qualificados e experientes para
as escolas desfavorecidas dispõem de uma variedade de medidas políticas, as quais incluem a oferta
de incentivos financeiros e não financeiros. Porém, de acordo com regulamentações superiores, tais
incentivos não são comummente usados (Figura II.10.3). Um total de 11 sistemas implementaram
medidas financeiras e políticas similares, como o aumento do salário de base oficial (Lituânia,
Roménia e Eslovénia), subsídios adicionais (França, Lituânia, Hungria, Polónia, Eslováquia e Suécia),
reembolso dos empréstimos a professores estudantes (Reino Unido – Inglaterra). Os incent ivos não
financeiros, tais como melhores condições de trabalho (e.g. redução da carga letiva, redução da
dimensão das turmas, segurança no emprego, acesso a mentoria/coaching), ou benefícios de carreira
(e.g. uma próxima nomeação preferencial ou uma progressão mais rápida na carreira) estão
disponíveis em oito sistemas. Quatro sistemas (França, Lituânia, Eslovénia e Reino Unido – Escóc ia)
reportam a implementação de ambos os tipos de incentivos (financeiros e não financeiros).
Mais de metade dos sistemas não estabelece incentivos a nível superior para professores que
trabalham em escolas desfavorecidas, o que se pode dever a várias razões. Em alguns casos, as
decisões relativas ao recrutamento e/ou à remuneração dos professores são tomadas ao nível loc al
e/ou de escola (Figuras II.8.1 e II.8.2). Assim, a decisão de, por exemplo, pagar um complemento
especial ou de reduzir o número de alunos por turma pode ser assumida pelo diretor escolar
consoante as circunstâncias concretas de uma escola. Em outros casos, (Estónia, Croác ia, Malt a,
Albânia, Bósnia-Herzegovina, Islândia e Montenegro), não existem incentivos a nível superior para
professores devido ao facto de as autoridades educativas não identificarem diferenças significativas
na composição socioeconómica das escolas. Mais relevante, porém, é o facto de outros dez sistemas
educativos (Bélgica – Comunidade germanófona, Alemanha, Irlanda, Chipre, Letónia, Luxemburgo,
Áustria, Portugal, Macedónia do Norte e Turquia) não estabelecerem este tipo de medidas, apesar de
as respetivas autoridades educativas estarem conscientes de que existem diferenças significativas na
composição socioeconómica das escolas.

(117) https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus/103/2/opetustoimen_ja_varhaiskasvatu kse
n_henkilostokoulutus_vuonna_2019_avustushaku
(118) https://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
(119)

Criteria for the accreditation of initial teacher education programmes in Wales: Teaching tomorrow’s teachers' (WG,
2018), p. 21-22. https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/criteria-for-the-accreditation-of-ini ti al-t e a c he reducation-programmes-in-wales.pdf
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Figura II.10.3: Medidas a nível superior para apoiar os professores em escolas desfavorecidas, 2018/19

Financeiras
Não financeiras
Nenhumas
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Nota específica por país
Espanha: As medidas não financeiras constituem a prática mais comum reportada pelas Comunidades Autónomas
participantes. Castela e Leão e Castela-Mancha são as únicas Comunidades que oferecem incentivos financeiros (sob a form a
de subsídios complementares) a professores que lecionam em escolas desfavorecidas.

II.10.3. Financiamento
desfavorecidas

adicional

e

apoio

não

financeiro

a

escolas

Além de medidas destinadas a facilitar o recrutamento de professores, existem outras formas de
apoio às escolas com alunos desfavorecidos. Este apoio reconhece o facto de as escolas
desfavorecidas funcionarem em ambientes distintos, sendo confrontadas com uma multiplicidade de
desafios, como por exemplo, alunos com um vasto leque de aptidões e necessidades de
aprendizagem, elevadas taxas de subdesempenho, problemas de assiduidade, baixas expec tativas
académicas e clima de escola desfavorável ( 120). O apoio concedido às escolas desfavorecidas pode
dividir-se em duas grandes categorias: financiamento adicional e apoio não financeiro ( 121).
O financiamento nacional adicional, ou direcionado, é separado do principal fluxo de financiamento e
visa melhorar a equidade em escolas com alunos desfavorecidos, embora não dependa
necessariamente da proporção de alunos desfavorecidos na escola. As autoridades educativas a
nível superior podem alocar esses fundos adicionais ao nível regional/local ou diretamente à es cola.
As atividades financiadas podem ser especificadas (autonomizadas) ou, em alternativa, as es colas
podem receber diferentes graus de autonomia. O financiamento proveniente de programas da UE e
de outros organismos internacionais, ou de programas de auxílio social e de apoio financeiro
individual aos alunos não são aqui contemplados. O apoio adicional, financeiro e não financeiro, que
é atribuído sistematicamente pelas autoridades de nível superior pode incluir, por exemplo, a
disponibilização de mais pessoal docente, oportunidades de desenvolvimento profissional, reduç ão
da dimensão das turmas, ou oferta de atividades extracurriculares.
Estudos de investigação efetuados sugerem que as medidas de financiamento adic ional produz em
fracos efeitos positivos no progresso da aprendizagem dos alunos desfavorecidos (Franck e Nicaise,
2017). Embora o apoio adicional para escolas desfavorecidas seja importante, por i só não parece ser
(120)

Ver, por exemplo, Department of Education and Skills, DEIS Plan 2017 (Delivering Equity of Opportunity in Schools), p d f
disponível em https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf

(121)

Ver também Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2016. Structural indicators for monitori n g e du ca ti on a n d t ra i ni ng
systems in Europe 2016. Eurydice Background report to the Education and Training Monitor 2016, pp. 36-42.
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suficiente para remediar as desigualdades educativas. Isto é especialmente verdadeiro quando se
estabelece uma comparação com o impacto dos principais fatores sistémicos, como seja o t rack ing
precoce, a retenção de ano ou a admissão escolar seletiva (Verelst et al., 2020). Evidências
resultantes de estudos de caso nacionais demonstram que a eficácia do apoio adicional pode ser
potenciada se houver um equilíbrio entre o financiamento automaticamente alocado e o
financiamento reservado a fins específicos. Além disso, as escolas necessitam de aut onomia para
determinar como melhor utilizar os fundos, desde que possuam a capacidade para os gerir e tenham
acesso a orientação especializada. Além disso, deve assegurar-se uma monitoriz aç ão e avaliaç ão
adequadas (ibid).
A Figura II.10.4.A mostra que são 30 os sistemas educativos que alocam fundos adicionais a escolas
que matriculam alunos desfavorecidos. Em alguns casos, este financiamento adicional é c ombinado
com um outro tipo de apoio não financeiro; contudo, em cinco sistemas (Grécia, Chipre, Luxemburgo,
Hungria e Montenegro) o apoio não financeiro é o único apoio disponibilizado. Em sete sistemas
(Croácia, Malta, Roménia, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Noruega e Turquia), as autoridades de nível
superior não concedem fundos adicionais ou apoio não financeiro. Quanto aos métodos de aloc ação
de financiamento adicional às escolas, dezanove sistemas optam pela alocação automática,
enquanto noutros dezasseis sistemas as escolas têm de candidatar-se a fundos específicos. Em
Espanha, Polónia, Finlândia e Reino Unido (Irlanda do Norte e Escócia), são utilizados ambos os
métodos de alocação de financiamento adicional.
Figura II.10.4: Apoio financeiro adicional ou apoio não financeiro atribuído por autoridades de nível superior às
escolas com alunos desfavorecidos (CITE 1-3), 2018/19
II.10.4.A: Financiamento alocado automaticamente/escolas candidatam-se a fundos específicos

Financiamento adicional alocado
automaticamente às escolas
Escolas candidatam-se a fundos
específicos
Somente apoio não financeiro
Sem financiamento adicional/apoio
não financeiro
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas específicas por país
Luxemburgo: Aplica-se apenas ao CITE 1.
Dinamarca: Aplica-se apenas ao CITE 3.
Espanha: Todas as Comunidades Autónomas participantes reportam a implementação destas medidas e m t o d o s o s n í ve i s
CITE, exceto as Canárias e a Comunidade Valenciana, que se focam nos níveis CITE 1 e 2.
Finlândia: Aplica-se apenas aos níveis CITE 1 e 2. O financiamento adicional automaticamente alocado é incluído no
financiamento estatal aos municípios.
Suíça: Aplica-se apenas aos níveis CITE 1 e 2. As regulamentações cantonais podem variar.

O financiamento adicional pode ser alocado a todas as escolas com alunos desfavorecidos,
independentemente da proporção de alunos desfavorecidos no conjunto da população discente numa
determinada escola ou em qualquer escola. Tal financiamento também poderá ser afeto apenas a
algumas escolas, com base em critérios predefinidos. Segundo a Figura II.10.4.B, praticamente 50 %
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dos sistemas educativos (22) consideram que todas as escolas são elegíveis para apoio financ eiro e
não financeiro e recebem financiamento para cada aluno desfavorecido matriculado.
Ao alocarem apoio financeiro e não financeiro adicional, as autoridades educativas de alguns
sistemas recorrem a determinados indicadores para identificar os alunos desfavorecidos (ver as
definições nacionais de alunos desfavorecidos no Capítulo I.3).
Na Comunidade francófona da Bélgica, é a posição de uma escola no índice socioeconómico que determina se é elegív el para
apoio adicional (pessoal e fundos financeiros). Esse índice engloba quatro indicadores relacionados com o contex to familiar:
•

rendimento per capita

•

nív el de instrução

•

tax a de desemprego, tax a de ativ idade profissional e recebimento de assistência social

•

profissão ( 122 ).

Na Comunidade flamenga da Bélgica, uma escola obtém apoio e recursos adicionais com base no número de alunos que cumpre
os critérios socioeconómicos ligados à língua materna do aluno, nív el de instrução da mãe e o direito ao abono escolar.
Nos Países Baixos, o gov erno central alargou os indicadores que definem a situação de desv antagem educativ a nas escolas
primárias, os quais prev iamente se limitav am ao nív el de instrução dos pais. A partir de agosto de 2019, o Centro Nacional de
Estatísticas passou a fornecer dados relativ os a cinco indicadores: o nív el de instrução dos pais, o país de origem da mãe, a
duração da permanência da mãe nos Países Baix os, o nív el médio de habilitações de todas as mães em cada escola; e se os pais
têm dív idas agrav adas ( 123 ).
No Reino Unido (Inglaterra), a fórmula de financiamento da escola, que se aplica à escolaridade obrigatória (ensino primário e
ensino secundário), contém um fator de priv ação. É disponibilizado às escolas financiamento adicional (Pupil Premium) para cada
aluno elegív el, nos últimos seis anos, para refeições escolares gratuitas, ou para alunos que estiv eram institucionalizados (aos
cuidados da autoridade local). No Reino Unido (País de Gales), o Pupil Development Grant é alocado numa base similar.

Menos frequente (13 sistemas) é o apoio financeiro e não financeiro adicional alocado apenas a
algumas escolas, com base em critérios fixados a nível nacional (Figura II.10.4.B). Estes critérios
podem incluir, por exemplo, atingir uma percentagem limite de alunos desfavorecidos (Irlanda e
Eslováquia), matricular categorias específicas de alunos tais como minorias étnicas, alunos de origem
migrante ou alunos com fraco desempenho (Dinamarca, Grécia, Polónia e Portugal).
Além disso, o apoio financeiro e não financeiro adicional é mais comummente distribuído às es colas
que ministram a escolaridade obrigatória (níveis CITE 1 e 2), e menos frequentemente o nível CITE 3.

(122)

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34295_024.pdf

(123)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/financiering-onderwijsachterstanden
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II.10.4.B: Apoio financeiro e não financeiro adicional das autoridades de nív el superior para todas/algumas escolas

Todas as escolas
Algumas escolas
Nenhum
Não disponív el

Fonte: Eurydice.

Notas específicas por país
Luxemburgo: Aplica-se apenas ao CITE 1.
Dinamarca: Aplica-se apenas ao CITE 3.
Espanha: Todas as Comunidades Autónomas participantes informam atribuir este apoio a todos os n í v e i s CI T E , e x c e t o a s
Canárias e a Comunidade Valenciana, que se focam nos níveis CITE 1 e 2.
Finlândia: Aplica-se apenas aos níveis CITE 1 e 2. O financiamento adicional que é alocado automaticamente é i n c lu í do n o
financiamento estatal aos municípios.
Suíça: Aplica-se apenas aos níveis CITE 1 e 2. As regulamentações cantonais podem variar.

Numa maioria de países, as políticas de nível superior relativas aos apoios financeiro e não financeiro
adicionais aplicam-se tanto às escolas públicas como às privadas dependentes do E st ado. A única
diferença reportada situa-se em Portugal, com o Programa Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária (TEIP), que financia horas letivas adicionais, acesso especial à formação de professores e
outras intervenções concernentes exclusivamente às escolas públicas ( 124).
Dependendo da proporção de alunos elegíveis, as escolas operam com um orçamento complementar
que permite a implementação de medidas de apoio especificas. As atividades abrangidas por es t es
recursos adicionais são determinadas previamente pelas autoridades de nível superior ou, em
alternativa, as escolas são autónomas para utilizar os fundos de forma flexível e decidir livremente
quais as atividades adequadas. Em linha com uma análise prévia (Comissão Europeia/EACEA/
Eurydice, 2016), os países reportam que o financiamento é comummente usado na c ontrat ação de
mais professores, assistentes e outros profissionais. As atividades financiadas ou dis ponibilizadas
pelas autoridades de nível superior incluem a redução da dimensão das turmas ou a ofert a de aulas
de remediação, apoio linguístico, atividades e serviços extracurriculares, e ligação casa-escola.
O apoio não financeiro surge frequentemente sob a forma de postos de trabalho adicionais para
professores, assistentes pedagógicos ou outro pessoal, bem como a oferta de formação de
professores especializada.
Em Espanha, as medidas mais difundidas são de natureza não financeira e ocorrem em quase todas as Comunidades Autónom as
participantes. A contratação de professores adicionais é a prática mais comum, juntamente com a redução da dimensão das
turmas. Cantábria também reporta a contratação de conselheiros e de assistentes sociais, enquanto as Canárias mencionam o us o
de professores destacados e a participação na formação de professores.

(124)

As escolas que participam no programa TEIP situam-se em áreas desfavorecidas e incluem crianças “em risco” de
exclusão social. Ver http://www.dge.mec.pt/teip
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Na Hungria, todas as escolas são obrigadas a organizar aulas de recuperação para alunos desfav orecidos. As escolas têm o
direito de beneficiar de financiamento adicional a fim de concretizar este objetiv o.

Nos Países Baixos, Portugal e Reino Unido, as escolas são livres para decidir relativamente às
atividades específicas a financiar, na medida em que se considera estarem mais bem pos icionadas
para compreender as necessidades educativas dos alunos elegíveis, embora possam seguir
orientações.
No Reino Unido (Inglaterra e País de Gales), as autoridades educativ as de nív el superior oferecem diretrizes sobre formas
elegív eis e efetiv as de utilizar o Pupil Premium e o Pupil Deprivation Grant, respetiv amente ( 125 ).
No Reino Unido (Inglaterra), para além de publicarem os seus planos prospetiv os, as escolas são obrigadas a reportar a forma
como aplicaram os fundos alocados no ano prév io e os resultados dessa despesa. No Reino Unido (País de Gales), as es c olas
têm de publicar os seus planos, sendo av aliadas pela inspeção-geral quanto ao seu grau de eficácia na melhoria dos resultados
dos aprendentes elegív eis para apoio.

(125)

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit;
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/what-can-the-pdg-be-used-to-support.pdf
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II.11. APOIO A ALUNOS COM FRACO DESEM PENHO ESCOLAR
Principais conclusões
Os estudos de investigação concluem que alunos de baixo estatuto socioeconómico (SES) são
mais suscetíveis de obter um fraco desempenho na escola, mas que a implementação de medidas
de apoio pode ajudá-los a superar as dificuldades. O estudo Eurydice concluiu o seguinte:
• A grande maioria dos sistemas educativos europeus conta com medidas de apoio desde o
ensino primário em diante.
• Os ensinos primário e secundário inferior tendem a prestar os mesmos tipos de apoio.
• No ensino secundário superior há menos tipos de apoio. Por outro lado, é mais comum os
alunos serem transferidos para outros programas ou escolas.
• O apoio prestado por psicólogos ou outros profissionais especializados é o mais comum,
estando disponível em todos os níveis de ensino.
• Cerca de metade dos sistemas educativos oferece aos alunos tutorias individuais ou em
grupos pequenos; contudo, só um terço dos países alarga este apoio a t odas as esc olas do
ensino primário e secundário inferior e um quarto dos países ao secundário superior.
• A contratação de professores especializados no apoio a alunos de fraco desempenho é pouc o
comum. Somente 12 sistemas contratam professores de apoio em todas as escolas primárias .
Este número baixa para dez no secundário inferior e para sete no secundário superior.
• Em geral, as políticas de nível superior providenciam as mesmas medidas de apoio para o
ensino geral/ensino profissional e para as escolas públicas/privadas dependentes do Estado.
• Segundo os dados do PISA 2018, em média, 55 % dos alunos de 15 anos frequentam uma
escola onde são ministradas aulas suplementares na língua de instrução.
• Embora os alunos de fraco desempenho e os alunos desfavorecidos (ESE baixo) revelem
maior necessidade de apoio complementar na língua de instrução, na maioria dos sistemas
educativos estes alunos não têm maior probabilidade que os seus pares de frequentar uma
escola que disponibilize este apoio.
Combater o fraco aproveitamento nas competências básicas constitui um dos objet ivos do Quadro
estratégico da UE para a cooperação europeia em matéria de educação e formação 2009 (EF
2020) ( 126). Em particular, propõe-se que até “Até 2020, a percentagem de alunos de 15 anos com
fraco aproveitamento em leitura, matemática e ciências deverá ser inferior a 15 %” (Conselho da UE ,
2009, p. 7) ( 127).
Um aluno com fraco aproveitamento é aquele que não cumpre as expectativas em termos de
progresso académico, o qual pode ser medido em relação a um benchmark quantitativo (i.e., uma
determinada classificação ou nota num teste) ou qualitativo (i.e. atingir resultados de aprendizagem
específicos). Assim, um aluno com fraco aproveitamento é alguém que não cumpriu um ou mais
objetivos quantitativos e/ou qualitativos. Relativamente ao critério de referência (benchmark ) do
quadro “EF 2020” mencionado supra, um aluno com fraco aproveitamento é classificado pelo Eurostat
como alguém que fica abaixo do nível 2 (nível de proficiência de base) da escala do PISA (E urost at ,

(126)

Conselho da União Europeia, 2009. Conclusões do Conselho de 12 de maio de 2009 sobre um quadro e st ra t égi co p ara a
cooperação europeia no domínio da educação e da formação (‘EF 2020’). Bruxelas, 12 maio 2009. C 119 [pdf] Disponível em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN [Acesso em 2 março 2020].

(127)

Se considerarmos o abandono escolar precoce como uma forma extrema de baixo desempe nh o, e n t ão h á u m o u tro
critério de referência da EF 2020 que se afigura relevante: “Até 2020, a percentagem de alunos que abandonam o ensino
e a formação [early leavers] deverá ser inferior a 10 %” (Conselho da UE, 2009, p. 7). O Conselho inte rpre t a o s “e a rl y
leavers” como a população do grupo etário 18-24 que tem apenas o nível de ensino secundário inferior o u m e n os e j á
abandonou o ensino e a formação (ibid.).
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2019) ( 128). Contudo, as autoridades educativas de nível superior na Europa podem, evident ement e,
adotar os seus próprios critérios de referência.
O baixo aproveitamento e a equidade educativa estão interligados (Capítulo I.1). Decidir se a
distribuição dos resultados educativos é socialmente aceitável não constitui uma questão merament e
normativa, senão também uma questão de potencial desaproveitado. Um aluno que obtenha um fraco
desempenho não adquire o nível de conhecimentos, aptidões e competências que poderia ter
alcançado se as suas circunstâncias pessoais, educacionais ou sociais fossem diferentes. As
implicações do fraco desempenho escolar tanto são pessoais (e.g. o aluno pode abandonar a escola,
prejudicando as suas perspetivas de emprego), como societais (e.g. menos indivíduos com plena
escolaridade e com formação, o que reduz a produtividade do mercado de trabalho) ( 129).
Embora o fraco desempenho nas escolas constitua, em si mesmo, um problema, a distribuição
desigual de resultados educativos positivos não é aleatória. Em suma, alguns alunos são mais
suscetíveis de obter um fraco desempenho do que outros, e os respetivos contextos familiares
desempenham um papel importante nesta questão.
A partir de estudos empíricos disponíveis, Considine e Zappala (2002a) concluíram que os alunos
oriundos de famílias de baixo estatuto socioeconómico (SES) têm mais probabilidades de atingir
níveis de literacia e de numeracia mais baixos, abandonar a escola prematuramente (ver também
Capítulo II.7), ou revelar comportamentos problemáticos na escola e ter atitudes negativas em
relação a esta, para só enumerar alguns problemas. Em Considine e Zappala (2002b), surgem provas
empíricas de que certas variáveis de contexto socioeconómico, como o nível de escolaridade dos
pais, a etnicidade e o tipo de habitação, encontram-se entre os fatores preditores do desempenho
académico. Mais recentemente, a OCDE (2012) concluiu que os alunos de meios socioeconómic os
desfavorecidos têm duas vezes mais probabilidades de ter fraco aproveitamento escolar, e
posteriormente (2016 e 2019), o mesmo organismo reitera que alunos com um ESE elevado obt êm
melhores resultados nos testes do PISA do que alunos de ESE baixo (ver também Capítulo I.1,
especialmente a Secção I.2.3).
Apesar de ser consensual na literatura que os alunos desfavorecidos obtêm um desempenho
relativamente fraco em comparação com os seus pares mais privilegiados, a relaç ão ex ata ent re o
contexto do aluno e o seu desempenho continua a ser objeto de controvérsia (Science of Learning,
2018). Jerrim et al., (2019) estabeleceram a distinção entre três grandes vertentes na lit eratura que
investiga a relação pais-filhos e o desempenho académico. A primeira examina as ligações
hereditárias entre pais e filhos. Alguns académicos (e.g. Ayorech et al., 2017) defendem que, para
além das razões contextuais (i.e. contexto pessoal e social), as razões genéticas também são
importantes condicionantes do desempenho académico. Outros autores, porém, criticam as c aus as
genéticas. Richardson e Jones (2019), por exemplo, insistem que eventuais associações são frac as ,
não replicáveis ou falaciosas. A segunda e terceira vertentes da literatura científica já foram debatidas
no Capítulo I.1., nomeadamente o impacto dos recursos não financeiros (e.g. estilo de parentalidade,
o hábito de ler para a criança e de apoiá-la nos trabalhos de casa), e o impacto do nível de
escolaridade e recursos financeiros dos pais (importantes para obter acesso a livros, computadores,
tutorias privadas, etc.). Todavia, o que importa ressaltar é a perspetiva consensual de que o est at ut o
socioeconómico dos alunos afeta o seu desempenho, não obstante a falta de unanimidade quanto ao
aspeto do SES que é comparativamente mais importante (O’Connell, 2019).
Para além das variáveis da parentalidade, vários outros fatores podem condicionar os resultados
escolares dos alunos desfavorecidos. Banerjee (2016) identificou nada menos que 771 estudos
relevantes, publicados em inglês, entre 2005 e 2014, o que, se impossibilita uma síntese det alhada,

(128)

Tendo em conta que os testes do PISA dizem respeito a alunos de 15 anos, é evidente que esta definição não se ap l ica
aos alunos da primária.

(129)

Para mais informações sobre os benefícios da educação escolar não associados à produção ver, por exemplo, Le chn e r
(2011).
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exaustiva ainda mais ( 130). Todavia, uma seleção de recomendações políticas baseadas em es tudos
empíricos sugere que intervenções ao nível de escola e de turma podem mitigar o efeito do cont ex to
socioeconómico e, por conseguinte, conduzir a resultados mais equitativos na educação.
Começando com os fatores a nível de escola, a OCDE (2012) recomenda reforçar e apoiar a
liderança escolar, através da oferta de coaching e de apoio aos diretores escolares em serviço e
assegurando a implementação dos incentivos adequados para atrair e reter bons diretores escolares .
Como já explicado no Capítulo II.10, tais incentivos também são importantes para atrair e reter
professores de qualidade, na medida em que uma grande rotatividade de professores pode ser
problemática em escolas com um número elevado de alunos desfavorecidos (ver também Dietrichson
et al., 2017). Além disso, a OCDE (ibid.) recomenda ainda a promoção de um clima de escola
favorável e de uma cultura de altas expectativas, bem como um ensino centrado no aluno e a
aplicação de instrumentos de diagnóstico e de monitorização a nível do aluno e da escola.
Similarmente, um relatório comissionado pelo UK Department for Education (Cullen et al., 2018) vem
argumentar a favor de uma forte liderança escolar. Este relatório propõe igualmente uma
monitorização contínua e um foco nas necessidades dos alunos desfavorecidos. As medidas políticas
devem direcionar-se para as atividades de extensão académica (e.g., oferta de aulas de mentoria e
de consolidação, ajudando os alunos na revisão dos conteúdos e encorajando-os a participar nas
atividades escolares), enriquecimento cultural, desenvolvimento pessoal e eliminação de alguns
obstáculos financeiros (e.g., cobrindo custos com visitas de estudo, livros complementares, exames
de acesso à universidade).
Numa outra linha, Rattan et al., (2015) propõem deslocar o foco para o plano psicológico dos alunos,
a fim de promover um espírito académico e de pertença entre os mais desfavorecidos. Se o es pírit o
académico se refere à crença de que a inteligência pode ser desenvolvida ao longo do tempo, o
espírito de pertença baseia-se na crença de que os alunos desfavorecidos também pertencem ao
campo académico. Do mesmo modo, Polirstok (2017) sublinha a importância de estimular um espírito
de “crescimento”, que alude à vontade de aceitar desafios académicos e de acreditar em si mesmo.
Lemberger et al., (2018), não argumentam em prol de um “estado de espírito” especial do aluno, mas
defendem a presença de profissionais de aconselhamento e orientação nas escolas, na medida em
que o bem-estar emocional dos alunos pode influenciar favoravelmente o desempenho académico.
Darling-Hammond (2013) assume uma postura relativamente crítica quanto às recomendações que
desvalorizam medidas mais tradicionais, como um aumento do financiamento público e a
dessegregação dos alunos. Como afirma esta autora, “sem um financiamento adequado e justo,
pouco progresso se poderá alcançar no acesso aos recursos educativos necessários para res olver
estas desigualdades” (Darling-Hammond, 2013, p. 91). E acrescenta que um financiamento adicional
permite a contratação e a retenção de professores mais bem qualificados, escolas de menor
dimensão, tempo de planificação e sistemas de apoio aos alunos.
As conclusões de Lee-St. John et al., (2018), Dietrichson et al., (2017), Santibañez e Fagioli (2016),
Motiejunaite et al., (2013) e Henry et al., (2010) corroboram a tese de Darling-Hammond de que os
sistemas de apoio aos alunos podem fazer a diferença junto de alunos desfavorecidos. Em especial,
Dietrichson et al., (2017) identifica efeitos positivos estatisticamente significativos relativamente à
tutoria, feedback e monitorização dos progressos e aprendizagem cooperativa. Lavy (2015) c onc lui
que o rendimento do tempo letivo é mais elevado entre alunos de ESE baixo, implicando que um
aumento do tempo letivo destes alunos pode melhorar os níveis de equidade. Lee-St. John et al.,
(2018) demonstram que um apoio individualizado à medida do aluno reduz as probabilidades des se
aluno vir a abandonar a escola prematuramente. Santibañez e Fagioli (2016) mostram que prát icas
ao nível da sala de aula podem melhorar a aprendizagem entre alunos desfavorecidos. Motiejunait e
et al., (2013) defendem que um apoio direcionado ao aluno por parte de professores espec ializados
constitui uma importante medida, reforçada pela elaboração de regulamentações centrais nesta
matéria. Por último, Henry et al., (2010) consideram que o financiamento adicional a distritos

(130)

Uma bibliografia mais detalhada pode ser consultada, por exemplo, em Bøg et al. (2014).
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escolares desfavorecidos contribui para melhorar não só o desempenho dos alunos desfavorec idos ,
como de toda a população discente.
Em suma, a literatura existente propõe um leque de medidas com o potencial de ajudar os alunos
desfavorecidos a melhorar o seu desempenho académico. Os dados aqui recolhidos centram-se em
medidas de apoio diretamente direcionadas para o aluno. Contudo, ao invés de restringir o âmbito
aos alunos socioeconomicamente desfavorecidos, este capítulo lança luz sobre as medidas de apoio
para os alunos com baixo aproveitamento em geral, o que abarca os alunos desfavorecidos que mais
necessitam de ajuda. A primeira das secções seguintes examina as medidas polít ic as de apoio ao
aluno por nível de educação escolar, enquanto a segunda secção apresenta as conclusões do
inquérito PISA 2018 relativamente ao apoio que os alunos efetivamente recebem.

II.11.1. Medidas políticas de apoio a alunos com fraco desempenho escolar
A literacia e a numeracia são aspetos nucleares da educação escolar, sendo igualmente testadas em
inquéritos internacionais de avaliação do desempenho dos alunos, como o PISA, o PIRLS e o TIMSS.
Por estas razões, o estudo Eurydice foca-se nos tipos de apoio que podem ajudar os alunos a
melhorar o seu desempenho em ambas as áreas disciplinares. As medidas de apoio enumeradas não
pretendem ser exaustivas, contemplando essencialmente o apoio centrado no aluno. Estas medidas
foram ratificadas pelas autoridades de nível superior, sendo consideradas pela literatura científica
como particularmente promissoras na melhoria do desempenho dos alunos. Incluem o apoio:
•

por parte de professores especializados em lidar com alunos de baixa proficiência a
matemática ou leitura;

•

por parte de psicólogos, terapeutas da fala e linguagem, assistentes sociais ou outros
profissionais especializados;

•

providenciado através de tutorias individuais ou em grupos pequenos.

É estabelecida uma distinção entre tutorias individuais ou em grupos pequenos, oferecidas durant e o
dia escolar ou fora das habituais horas letivas. No último caso, um aluno permanece mais t empo na
escola e recebe, muito provavelmente, um ensino complementar para além de ensino alternativo. São
igualmente apresentados dados sobre outros tipos de apoio a alunos com baixo aproveitamento,
designadamente, a sua colocação em grupos, turmas, programas ou até escolas diferentes. Por
último, foi dada a opção aos respondentes do inquérito Eurydice de esclarecer se tal apoio está
disponível em todas as escolas ou somente em algumas.
Tendo em consideração que as capacidades cognitivas dos alunos e os currículos escolares s ofrem
alterações à medida que aqueles crescem, parte-se do princípio que as autoridades educativas
propõem diferentes tipos de apoio em função do nível de ensino. Desse modo, os dados relativos a
cada nível CITE são apresentados separadamente, embora, como provam os resultados, haja
efetivamente pouca variação entre os níveis de ensino.
Começando com o ensino primário, a Figura II.11.1 representa os sistemas educativos que oferec em
uma, algumas ou múltiplos tipos de apoio para alunos de baixo aproveitamento. Todos os países
(cujas autoridades de nível superior desenvolvem políticas a este respeito) propõem algum tipo de
apoio e a maioria deles apresenta um portefólio de medidas. São poucos os sistemas educativos que
se limitam a oferecer um ou dois tipos de apoio, especialmente se considerarmos as medidas de
apoio disponibilizadas em todas as escolas. Evidentemente, um leque mais amplo de medidas de
apoio não implica necessariamente que o apoio seja melhor ou mais eficaz. De igual modo, pouc os
tipos de apoio não significa que o apoio seja mais pobre. A principal questão é s aber se os alunos
têm acesso ao tipo de apoio mais adequado que os ajude a elevar o seu nível de proficiência.
De um modo geral, o apoio a alunos de fraco desempenho em matemática e literacia da leitura no
ensino primário é assegurado por psicólogos e/ou outros profissionais especializados em apoio, como
assistentes sociais ou terapeutas da fala e linguagem (Figura II.11.1). Quase todos os sistemas
educativos que desenvolvem políticas de nível superior asseguram este tipo de apoio na totalidade
das escolas (Bélgica – Comunidades francófona e germanófona, Chéquia, Dinamarca, Alemanha,

190

II. 11. Apoio a alunos c om frac o des em penho es c olar

Estónia, Espanha, Letónia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Áustria, Polónia, Portugal, Eslovénia,
Eslováquia, Finlândia, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Suíça, Islândia e Sérvia) ou somente em
algumas escolas (Grécia, França, Croácia, Chipre, Lituânia, Roménia, Reino Unido – Escócia e
Montenegro). Os únicos países que não asseguram este tipo de apoio são a Macedónia do Nort e, a
Noruega e a Turquia. Em alguns países, o apoio está sujeito ao cumprimento de determinados
critérios. Na Grécia, por exemplo, a oferta de qualquer tipo de apoio nas escolas depende da
presença de grupos vulneráveis (como refugiados) entre a população discente, e as autoridades
escolares devem candidatar-se ao mesmo. De igual modo, em França, o apoio a alunos c om frac o
aproveitamento está sujeito ao cumprimento de certos critérios tais como o nível de desempenho e as
características sociais do aluno, bem como a localização da escola.
Figura II.11.1: Apoio a alunos com fraco desempenho em matemática e leitura (CITE 1), 2018/19
Professores especializados
Psicólogos, terapeutas da fala
e da linguagem ou similares
Tutoria individual ou em grupos pequenos
durante o horário letivo
Tutoria individual ou em grupos pequenos
fora do horário letivo
Mudança de turma ou de grupo
Mudança de programa ou de escola
Outro
Área de competência da escola ou da autorid ade
local

Esquerda
Leitura

Direita
Matemática

Algumas escolas

Todas as escolas

Fonte: Eurydice.

Notas específicas por país
Espanha: As Comunidades Autónomas da Estremadura, Aragão, Navarra, Ceuta, Cantábria e Canárias contam com medi da s
adicionais para apoiar os alunos com baixo aproveitamento. Por exemplo, a Comunidade Foral de Navarra desenvolve
estratégias de aprendizagem cooperativas e apoio pelos pares nas escolas.
Noruega: O apoio aos alunos recai sob a esfera de competências das autoridades locais, mas as autoridades centrais
fornecem testes de diagnóstico de literacia da leitura (1.º-3.º anos de escolaridade) e da matemática (1.º-3.º anos de
escolaridade, embora sejam de caráter opcional no 1.º e 3.º anos).

O segundo tipo mais comum de apoio ao aluno é a tutoria individual ou em grupos pequenos. Isto não
significa, porém, que a vasta maioria dos sistemas educativos disponha desta oferta. Como ilust ra a
Figura II.11.1, somente metade dos sistemas educativos oferece este tipo de apoio, além de que
apenas 15 o fazem com caráter universal, ou seja, em todas as escolas. Importa ressaltar que, à
exceção de Malta, o apoio tutorial é disponibilizado para a literacia da leitura e da mat emática ( 131).
Este critério é comum a todos os tipos de apoio, incluindo a transferência dos alunos para diferent es
turmas, grupos, programas ou até escolas. Por outras palavras, em todos os s ist emas educ ativos ,
exceto o maltês, qualquer que seja o apoio disponibilizado ao aluno, é sempre oferec ido em ambas
as áreas disciplinares.
A maioria dos sistemas com apoio tutorial para alunos com baixo aproveitamento parece propô-lo
durante ou fora do habitual horário letivo. Contudo, um olhar mais atento à Figura II.11.1 revela que a
última opção é mais frequente em algumas escolas apenas. Em 16 sistemas educ ativos , t odas as
escolas oferecem este tipo de apoio durante o horário letivo, em oposição a 11 sistemas que
oferecem tal apoio fora do horário letivo. Espanha, Lituânia e Finlândia parecem oferec er ambas as
(131)

Malta propõe professores especializados e outros apoios nas áreas de literacia matemática e da leit u ra, m a s t a m b ém
oferece apoio ligado exclusivamente à promoção da literacia (por exemplo, leitura de histórias para crianças e um
programa de atividades de leitura e escrita ligadas ao futebol).
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modalidades, mas as tutorias fora do horário letivo só são propostas em algumas escolas. Os únicos
países que oferecem tutoria individual ou em grupos pequenos exclusivamente fora do habitual
horário letivo são a Croácia, Letónia e Bósnia-Herzegovina.
O apoio prestado a alunos com baixo aproveitamento por professores especializados é relativament e
menos comum. Um total de dezanove sistemas educativos emprega tais professores, mas somente
doze sistemas alargam este apoio a todas as escolas (Figura II.11.1). As razões pelas quais só
algumas escolas dispõem deste apoio podem variar. Por exemplo:
Na Hungria, a oferta de professores especializados no apoio a alunos de fraco desempenho e a alunos desfav orecidos faz parte
de um projeto que abrange cerca de 300 escolas primárias e secundárias. Só as escolas que cumprem certos critérios (elev ados
índices de segregação, muitos alunos desfav orecidos ou de fraco desempenho, etc.) podem candidatar-se a este projeto ( 132 ).
Na Polónia, as regulamentações emitidas a nív el central apresentam uma definição muito genérica de alunos com necessidades
especiais, englobando assim alguns tipos de alunos de fraco desempenho (e.g. dev ido ao insucesso escolar ou que pertencem a
agregados familiares muito pobres) ( 133 ). A oferta de apoio a estes alunos é uma decisão dos diretores escolares, que dev em
contemplar na carga horária total da escola para um determinado ano letiv o, a carga horária a atribuir a este apoio especial. O
diretor escolar dev erá ter em conta todas as necessidades de educação e desenv olv imento do aluno conforme sinalizadas pelos
professores e recomendadas em relatórios fornecidos pelos centros de aconselhamento.

A colocação em diferentes grupos, turmas, programas ou escolas constitui uma outra forma de ajudar
os alunos com fraco desempenho. Curiosamente, são poucos os sistemas educativos que propõem
esta opção. Em concreto, só a Alemanha, Luxemburgo, Áustria e Sérvia permitem às escolas
primárias transferir os alunos de um grupo/turma para outro no decurso desse nível de ensino; Malt a
autoriza-o apenas em algumas escolas (Figura II.11.1) ( 134). Alguns sistemas educativos vão mais
longe, permitindo que os alunos com baixo aproveitamento mudem de programa ou de es c ola. É o
caso da Letónia, Luxemburgo, Hungria, Áustria e Sérvia. Note-se que nenhum sistema educativo
propõe tal estratégia (mudança no seio da mesma escola ou para outra escola) como a únic a forma
de apoio ao aluno.
Figura II.11.2: Apoio a alunos com fraco desempenho em matemática e leitura (CITE 2), 2018/19
Professores especializados
Psicólogos, terapeutas da fala
e da linguagem ou similares
Tutoria individual ou em grupos pequenos durante o
horário letivo
Tutoria individual ou em grupos pequenos fora do
horário letivo
Mudança de turma ou de grupo
Mudança de programa ou de escola
Outro
Área de competência da escola ou da autorid ade
local

Esquerda
Leitura

Direita
Matemática

Algumas escolas

Todas as escolas

Fonte: Eurydice.
(132)
(133)
(134)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315 e www.palyazat.gov.hu/efop-315-16-a-tanuli-lemorzsoldssalveszlyeztetett-intzmnyek-tmogatsa#.
A
metodologia
do
índice
de
segregação
é
descrita
em
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1407.pdf.
www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-iplacowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html.
No Luxemburgo, os ciclos de aprendizagem de dois anos concedem aos alunos a oportunida d e d e p ro g re di r a o se u
próprio ritmo, com ofertas de aprendizagem que melhor se adaptam às suas necessidades.
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Notas específicas por país
Espanha: As Comunidades Autónomas da Estremadura, Aragão, Navarra, Ceuta, Cantábria e Canárias contam com medi da s
adicionais para apoiar os alunos com baixo aproveitamento. Por exemplo, a Comunidade Foral de Navarra desenvolve
estratégias de aprendizagem cooperativas e apoio pelos pares nas escolas. Na Cantábria, as escolas têm grupos especiais d e
reforço, apoio TIC e ensino coadjuvado (apoio ao professor na sala de aula, especialmente por terapeutas da fala e
professores de pedagogia terapêutica).
Suécia: Todas as escolas são obrigadas a prestar apoio aos alunos que dele necessitam, mas é o diretor escolar qu e d e cid e
qual o plano de ação a seguir.

É curioso observar que quase todos os sistemas europeus aqui examinados implementam algum tipo
de apoio para os alunos com fraco desempenho tão cedo quanto o ensino primário. Esse apoio
precoce é importante, na medida em que eventuais lacunas na aprendizagem dos alunos t endem a
agravar-se ao longo do tempo, caso nada seja feito para resolvê-las. Igualmente interessante é o
facto de o modelo de apoio pouco mudar no ensino secundário. As Figuras II.11.2 e II.11.3 são
praticamente idênticas à Figura II.11.1, sugerindo que os tipos de apoio disponível no CITE 1 são,
essencialmente, idênticos aos dos níveis CITE 2 e 3.
A síntese que se segue ajuda a identificar as principais diferenças entre o apoio prestado aos alunos
com fraco desempenho no nível primário (Figura II.11.1) e no secundário inferior (Figura II.11.2).
Assim, no nível secundário inferior:
•

A Grécia também propõe professores de apoio a matemática em algumas escolas.

•

A França deixa de contratar os serviços de professores especializados.

•

O Luxemburgo também deixa de contratar professores especializados, mas passa a oferec er
tutoria individual ou em pequenos grupos fora do horário escolar regular.

•

Malta também propõe tutoria individual ou em pequenos grupos em matemática durante o dia
letivo, mas deixa de propor esta apoia em leitura fora das horas letivas; no CITE 2, a
possibilidade de mudar de turma ou de grupo torna-se universal.

•

A Áustria também permite a mudança de turma ou de grupo no CITE 2 em todas as escolas.

•

Na Eslováquia, os alunos podem mudar de programa ou de escola em certas circunstâncias, o
que não é permitido no CITE 1.

Figura II.11.3: Apoio a alunos com fraco desempenho em matemática e leitura (CITE 3), 2018/19
Professores especializados
Psicólogos, terapeutas da fala
e da linguagem ou similares
Tutoria individual ou em grupos pequenos
durante o horário letivo
Tutoria individual ou em grupos pequenos
fora do horário letivo
Mudança de turma ou de grupo
Mudança de programa ou de escola
Outro
Área de competência da escola ou da autorid ade
local

Fonte: Eurydice.

Esquerda
Leitura

Direita
Matemática

Algumas escolas
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Notas específicas por país (Figura II.11.3)
Espanha: As Comunidades Autónomas da Estremadura, Aragão, Navarra, Ceuta, Cantábria e Canárias (apenas para
matemática) implementam medidas adicionais de apoio aos alunos com fraco desempenho. P o r e x e m plo , a E st re m a d ura
oferece um programa fora das horas letivas que visa melhorar o desempenho académico do aluno, e minimizar os fatore s q u e
podem conduzir ao subdesempenho entre os alunos desfavorecidos. Também oferece outro programa durante as horas letivas
destinado a promover ações educativas complementares para alunos com dificuldades de aprendizagem e su b d e se m p en ho
associados a fracas competências de comunicação. Aragão oferece um programa fora das horas letivas q u e v i sa a j u d a r o s
alunos a desenvolver técnicas de estudo.
Suécia: Todas as escolas são obrigadas a prestar apoio aos alunos que dele necessitam, mas é o diretor escolar qu e d e c id e
qual o plano de ação a seguir.

Em geral, o ensino secundário superior parece dispor de menos tipos de apoio para alunos com fraco
desempenho, em comparação com os dois níveis prévios (secundário inferior e primário). Se
considerarmos unicamente as medidas de suporte disponíveis em todas as escolas, a pres ença de
psicólogos ou de outros técnicos especializados continua a ser a medida mais comum. O número de
sistemas educativos que oferece o apoio de professores especializados baixa de doze no CITE 1
para dez no CITE 2 e sete no CITE 3. Similarmente, a oferta de tutoria individual ou em grupos
pequenos durante o horário letivo passa de quinze sistemas no CITE 1, para catorze no CITE 2 e dez
no CITE 3. Por último, importa destacar uma outra importante diferença no secundário superior: a
possibilidade de mudar de programa ou de escola é mais comum neste nível (oito sist emas) do que
nos níveis primário e secundário inferior (cinco sistemas em ambos os níveis).
Quanto às diferenças na regulamentação emanada a nível superior entre as escolas de ensino geral
e de ensino profissional no apoio dado aos alunos com fraco desempenho, conclui-se serem
inexistentes. Em ambas as tipologias de escolas, os alunos com baixo aproveitamento têm direito aos
mesmos tipos de apoio. De modo semelhante, assinalam-se apenas ligeiras diferenças entre as
escolas públicas e privadas dependentes do Estado. Em alguns países (Letónia, Polónia e
Eslovénia), as escolas privadas dependentes do Estado têm autonomia na tomada de decisão a
respeito de eventuais medidas de apoio a adotar ( 135).

II.11.2. Apoio efetivo a alunos com fraco desempenho escolar
A análise efetuada até agora tem-se focado nas medidas de apoio para alunos com fraco
desempenho escolar conforme preconizadas nas regulamentações e recomendações emanadas das
autoridades de nível superior. Como ilustram as Figuras II.11.1 a II.11.3, existem medidas em vigor
na maioria dos sistemas educativos, desde a disponibilização de professores especializados no apoio
a alunos com fraco desempenho até à transferência destes alunos para outras est ruturas (t urmas ,
grupos ou escolas) mais adequadas. Os mais recentes dados do PISA (OCDE, 2019e) dão-nos a
oportunidade de saber a percentagem de alunos que beneficiam efetivamente destas medidas de
suporte, se bem que os dados disponíveis não sejam diretamente comparáveis à informação relat iva
às políticas a nível superior supra mencionadas. Assim, os dados do PISA a seguir apresentados não
visam corroborar os resultados políticos, mas sim enriquecer a nossa perceção quanto ao apoio
obtido pelos alunos de fraco desempenho escolar e de baixo estatuto socioeconómico.
A Figura II.11.4 ilustra a percentagem de alunos de 15 anos a frequentar escolas com aulas
suplementares na língua de instrução, ou seja, aulas adicionais ao currículo regular e não aulas em
línguas estrangeiras. Ao conjugar estes dados com as conclusões relativas à Figura II.11.5, é
possível utilizá-los como um indicador proxy para o nível de apoio prestado ao aluno, pelo menos no
que concerne a aprendizagem da língua de instrução.

(135)

De um modo geral, Espanha não regista diferenças, mas algumas Comunidades Autónomas podem desenvolver
programas de apoio destinados apenas às escolas públicas.
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Figura II.11.4: Percentagem de alunos de 15 anos a frequentar uma escola com oferta suplementar da língua de
instrução durante as horas letivas, por estatuto socioeconómico e nível de desempenho, 2018
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
Os dados são retirados da variável do PISA 2018 “A sua escola oferece aulas de <língua de instruçã o > su p l e me nt a res? ” e
baseiam-se nas respostas dos diretores escolares. A análise restringiu-se a escolas com o “nível CITE modal” para alun o s d e
15 anos. Para uma explicação mais completa, ver Notas explicativas da Figura II.6.7. A categoria “Todos os alunos” refere-se à
percentagem total de alunos que frequentam escolas que oferecem aulas suplementares de língua de instrução. A c a t e go ria
“alunos de ESE baixo” refere-se à percentagem de alunos pertencentes a famílias de estatuto socioeconómico baixo (no
25.º percentil do estatuto socioeconómico) que frequentam essas escolas. A categoria “Alunos com baixo desempenho” referese à percentagem de alunos no percentil 10 de desempenho que frequentam tais escolas. Os valores numéri co s e m n e g ri t o
indicam que existe uma diferença que é estatisticamente significativa no nível de 5 % entre “Todos” e “ESE baixo” o u “a l u n o s
com baixo desempenho”.

Nota específica por país
Espanha: Devido a dados em falta relativamente aos valores plausíveis para a literacia da leitura, foi impossí v e l c a l c u lar o s
valores para os alunos com baixo desempenho. Ver também a Nota específica por país para Espanha na Figura I.2.3.

O inquérito PISA 2018 revela que, embora todos os países ofereçam aulas suplementares na língua
de instrução, há uma grande variação entre os sistemas educativos quanto ao número de alunos a
frequentar escolas que oferecem essas aulas. Em alguns sistemas, só uma pequena minoria de
alunos do nível secundário frequenta tais escolas, em contraste com outros s istemas, onde quas e
todos os alunos frequentam escolas com esta oferta. A Figura II.11.4 indica que na Gréc ia, Malt a e
Noruega somente cerca de 10 % dos alunos do ensino secundário frequentam escolas com oferta de
aulas suplementares na língua de instrução. Em contraste, na Croácia, Portugal, Roménia,
Montenegro e Macedónia do Norte, a taxa é de 80 % ou mais. Com os restantes sistemas educativos
a situar-se entre estes dois extremos, a taxa média resultante é de 55 % ( 136). Por out ras palavras ,
um em dois alunos europeus de 15 anos, em média, frequenta uma escola com ofert a s uplementar
na língua de instrução.
A Figura II.11.5 comprova que, na maioria das escolas com esta oferta, as aulas são exclusivament e
de recuperação ou visam simultaneamente a recuperação e o desenvolvimento de competências. Em
média, só 3 % dos alunos de 15 anos frequentam escolas secundárias com uma oferta suplementar
(136)

Salvo indicação em contrário, todos os valores médios nesta secção se referem à mediana.
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na língua de instrução exclusivamente para fins de desenvolvimento de competências. Ao invés,
27 % de alunos frequentam escolas em que a mesma oferta visa exclusivamente o apoio a alunos de
baixa proficiência. Em 14 sistemas educativos (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Espanha, Chipre,
Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Polónia, Reino Unido – Escócia, Islândia e Sérvia), mais de
metade dos alunos de 15 anos frequenta estas escolas. Porém, na maioria dos sistemas c om ofert a
suplementar na língua de instrução, esta oferta destina-se tanto a fins de recuperação como de
enriquecimento da língua. Mais de metade (mediana equivalente a 51 %) dos alunos de 15 anos
frequenta uma escola assim. Concretamente, em quase metade dos sistemas europeus com ofert a
suplementar na língua de escolarização, mais de 50 % dos alunos de 15 anos frequentam escolas em
que estas aulas são de recuperação e de desenvolvimento de competências. Em alguns casos, a
taxa de alunos excede 70 % (Letónia, Lituânia, Hungria, Portugal, Roménia, Eslovénia, Reino Unido –
Irlanda do Norte, Suíça, Macedónia do Norte, Noruega e Turquia). Por último, em todos os sist emas
educativos à exceção de quatro (Bélgica – Comunidade germanófona, Irlanda, Chipre e Mac edónia
do Norte), existem escolas que não distinguem entre aulas de enriquecimento/des envolviment o de
competências e de recuperação na língua de escolarização, mas estas aulas são frequentadas
apenas por uma minoria de alunos de 15 anos (9 %, em média) ( 137).
Figura II.11.5: Finalidade da oferta suplementar na língua de instrução (nos sistemas onde existem), distribuição
da população estudantil de 15 anos (%), 2018
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Fonte: OCDE, Base de dados PISA 2018.

Notas explicativas
Os dados são retirados da variável do PISA 2018 “Qual é o objetivo das aulas suplementares de <língua d e i nst ru ç ã o > ? ” e
baseiam-se nas respostas dos diretores escolares. As percentagens aplicam-se apenas a alunos que frequentam escolas c o m
oferta suplementar na língua de instrução e devem, por conseguinte, ser interpretadas em combinação com os dados da
Figura II.11.4. Assim, por exemplo, no caso da Dinamarca, os 57 % (apenas recuperação) signifi ca q u e , e n t re o s 3 9 % d e
alunos dinamarqueses que frequentam escolas com oferta suplementar na língua de instrução (Figura II.11.4), 57 % têm aula s
de “Apenas recuperação”. Os dados reportados no quadro foram arredondados para o número inteiro mais próximo; logo, ne m
sempre o total equivale a 100 %.
(137)

Cinco sistemas educativos, se incluirmos a Eslovénia, onde apenas 0,8 % dos alunos frequenta escolas sem
diferenciação em termos de objetivos da oferta suplementar da língua de instrução.
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Como o termo sugere, aulas de recuperação destinam-se a ajudar os alunos a superar dific uldades
de aprendizagem e/ou que têm um desempenho relativamente fraco. Contudo, o facto de uma escola
ter oferta suplementar da língua de instrução para fins de recuperação não significa que os alunos de
fraco desempenho ou desfavorecidos (ESE baixo) (mais suscetíveis de ter um subdesempenho e de
precisar de apoio educativo) beneficiem automaticamente desta oferta, a menos que a sua frequência
seja obrigatória. Para avaliar a possibilidade de alunos de ESE baixo e de fraco desempenho virem a
beneficiar da oferta suplementar na língua de instrução, a Figura II.11.4 indica também as
percentagens de alunos destas duas categorias a frequentar escolas com esta oferta ( 138).
Um exame rápido ao histograma da Figura II.11.4 revela que as três barras correspondentes a c ada
sistema educativo são, na maioria dos casos, sensivelmente da mesma altura. Dada a dimensão da
amostra e o erro padrão, isto implica que as diferenças entre as percentagens de c ada conjunt o de
alunos tendem a ser demasiado pequenas para se qualificarem como estatisticamente significativas .
Ou seja, na vasta maioria de sistemas, as percentagens de alunos de ESE baixo e com baixo
aproveitamento matriculados em escolas com oferta suplementar da língua de instrução são
sensivelmente as mesmas quando confrontadas com o total da população discente. No ent anto, há
várias exceções.
Quanto aos alunos de ESE baixo, catorze sistemas educativos registam diferenças estatist ic amente
significativas. Mais especificamente, na Bulgária, Croácia, Itália, Luxemburgo, Suécia, Reino Unido –
Inglaterra e País de Gales, os alunos de ESE baixo têm relativamente mais probabilidades de
frequentar escolas com oferta suplementar na língua de instrução. O oposto verifica-se em Espanha,
Chipre, Letónia, Lituânia, Polónia, Albânia e Sérvia, onde é comparativamente menos provável que
estes alunos frequentem escolas com tal oferta.
A nossa análise demonstra que há relativamente menos casos em que alunos de 15 anos com baixo
desempenho se destacam em relação ao conjunto de todos os alunos desta idade. Como provam os
dados incluídos no quadro da Figura II.11.4, somente sete sistemas educativos denotam diferenç as
estatisticamente. Na Bulgária, França, Croácia, Luxemburgo e Suécia, os alunos com baixo
aproveitamento têm mais probabilidade que os seus pares de beneficiar da oferta suplementar na
língua de instrução. Em contraste, na Lituânia e em Malta, esta categoria de alunos tem menos
probabilidades de frequentar escolas com esta oferta educativa.
Na perspetiva da equidade, o cenário ideal é aquele em que todos os alunos desfavorec idos e c om
baixo aproveitamento têm acesso a um apoio suplementar na língua de escolarização. Tal apoio
poderia ajudar estes alunos a colmatar a lacuna em termos de desempenho em literacia da leit ura e
alcançar os seus pares. No entanto, como ilustra a Figura II.11.4, na maioria dos sistemas
educativos, só uma fração de alunos de ESE baixo ou com baixo aproveitamento consegue beneficiar
da oferta suplementar no domínio da língua. A taxa mediana para os alunos de ESE baixo é de 59 %
e para os alunos com baixo aproveitamento é de 45 %. Não obstante, em alguns sistemas
educativos, designadamente a Bulgária, Croácia, Itália, Luxemburgo, Portugal, Roménia, Montenegro
e Macedónia do Norte, mais de 70 % dos alunos de 15 anos de ESE baixo e de frac o des empenho
frequentam uma escola onde a aprendizagem suplementar da língua de instrução é uma
possibilidade ( 139).
Com base nos mais recentes dados do PISA sobre a oferta suplementar na língua de instrução,
conclui-se portanto que nem todos os alunos com baixo aproveitamento ou de baixo estatuto
socioeconómico têm acesso a escolas com este tipo de apoio. As taxas de acesso dos alunos com
baixo aproveitamento e de ESE baixo tendem a ser idênticas às taxas de acesso dos seus pares em
(138)

Alunos de ESE baixo são aqui definidos com aqueles que pertencem ao 25.º percentil do ESE, e os a l u n o s co m f ra co
desempenho são aqueles que pertencem ao 10.º percentil em termos de literacia da leitura.

(139)

No caso dos alunos de ESE baixo, a lista estende-se ao Reino Unido – País de Gales e à Suíça. No ca so d o s a l u n o s
com baixo desempenho, a lista também inclui a Suécia.

197

A Equ ida de n a Ed uc aç ã o Es c ol ar n a Eur op a

Parte II. C arac terís tic as dos s is tem as educ ativ os

geral. Ora, se um sistema educativo contar com mais escolas que providenciam apoio aos alunos na
aprendizagem de línguas, isso significa que uma maior percentagem de alunos com baixo
aproveitamento e os seus pares desfavorecidos terão acesso a este tipo de apoio. No entanto,
também é verdade que, embora estas duas categorias de alunos manifestem maior necessidade de
frequentar escolas com oferta de apoio linguístico, isso não significa que sejam orientados para estas
escolas. Independentemente da viabilidade deste cenário, os dados atuais sugerem que a
generalização da oferta de apoio linguístico permitiria que os alunos de baixo aproveitamento e E SE
baixo pudessem beneficiar da mesma.

198

II.12. OPORT UNIDADES DE APRENDIZAGEM

Principais conclusões
A oportunidade de aprender é condição essencial para os alunos conseguirem atingir o seu
potencial. O tempo total de aprendizagem de qualidade atribuído é um elemento-chave e
comprova-se que se correlaciona positivamente com os resultados académicos dos alunos. Uma
carga horária anual mais elevada e um prolongamento da escolaridade obrigatória contribuem para
melhorar o desempenho dos alunos e estreitar as disparidades de desempenho entre os diferentes
grupos socioeconómicos. Um aumento do tempo instrucional tem um efeito particularmente positivo
nos melhores alunos em escolas desfavorecidas. Além disso, o apoio a uma aprendizagem de
qualidade e atividades complementares nas escolas podem contribuir significativamente para a
melhoria dos resultados académicos dos alunos com baixo aproveitamento e podem c ompensar
pela falta de recursos em famílias pertencentes a meios socioeconómicos desfavorecidos.
• Na Europa, a duração da escolaridade obrigatória e a carga horária total para o currículo
obrigatório têm variações significativas. A duração da escolaridade obrigatória varia ent re 8 e
12 anos, e a carga horária mínima alocada ao currículo obrigatório varia entre 4 541 e
11 340 horas.
• A duração das férias de verão também varia consideravelmente, sendo que a diferenç a ent re
os países com as férias de verão mais curtas e mais longas pode atingir os 57 dias.
• Somente em cerca de metade dos sistemas educativos, as autoridades de nível superior
preconizam atividades complementares gratuitas ou subvencionadas fora das horas letivas
regulares, apesar do potencial de tais medidas. Nos restantes sistemas, as decisões relativas à
oferta e financiamento deste tipo de atividades continua a ser prerrogativa das autoridades
locais ou das escolas.
• Similarmente, somente num terço dos sistemas educativos, as autoridades de nível s uperior
recomendam às escolas a oferta de atividades aos alunos durante as longas férias de verão.
Na maioria dos casos, as atividades de verão consistem em aulas de recuperação para alunos
que se arriscam a repetir o ano de escolaridade.
• De um modo geral, não parece existir uma relação entre o tempo instrucional formal durant e o
ano letivo e a oferta de atividades complementares fora das horas letivas regulares ou durant e
a longa pausa de verão – ou seja, sistemas com carga horária inferior ou com uma pausa mais
longa no verão não parecem optar por um acréscimo das atividades complementares
(antes/após o dia escolar ou nas férias de verão) nas escolas.
• Poucos países informam que emitem orientações ou quadros de referência a nível superior
para a organização de atividades fora do horário escolar regular, ou que apoiem pessoal
qualificado na sua organização. Além disso, um número limitado de sistemas monitoriza a
eficácia destas atividades na melhoria dos resultados escolares em geral ou dos alunos de
meios socioeconómicos desfavorecidos em especial.
A oportunidade de aprender refere-se geralmente aos “inputs e processos no âmbito de um context o
escolar necessários para produzir os resultados previstos em termos de desempenho do aluno”
(Elliott e Bartlette, 2016.). O atual capítulo centra-se num elemento importante − o tempo disponível
para a realização de atividades de aprendizagem (Schmidt, Zoido e Cogan, 2014; Cogan e S c hmidt,
2015). Evidentemente, o tempo instrucional ou de ensino durante o normal dia de escola é de s uma
importância, na medida em que cobre o período que todas as escolas públicas devem dis pens ar ao
ensino do currículo obrigatório assim como às disciplinas ou matérias não obrigatórias (Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2019d). No entanto, muitas escolas oferecem igualmente tempo de
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aprendizagem complementar ou “prolongado” (Scheerens, 2014), fora do normal dia de es c ola, em
que a aprendizagem pode ser estruturada ou não estruturada ( 140). As atividades estruturadas podem
incluir, por exemplo, apoio à realização dos trabalhos de casa, ensino suplementar em certas
disciplinas ou ainda atividades recreativas.
Schmidt (2015) conclui que a quantidade de tempo de aprendizagem correlaciona-se de forma
significativa com o desempenho dos alunos. Há uma relação positiva entre o estatuto socioeconómico
dos alunos e as suas oportunidades de aprender – alunos de contextos socioeconómicos mais
privilegiados têm mais oportunidades de aprender do que os seus pares de contextos
socioeconómicos desfavorecidos. Além disso, cerca de um terço da relação entre estatuto
socioeconómico e desempenho académico está ligado às oportunidades de aprendizagem. Os
investigadores também previnem que o encerramento físico das escolas durante a crise do COVID-19
irá potencialmente resultar numa maior perda de aprendizagem para os “alunos cujas famílias es tão
menos aptas a apoiar a sua aprendizagem” (Hanushek e Wößmann, 2020) fora da escola – trat a-s e,
normalmente, de alunos de contextos socioeconómicos baixos.
Considera-se que o prolongamento do tempo escolar se encontra positivamente correlacionado c om
um desempenho escolar médio e com uma redução das desigualdades educativas. Há evidências de
que uma maior carga horária letiva anual e uma escolarização mais prolongada contribuem para a
melhoria do desempenho dos alunos (Gettinger, 1985; Lavy, 2010; Hübner e Marcus, 2017) e
resultam numa redução do hiato (diferenças de desempenho) entre os diferentes grupos
socioeconómicos (Wößmann, 2016). Um aumento do tempo instrucional ou de ensino produz um
efeito particularmente benéfico nos melhores alunos em escolas desfavorecidas (Battistin e Meroni,
2016).
Todavia, alguns investigadores consideram que uma carga horária mais elevada só produz um
impacto positivo na aprendizagem se for acompanhada por um bom ambiente na sala de aula,
nomeadamente um clima positivo e sem problemas disciplinares (Rivkin e Schiman, 2015), e por
conteúdos pedagógicos de qualidade. Por outro lado, uma carga horária mais elevada não pode s er
comprometida por um período total de escolaridade mais curto; por outras palavras, reduzir o número
de anos de escolaridade ao mesmo tempo que se atribui a mesma carga de ensino e de c ont eúdos
programáticos pode conduzir a um agravamento dos resultados nos testes (Hübner e Marcus, 2017).
Embora se reconheça o impacto positivo de uma carga horária mais elevada, os dados empíricos
revelam diferenças no seio dos países relativamente à quantidade de tempo de aprendizagem dos
alunos. Tais diferenças surgem nos tempos de aprendizagem intra-escola entre as vias de ensino
geral e vocacional, bem como entre escolas situadas em áreas urbanas e em áreas rurais . O t empo
de aprendizagem costuma ser superior nas vias de ensino gerais (mesmo após o ajuste do c ontext o
socioeconómico dos alunos e das escolas) e em escolas implantadas em meios urbanos (OCDE,
2011b). Esta constatação sugere que fatores como o tipo de escola (Capítulo II.3), a escolha da
escola (Capítulo II.4) e a alocação a uma via ou percurso educativo (Capítulo II.6) também podem
impactar nas oportunidades de aprendizagem.
Ao examinarem a relação entre a carga horária e outros fatores sistémicos, as investigações sugerem
que “a produtividade do tempo instrucional é mais elevada em países que implementam medidas de
accountability escolar, ou que concedem às escolas maior autonomia em decisões orçamentais e na
contratação/despedimento de professores” (Lavy, 2010).
A “escola a tempo inteiro” (ou com prolongamento do dia letivo) visa proporcionar um ambiente
favorável à aprendizagem dos alunos durante um dia letivo inteiro ou mais prolongado, enquanto nas
escolas que funcionam metade do dia, o acesso a atividades de aprendizagem fora do horário let ivo
(140)

A aprendizagem estruturada fora dos sistemas formais é categorizada como “aprendizagem não f o rm a l”, e n q ua nt o a
aprendizagem não estruturada é considerada “aprendizagem informal”.
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depende com frequência das circunstâncias e dos recursos familiares. Contudo, o efeito da es c ola a
tempo inteiro nas desigualdades educativas varia consoante o sistema educativo (Schlicht et al.,
2010). A literatura não fornece provas suficientemente sólidas para avaliar o impacto real das
atividades complementares ou de apoio aos trabalhos de casa fora do normal dia escolar,
principalmente devido à dimensão da população abrangida, ao volume e variedade de atividades, e
às diferenças de qualidade (Scheerens, 2014).
Em contraste com o impacto positivo de um período de estudo prolongado, as longas férias escolares
(Cooper et al., 1996; Kim, 2001) e uma extensa tutoria privada (shadow education) (Bray, 2011;
Bukowski, 2017) podem manter ou exacerbar as desigualdades educativas – na medida em que o
contexto parental e os recursos privados exercem uma forte influência sobre quem beneficia de
tempo adicional de qualidade.
Por estas razões, o atual capítulo debruça-se sobre algumas das principais políticas nacionais ligadas
às oportunidades de aprendizagem, nomeadamente:
•

a duração da escolaridade obrigatória e a carga horária escolar;

•

a oferta de atividades gratuitas ou subvencionadas pelas escolas antes ou após o normal
horário escolar;

•

a duração das férias de verão e eventuais ofertas de aprendizagem nas escolas durant e est a
pausa.

II.12.1. Carga letiva para o currículo obrigatório
A presente secção revê as oportunidades de aprendizagem na escola durante a escolaridade
obrigatória, examinando a carga horária total alocada ao currículo obrigatório pelas autoridades de
nível superior. A Figura II.12.1 mostra a duração da escolaridade obrigatória e a carga horária mínima
recomendada ou a carga letiva alocada ao currículo obrigatório conforme determinado pelas
regulamentações superiores ou documentos estratégicos dos sistemas educativos europeus. Isto
corresponde à carga horária mínima que os alunos recebem normalmente no ensino geral ( 141)
(Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019d).
A duração do ensino geral obrigatório, bem como a carga letiva total atribuída aos alunos varia
consideravelmente em toda a Europa. O número de anos que os alunos são obrigados a pas s ar na
escola varia entre oito e doze anos (Figura II.12.1). A duração habitual do ensino geral obrigatório
varia entre nove e dez anos na Europa. Na Bélgica, Portugal, Reino Unido (Irlanda do Norte), Turquia
e no âmbito de um programa específico dos Países Baixos, a escolaridade obrigatória tem a duraç ão
e 12 anos. O período mais curto que os alunos são obrigados a frequentar a esc ola é de oit o anos
(Croácia e Sérvia).
A carga horária total está normalmente relacionada positivamente com o número de anos de
escolaridade do ensino obrigatório. Quanto mais prolongada for a escolaridade obrigatória, mais
tempo de ensino os alunos recebem. No entanto, ao comparar sistemas educ ativos c om o mesmo
número de anos de escolaridade obrigatória, as diferenças entre os mesmos em termos de carga
letiva total são notáveis. Por exemplo, a escolaridade obrigatória tem a duração de oito anos na
Croácia e na Sérvia; no entanto, há mais de 1 000 horas de diferença entre os dois países na c arga
horária mínima recomendada. Similarmente, verifica-se uma diferença acentuada na carga horária
total entre os países com 12 anos de escolaridade obrigatória. A maior diferença observa-se no grupo
de países com dez anos de escolaridade obrigatória, sendo a Dinamarca um caso atípico com quas e
11 000 horas de carga horária letiva total.
(141)

Alguns países, como os Países Baixos, a Áustria e o Listenstaine, alocam uma carga horária mínima a alguns programas
vocacionais. Contudo, a nível europeu, ainda não se faz uma análise comparativa sobre a carga horária m í ni ma l e t iva
recomendada para o currículo obrigatório no ensino profissional.

201

A Equ ida de n a Ed uc aç ã o Es c ol ar n a Eur op a

Parte II. C arac terís tic as dos s is tem as educ ativ os

Figura II.12.1: Número de anos de escolaridade obrigatória a tempo inteiro (ensino primário e secundário) e carga
horária total recomendada (em horas) para o currículo obrigatório, 2018/19 ( 142)
Carga horária mínima recomendada (em horas)

N.º de anos de escolaridade obrigatória a tempo inteiro

CITE 1

CITE 2

CITE 3

N.º de anos de escolaridade obrigatória a tempo inteiro



Carga horária mínima em horas alocada ao currículo obrigatório em cada nív el de ensino, 2018/19
CITE 1

BE fr
4 956

BE de BE nl
5 040 4 916

BG
1 949

CZ
3 434

DK
7 360

DE
2 896

EE
3 964

IE
5 430

EL
4 488

ES
4 750

FR
4 320

HR
1 890

IT
4 455

CY
4 872

LV
3 589

CITE 24

1 888

1 680

1 890

2 367

3 550

3 600

4 526

2 468

2 772

2 374

3 161

3 784

2 651

2 970

2 570

2 381

CITE 34

3 304
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Fonte: Eurydice.
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LI
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ME
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TR
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2 904
1 620

2 622

3 314

3 360
3 840

 = Sem carga horária mínima definida

Notas específicas por país

Alemanha: Os dados representam a média ponderada da carga horária para o currículo obrigatório das disciplinas nuclea re s,
calculada pela Secretaria dos Ministros da Educação e dos Assuntos Culturais dos Länder com base n o n ú m e ro d e a l un os
matriculados em diferentes tipos de escola (ano de referência 2017/18).
Espanha: Os dados relativos à carga horária prevista baseiam-se em regulamentações nacionais e regionais sobre o currícu l o
e os calendários escolares (ano de referência 2018/19). Para calcular as médias ponderadas, utilizaram-se dados relativo s a o
número de alunos por ano de escolaridade e por Comunidade Autónoma, reportados pelo Departamento d e E st a t í st i ca s d o
Ministério da Educação e Formação Profissional (ano de referência 2016/17).
Áustria: Não há dados disponíveis para o 9.º ano, apesar de este ano fazer parte da escolaridade obrigatória a tempo inteiro.
Reino Unido (ENG): Não há uma carga horária mínima prescrita para cada disciplina ou para o total de disciplinas. No entanto,
as escolas têm de alocar uma carga letiva suficiente para ensinar um currículo abrangente e equilibrado, com todos os
requisitos obrigatórios.
Reino Unido (SCT): O Scottish Curriculum for Excellence não indica uma carga horária para as áreas curriculares obrigatórias,
à exceção de educação física, com um mínimo de 2 horas por semana.
Suíça: À exceção de um número mínimo de aulas de educação física, não é definido a nível nacional um currí c u lo o u c a rg a
horária estandardizados. Tanto o currículo como a carga horária prevista são fixados pelos 26 Cantões. Os valores
representam as médias ponderadas dos requisitos cantonais para cada ano de escolaridade e a carga horária total
(Stundentafeln/grilles horaires).
Macedónia do Norte: A duração da escolaridade obrigatória não é fixada pelas autoridades educativa s, c o n t u do , t o do s o s
alunos devem concluir o ensino secundário. O programa geral no nível CITE 34 (Gymnasium) tem a duração de q u a t ro a n o s
mas os programas vocacionais podem ter uma duração inferior.
(142)
(143)

Esta figura foi inicialmente publicada em Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019d, ver Figura 1.
Listenstaine não participa neste relatório. A informação nacional aqui incluída provém da Comissão Eu ro p e ia / E ACE A /
Eurydice, 2019d.
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Como já exposto nos Capítulos II.3 e II.6, a maioria de países propõe diferentes tipos de escola e de
percursos educativos a partir do ensino secundário inferior. Isto também pode significar que, embora
a maior parte dos alunos receba a carga horária indicada na Figura II.12.1, aqueles alunos
matriculados em outros programas de ensino geral ou vocacional recebem uma carga de ensino
maior ou menor. É por esta razão que a Figura II.12.2 ilustra a carga horária obrigatória no ensino
primário, etapa em que todos os alunos seguem tipicamente o mesmo currículo e recebem as
mesmas horas de ensino, tanto na rede pública como na privada dependente do Estado. A duração
do ensino primário varia entre quatro anos (Bulgária, Alemanha, Croácia, Lituânia, Hungria Á ustria e
Eslováquia) e sete anos (Dinamarca, Reino Unido (Irlanda do Norte e Escócia), Islândia e Noruega).
A carga horária mínima recomendada para o currículo obrigatório no ensino primário também varia
consideravelmente, mesmo entre países com o mesmo número de anos de escolaridade e essa
diferença pode ser significativa. Por exemplo, a diferença entre o total da carga horária mínima
recomendada para os seis anos do ensino primário na Letónia e nos Países Baix os t raduz-se num
total de 2 000 horas, que é um valor superior ao total da carga horária mínima recomendada para o
ensino primário na Bulgária e na Croácia.

Y = Carga horária mínima recomendada (em horas) no ensino primário

Figura II.12.2: Número de anos de escolaridade obrigatória a tempo inteiro e carga horária recomendada
(em horas) para o currículo obrigatório no ensino primário, CITE 1, 2018/19

Fonte: Eurydice.

X = Número de anos de ensino primário

Notas explicativas
A figura baseia-se em dados publicados pela Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019d. Os dados relativos à carga horária
mínima recomendada no ensino primário são apresentados no quadro da Figura II.12.1. Os dados relativos à duração do
ensino primário baseiam-se na Figura 3: Carga horária letiva mínima recomendada para o currículo obrigatório, em horas, por
ano teórico e por nível CITE, 2018/19 em Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019d.

É igualmente interessante observar que, nos sistemas educativos em que os alunos são
precocemente alocados a diferentes vias ou percursos no ensino secundário inferior (Figuras II. 5. 5 e
II.6.1), a duração do ensino primário e o tempo total de ensino diferem significativamente entre os
países. Isso significa que, nestes sistemas, previamente ao ingresso dos alunos em percursos
diferenciados, já existem assimetrias nas oportunidades de aprendizagem. Por exemplo, na
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Alemanha, os alunos são alocados a diferentes vias de ensino com base no seu desempenho
académico aos dez anos, após a conclusão dos quatro anos de ensino primário, com 2 896 horas de
carga horária mínima recomendada consagrada ao currículo obrigatório. Em contrast e, nos P aíses
Baixos, os alunos são alocados a diferentes percursos aos 12 anos, após a conclusão de s eis anos
de ensino primário com 5 640 horas de carga letiva mínima recomendada.

II.12.2. Atividades complementares fora do horário escolar regular
Os dados empíricos mostram que o contexto socioeconómico tem um forte impacto no des empenho
académico dos alunos. Quanto mais elevadas as habilitações académicas dos pais e o s eu c apital
cultural e social, melhor tende a ser o desempenho académico dos alunos. Famílias com um estatuto
socioeconómico mais elevado também podem dedicar mais tempo e recursos a organizar um t empo
de aprendizagem de boa qualidade para os seus filhos fora do dia escolar (Field, Kuczera e Pont,
2007). Em contraste, os alunos desfavorecidos podem não ter pais ou rodear-se de outros adultos
com recursos suficientes, sejam financeiros ou em termos de tempo, atenção ou nível de ins t ruç ão,
para apoiar as suas experiências de aprendizagem após a escola. Este facto potencia, efetivament e,
as desigualdades em termos de oportunidades de aprendizagem e de resultados educativos. As
tutorias privadas podem aumentar ainda mais o hiato entre os alunos privilegiados e os s eus pares
desfavorecidos em termos de oportunidades de aprendizagem e de apoio à aprendiz agem , pois os
alunos socioeconomicamente desfavorecidos podem não ter condições para pagar o apoio não
gratuito (Bray, 2011). Como já salientado, as desigualdades existentes entre alunos oriundos de
diferentes contextos socioeconómicos em termos de oportunidades de aprendizagem podem ser
ainda mais acentuadas em virtude do encerramento físico a longo prazo das escolas. As famílias de
alunos desfavorecidos estão menos aptas a apoiar a aprendizagem em casa ou a compensar
eventuais perdas de aprendizagem (Hanushek e Wößmann, 2020).
A fim de promover mais oportunidades de aprendizagem para todos os alunos, as autoridades de
nível superior podem propor aos alunos atividades de aprendizagem estruturadas em horário
extraescolar. Tais atividades complementares apoiam o desenvolvimento social, emocional e
académico dos alunos (Stechner e Maschke, 2013), podendo ser organizadas na “escola a tempo
inteiro”, em “clubes pós-escolares” ou como atividades de “aprendizagem alargada”. A lguma ofert a
pós-letiva dirige-se ao acolhimento ou prestação de cuidados à criança enquanto os pais trabalham,
mas está fora do âmbito deste relatório. Quanto mais novos os alunos que participam nestas
atividades pós-letivas, melhores serão as suas hipóteses de sucesso académico. As atividades
gratuitas podem ajudar especialmente os alunos socioeconomicamente desfavorecidos a melhorar o
seu desempenho (Stechner e Maschke, 2013).
Não obstante o consenso alargado quanto à utilidade das atividades de aprendizagem
complementares para a melhoria dos resultados de aprendizagem e da equidade, vários
investigadores chamam a atenção para os desafios inerentes à sua organização, e questionam a sua
eficácia. Por exemplo, há desafios que resultam da ligação do apoio à aprendizagem ao currículo
escolar, da contratação de um número suficiente de pessoal qualificado, da comunicação entre o
pessoal docente em horário escolar e pós-escolar, e da ausência de monitorização e avaliação
sistemáticas (Martins et al., 2015).
A Figura II.12.3 mostra os tipos de atividades complementares organizados nas escolas fora do
horário escolar regular nos ensinos primário e secundário inferior. São incluídas apenas as atividades
obrigatórias ou recomendadas pelas autoridades de nível superior. Além disso, como o foco desta
secção incide nas atividades que contribuem para corrigir as desigualdades educativas, somente são
contempladas as atividades publicamente subvencionadas ou gratuitas para os alunos (não impondo
um significativo ónus financeiro sobre as famílias).
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Figura II.12.3: Atividades complementares gratuitas ou subvencionadas desenvolvidas pelas escolas fora do
horário escolar regular, de acordo com regulamentações ou recomendações a nível superior (CITE 1-2), 2018/19
Ajuda com os trabalhos de casa
Aulas de recuperação
em disciplinas do currículo obrigatório
Aulas avançadas em disciplinas do currículo
obrigatório
Aulas em disciplinas que não fazem parte do
currículo obrigatório
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(teatro, visitas a museus, música)
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Todas/quase todas as
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escolas



Responsabilidade da
autoridade local



Autonomia escolar

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A figura representa as atividades complementares gratuitas ou subvencionadas que as autoridades de nível superior exigem ou
recomendam que as escolas ofereçam antes ou após o horário escolar regular. Excluem-se do âmbito desta figura as
atividades não subvencionadas ou pelas quais as escolas podem cobrar uma propina.

Notas específicas por país
Espanha: As autoridades locais e as escolas decidem em conjunto quais as atividades complementares a dese n v o l v e r p e la
escola fora do horário escolar regular.
Lituânia: Em geral, as escolas são aconselhadas a organizar atividades complementares em função das n e c e ssi d a d e s d o s
alunos, mas podem cobrar propinas pelas mesmas.
Malta: As atividades complementares são oferecidas apenas em algumas escolas, mas todos os alunos podem participar.

A Figura II.12.3 demonstra que, em pouco mais de metade dos sistemas educativos europeus, as
autoridades de nível superior incentivam as escolas dos ensinos primário e secundário inferior a
oferecer atividades complementares gratuitas ou subvencionadas fora do horário escolar regular. Na
maioria destes sistemas, os requisitos ou recomendações emitidos aplicam-se a todas ou quase
todas as escolas. São poucos os sistemas em que tais requisitos ou recomendações se aplicam
apenas a algumas escolas (Malta, Áustria e Turquia) ou em que certas atividades se aplicam apenas
a algumas escolas (França e Reino Unido – Irlanda do Norte). De um modo geral, as autoridades de
nível superior na Europa propõem a organização de mais atividades complementares no nível
primário do que no secundário inferior. Contudo, um número significativamente menor de sistemas
(oito) apoia estas atividades no nível secundário superior.
As aulas de remediação nas disciplinas obrigatórias são a atividade complementar mais comum,
sendo exigidas ou recomendadas em 15 sistemas educativos nas escolas primárias e de nível
secundário inferior, e no caso da Grécia e Luxemburgo unicamente em escolas de nível s ec undário
inferior. As atividades de lazer/culturais e desportivas são igualmente promovidas em cerca de um
terço dos sistemas educativos. Outras atividades, tais como o apoio aos trabalhos de casa, as aulas
de nível avançado em disciplinas obrigatórias e as aulas em disciplinas não abrangidas pelo currículo
obrigatório são menos comuns.
Há diferenças na política dos sistemas educativos relativamente aos tipos de atividades a
desenvolver e à forma como estas atividades são oferecidas. Em alguns sistemas, como é o caso da
Eslovénia, as escolas devem propor diferentes tipos de atividades gratuitas ou subvenc ionadas em
função das necessidades dos alunos, dos seus interesses ou nível de desempenho. Com frequência,
as escolas podem selecionar as atividades a integrar na oferta de escola e utilizar financiamento
público para cobrir os custos destas atividades. Em alguns países, certas atividades gratuitas ou
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subvencionadas são delegadas a profissionais externos à escola, mas que cooperam com es ta. É o
caso no Luxemburgo, Malta, Reino Unido – Escócia e Islândia.
No Luxemburgo, os municípios são responsáv eis pela oferta de ativ idades complementares no ensino primário, após o horário
letiv o. Estas ativ idades são dirigidas pelo próprio município ou por prestadores priv ados (sem fins lucrativ os) de educação não
formal. São financiadas pelo Estado e os pais têm de pagar uma pequena contribuição em função do seu rendimento. O ministério
que tutela a educação estabeleceu um sistema de garantia da qualidade para a educação não formal, contemplando um
enquadramento educativ o, uma rede de consultores regionais e desenv olv imento profissional contínuo para o pessoal.
Na Islândia, foi criado um quadro jurídico para os centros de “tempos liv res” que funcionam em escolas de ensino obrigatório, o
que obriga os municípios a organizar ativ idades pós-letiv as em “centros pós-escolares” para alunos do 1.º ao 4.º anos de
escolaridade, pelo menos. Os municípios também são responsáv eis pela formação de pessoal e podem cobrar propinas.

Alguns sistemas educativos desenvolvem atividades gratuitas ou subvencionadas dirigidas a
aprendentes específicos, como os alunos de baixo aproveitamento ou alunos desfavorecidos.
Em França, as escolas primárias situadas em áreas desfav orecidas (zones d'education prioritaire) são obrigadas a organizar aulas
suplementares de recuperação e ativ idades de interesse. Além disso, Le plan mercredi oferece aos alunos da primária e do
secundário inferior a oportunidade de beneficiar de ativ idades de tempos liv res nas tardes de quarta-feira, quando não há
ativ idades letiv as.
Em Malta, os alunos da escola primária com dificuldades em leitura e escrita beneficiam de aulas de literacia em pequenos grupos
fora do dia letiv o regular, duas ou três v ezes por semana. As escolas têm de se candidatar ao apoio das autoridades superiores.
No Reino Unido (Irlanda do Norte), ao abrigo do “programa escolar prolongado”, é oferecido financiamento às escolas s ituadas
nas áreas mais desfav orecidas para organizarem um v asto leque de ativ idades para os alunos fora do normal dia de escola.

Estas atividades complementares não são necessariamente diárias e os seus horários podem variar.
Contudo, alguns sistemas educativos têm escolas que funcionam em regime de “tempo inteiro”,
nomeadamente a Alemanha, Chipre, Grécia, Hungria, Áustria e Portugal. Apesar de o conceito de
“escolas a tempo inteiro” não ser uniforme entre estes países, o termo é geralmente usado para
distinguir entre escolas que funcionam metade do dia e que fornecem entre 4-6 horas de ensino, das
escolas com um programa alargado. Os seis sistemas indicados supra têm “escolas a tempo inteiro”
no nível primário; na Alemanha, Hungria e Áustria estas escolas também estão disponíveis no
secundário inferior. Contudo, as “escolas a tempo inteiro” não estão necessariament e inseridas no
sistema educativo, ou seja, nem todas as escolas de um determinado nível de ensino oferec em um
programa escolar alargado. Na Grécia e em Portugal, as “escolas a tempo inteiro” encontram-se
integradas no ensino regular, ao contrário do que sucede na Alemanha, Chipre, Áustria e Hungria.
Na Hungria, as escolas do ensino primário e secundário inferior de estrutura única organizam ativ idades letiv as até às 16.00,
sendo que as aulas obrigatórias terminam às 14.00. A pedido dos pais, o diretor escolar pode dispensar os alunos das ativ idades
após as 14.00. Algumas escolas funcionam como ‘“escolas a tempo inteiro”, distribuindo as aulas obrigatórias ao longo do dia, até
às 16.00.
Em Portugal, o dia escolar no ensino primário (do 1.º ao 4.º ano de escolaridade) é alargado para oito horas (“escola a tempo
inteiro”). Este programa escolar fav orece a organização de ativ idades desportiv as e de educação física, educação artística e de
env olv imento na comunidade. As escolas são obrigadas a oferecer “escola a tempo inteiro” mas a frequência não é obrigatória.

A investigação aponta para a importância de garantir a qualidade das atividades complementares
desenvolvidas pelas escolas fora do horário escolar regular. Neste contexto, considera-se
particularmente eficaz a atuação das autoridades de nível superior por meio de orientações, quadros
pedagógicos para os conteúdos das atividades complementares, e ainda a monitorização da efic ác ia
e da qualidade destas atividades. Este tipo de quadro pedagógico existe na Chéquia, Luxemburgo e
Finlândia, enquanto no Reino Unido – Escócia, ainda se encontra em desenvolvimento.
Na Chéquia, os školní družina, ŠD (centros pós-escolares) do ensino primário e os školní klub, ŠK (clubes escolares) do ensino
secundário inferior têm necessariamente de desenv olv er um programa educativ o próprio, o qual dev e estar em conformidade com o
Programa-Quadro de Educação do ensino básico.
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Na Finlândia, as ativ idades complementares da manhã e da tarde dev em obedecer ao currículo elaborado pela Agência Nacional
de Educação da Finlândia.

A qualidade destas atividades também é sistematicamente monitorizada pelo Lux emburgo e Reino
Unido – Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.
No Reino Unido (País de Gales), o órgão de inspeção Esty n monitoriza a eficácia das escolas na utilização do Pupil Development
Grant, que lhes é atribuído pelas autoridades de nív el superior para ajudar os alunos mais desfav orecidos até aos 15 anos a
ultrapassar os obstáculos à aprendizagem (inclui ativ idades ex traescolares).

Deve observar-se que muitos sistemas educativos, mesmo quando as autoridades de nível s uperior
não são explícitas quanto à oferta de atividades específicas, aplicam a regra geral de não cobrar
propinas para qualquer atividade prestada no âmbito do currículo obrigatório – durante ou fora do
horário escolar regular. Todavia, podem cobrar propinas para a frequência de atividades
extraescolares de caráter opcional.

II.12.3. Férias escolares longas e atividades adicionais nas escolas
Os dados empíricos apontam para o efeito negativo das férias escolares muito longas na
aprendizagem dos alunos desfavorecidos, e para a propensão das férias mais longas para aumentar
o hiato entre os alunos socioeconomicamente favorecidos e desfavorecidos em termos de
desempenho académico. Durante a longa pausa de verão, os alunos desfavorecidos não têm acesso
a atividades que os estimulem e desafiem, ao contrário dos seus pares mais privilegiados (Cooper et
al., 1996; Kim, 2001; Lindahl, 2001). A alteração dos calendários escolares, com períodos de paus a
mais curtos, foi associada a uma melhoria do desempenho de alunos desfavorecidos (Cooper et al. ,
2003).
Tendo em conta os dados das investigações sobre o impacto das longas férias escolares, a
Figura II.12.4 mostra o total de dias das férias de verão no ensino primário – sendo este o período de
tempo mais prolongado sem ensino formal para as crianças em idade escolar. (Todos os país es t êm
outras férias, geralmente mais curtas, durante o ano letivo; contudo, estes períodos são tidos em
conta apenas de forma indireta, através do número de dias de escola). A duração das férias de verão
é apresentada em relação ao número de dias letivos no ensino primário, a fim de determinar s e uma
pausa mais longa no verão corresponde a um menor número de dias letivos no ano.
A Figura II.12.4 mostra que, frequentemente, quanto mais longas forem as férias de verão, menor é o
número de dias letivos. Na Bulgária e na Roménia, por exemplo, que têm as férias de verão mais
longas na Europa (94 e 93 dias, respetivamente), o número de dias letivos é relativamente baixo (165
e 168 dias, respetivamente). Contudo, é a Albânia que regista o número de dias let ivos mais baixo
(156 dias), contanto com 76 dias de férias de verão. Em contraste, é na Suíça e no Reino Unido (País
de Gales) que as férias de verão são mais curtas (35 e 40 dias, respetivamente), e o ano letivo é mais
prolongado, sendo que os alunos recebem instrução durante 190 e 195 dias, respetivamente.
No entanto, na Bélgica (Comunidade flamenga) e em França, apesar de uma pausa de verão mais
curta, o número de dias letivos permanece baixo, o que sugere que estes dois países propõem outras
pausas ao longo do ano, para além das férias de verão. Em contraste, em Itália, as longas férias de
verão associadas a um elevado número de dias letivos implicam que, à exceção da longa paus a no
verão, os alunos têm relativamente poucos dias de férias ao longo do ano.
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Y = Número de dias das férias de verão

Figura II.12.4: Número de dias letivos por ano letivo e dias de férias no verão, ensino primário (CITE 1),
2018/19 ( 144)

X = Número de dias letivos
Fonte: Eurydice

Notas explicativas
A figura mostra o número de dias letivos por ano letivo e o número de dias de férias de verão no ensino primário . E m a lg un s
sistemas educativos, o ano letivo pode ser mais longo ou mais curto consoante o ano de escolaridade. Além disso, pode have r
variações regionais ou locais em alguns sistemas educativos.

Notas específicas por país
Alemanha: Existem variações entre os diferentes Lander.
Suíça: Existem variações entre os diferentes cantões.
Bósnia-Herzegov ina: Os dados referem-se à Federação de B&H. Na República Srpska, no ensino primário: 187 dias letivos e
72 dias de férias de verão.

A investigação sugere que a perda de aprendizagem durante a longa pausa de verão pode ser
compensada com oportunidades adicionais de aprendizagem de boa qualidade para todos os alunos.
As oportunidades de aprendizagem proporcionadas durante as férias de verão provaram ter um
impacto positivo no desempenho académico. As escolas de verão de alta qualidade dirigidas a alunos
desfavorecidos podem igualmente contribuir para estreitar as disparidades entre o desempenho dos
alunos favorecidos e desfavorecidos (Cooper, 2001; McCombs, 2011).
A Figura II.12.5 representa as oportunidades de aprendizagem gratuitas ou publicamente
subvencionadas propostas aos alunos no ensino primário e secundário inferior durante os meses de
verão. Em menos de um terço dos sistemas educativos, as autoridades de nível superior inc ent ivam
as escolas a oferecer atividades de verão. Em oito sistemas, estas atividades são da esfera de
competências das autoridades locais, enquanto noutros 11 sistemas são as escolas que tomam es t a
decisão. Muitos sistemas educativos encerram as escolas durante a longa pausa de verão, e não
organizam atividades complementares; ou promovem atividades de caráter não gratuito.
(144)

Os dados apresentados na figura foram inicialmente publicados em Comissão Europeia/EACEA/Eu ryd ice, 2 0 1 8b . O s
dados relativos à duração das férias de verão baseiam-se na Figura 1 e os dados relativos ao núme ro d e d i a s l e t ivo s
baseiam-se na Figura 2 do dito relatório.

208

II. 12. Oportunidades de Aprendiz agem

Figura II.12.5: Atividades de verão gratuitas ou subvencionadas prestadas pelas escolas, de acordo com
regulamentações ou recomendações a nível superior (CITE 1-2), 2018/19
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obrigatório
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Direita
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Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
As atividades que não são subvencionadas ou pelas quais as escolas podem cobrar taxas estão fora do âmbito desta figura.

Nota específica por país
Espanha: As autoridades locais e as escolas decidem em conjunto sobre as atividades complementares a prestar pelas
escolas durante as férias de verão.

Os dois tipos de atividades de verão mais comuns são os que ajudam os alunos a s uperar as suas
dificuldades de aprendizagem, e aqueles que oferecem um leque de atividades desportivas e de
lazer. Deve salientar-se, porém, que quase todos os sistemas que incentivam a oferta de at ividades
de verão fazem alusão a aulas de remediação.
Na Croácia, Eslovénia e Macedónia do Norte, as escolas são obrigadas a oferecer aulas de
remediação a alunos que não alcançaram os requisitos mínimos para transitar de ano; os alunos
também podem ter de realizar exames adicionais no final das férias de verão.
Na Macedónia do Norte, todas as escolas são obrigadas a oferecer aulas de recuperação em junho para os alunos que reprov aram
em uma ou duas disciplinas no final do 6.º (final do ensino primário), 7.º, 8.º e 9.º anos (ensino secundário inferior). Durante estas aulas,
os alunos dev em prov ar a aquisição dos resultados de aprendizagem exigidos para transitar para o ano de escolaridade seguinte. Caso
não sejam bem-sucedidos, devem realizar um exame de remediação no final de junho e no final de agosto.

Enquanto isso, em França, Chipre e Suécia, as atividades de verão destinam-se a oferecer
oportunidades de aprendizagem adicionais para alunos socioeconomicamente desfavorecidos.
Em França, são organizadas ativ idades de v erão em escolas primárias e de nív el secundário inferior situadas em zones
d’education prioritaire.
Em Chipre, são organizadas “Escolas públicas de v erão” para os alunos do ensino primário. O seu objetiv o é oferecer ativ idades
recreativ as para alunos de contex tos socialmente v ulneráv eis. Apesar de todos os alunos serem elegív eis e de todas as escolas
serem incentiv adas a organizar escolas de v erão, a tax a de participação é baix a. Por esta razão, estas escolas são geralmente
organizadas por região. A escola com maior número de candidatos é selecionada para organizar a escola de v erão e as crianças
que não v iv em nas imediações da escola são transportadas pelos seus pais/encarregados de educação.

Quando se verifica se, em termos gerais, uma menor carga horária (Figuras II.12.1-2) está associada
a um acréscimo de atividades complementares fora do horário escolar regular (Figura II.12.3),
constata-se que não existe qualquer relação. Ou seja, as autoridades de nível superior exigem ou
recomendam que as escolas organizem atividades complementares independentemente de terem um
número elevado ou relativamente baixo de horas de ensino para o currículo obrigatório. Similarmente,
as atividades de verão organizadas pelas escolas (Figura II.12.5) não parecem estar relacionadas
com a duração das férias escolares (Figura II.12.4). Contudo, as autoridades de nível superior em
alguns dos países com as férias de verão mais prolongadas incentivam a oferta de atividades de
verão (Letónia, Malta, Montenegro e Macedónia do Norte).
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III.1. VARI ÁVEIS DEPENDENT ES:
INDICADORES DE EQUIDADE E DE SEGREGAÇÃO ACADÉM IC A
Principais conclusões
O presente capítulo define as principais variáveis dependentes – variáveis cujo valor depende de
uma ou mais variáveis explicativas – da análise quantitativa: os indicadores de equidade e de
segregação académica. Os indicadores de equidade compreendem dois indicadores relativos à
inclusão (um no nível primário e outro no nível secundário), e um indicador relativo à jus t iça c omo
dimensão da equidade. Os dois indicadores de segregação académica (definidos como o nível de
desempenho médio desigual dos alunos entre as escolas) também distinguem entre os níveis de
ensino primário e secundário.
As relações entre ambos os indicadores revelam que:
•

os graus de segregação académica tendem a ser mais elevados no ensino secundário do que
no ensino primário, sendo que a maioria dos sistemas educativos mantém a sua posição
relativa entre ambos os níveis de ensino. Consequentemente, há uma importante correlação
entre a segregação académica nos ensinos primário e secundário.

•

No ensino secundário, a segregação académica também se encontra estreitamente ligada à
segregação social, que se refere a uma distribuição desigual de alunos de contextos
socioeconómicos diferentes entre as escolas.

•

Independentemente de outros fatores, quanto mais elevada a segregação académica entre
escolas, mais acentuado o hiato entre alunos de elevado e de baixo desempenho, e maior o
impacto do contexto socioeconómico no sucesso académico dos alunos. Estas ass ociações
serão minuciosamente analisadas no Capítulo III.3.

Após a detalhada apresentação na Parte II das principais características dos sistemas educ ativos ,
esta derradeira parte do relatório debruça-se sobre a análise da relação entre algumas das
características sistémicas da educação e os indicadores de equidade. Para efeitos da presente
análise quantitativa, optou-se pela classificação das características sistémicas da educ aç ão como
variáveis explicativas, enquanto os indicadores de equidade são considerados como principais
variáveis dependentes (ou seja, variáveis cujo valor depende de uma ou mais variáveis explicativas ).
Estes últimos indicadores são avaliados conjuntamente com os indicadores de segregação
académica, que se considera atuarem como fatores intervenientes entre as características sistémicas
da educação e a equidade. Por outras palavras, os indicadores de segregação académica são
classificados quer como variáveis dependentes das características sistémicas da educação, quer
como variáveis que ajudam a explicar os graus de equidade nos sistemas educativos.
A presente análise é efetuada ao longo de três capítulos, sendo que o primeiro cobre as variáveis
dependentes: indicadores de equidade e de segregação académica. Assim, o atual capítulo começa
por definir as variáveis dependentes e fornece uma análise inicial das associações entre ambas.
O segundo capítulo examina a relação entre as características sistémicas e a equidade educat iva num
contexto bivariado, ou seja, em que cada fator explicativo é analisado de forma isolada, sem controlar
outros fatores. Dado o número limitado de observações (42 sistemas educativos quando s e encontra
disponível a totalidade da informação), este passo é essencial para compreender a interaç ão ent re as
características principais dos sistemas educativos e as diferentes dimensões da equidade.
Por último, o terceiro capítulo conjuga toda esta informação, mapeando todas as interações, padrões
e associações através de uma análise de trajetórias. A análise de trajetórias permite a modelação de
padrões de associações mais completos, incluindo o papel dos fatores intervenientes entre as
variáveis explicativas e os indicadores de equidade.
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III.1.1. Indicadores de equidade
No Capítulo I.1, definiu-se a equidade educativa como a oferta de uma educação simultaneamente
inclusiva (i.e. todos os alunos recebem, pelo menos, uma quantidade mínima de educ ação de boa
qualidade) e justa (i.e. o desempenho do aluno é largamente independente do seu contexto
socioeconómico). A fim de captar ambas as dimensões, o Capítulo I.2 apresentou indicadores de
equidade calculados a partir de resultados obtidos nos mais recentes ciclos dos estudos
internacionais de avaliação de alunos.
A análise quantitativa da Parte III baseia-se igualmente nestas duas dimensões da equidade e nos
indicadores desenvolvidos no Capítulo I.2. O principal indicador sobre a dimensão da inclusão foi
operacionalizado como a diferença no desempenho entre alunos de baixo e de elevado desempenho,
que se define como a diferença entre o desempenho dos alunos no percentil 10 e dos alunos no
percentil 90 (P10 e P90). Em oposição à medição absoluta da percentagem de low achievers (alunos
com baixo desempenho, também analisada no Capítulo I.2), a diferença de desempenho
(achievement gap) mede a “quantidade mínima de ensino de qualidade” em termos relativos: ou seja,
qual a distância que separa os alunos de baixo e elevado desempenho no mesmo sistema educativo.
Foi escolhida uma medida relativa em virtude de, segundo as normas internacionais, a percentagem
de alunos com baixo desempenho, não depender unicamente da inclusividade dos sistemas
educativos, mas também da sua eficácia ( 1).
A justiça enquanto dimensão da equidade é operacionalizada como o coeficiente de correlação ent re
o desempenho do aluno e o seu contexto socioeconómico. Este último define-se através do número
de livros disponíveis em casa, que constitui um sólido proxy teórico para o contexto educativo, cultural
e económico das famílias (Capítulo I.2). Além disso, sendo uma medida recolhida por todos os
inquéritos internacionais de avaliação, permite uma análise conjunta dos estudos PIRLS , TIMS S e
PISA.
O Capítulo I.2 apresentou os referidos indicadores de forma separada para os diferentes inquérit os e
áreas disciplinares (literacia de leitura e literacia matemática). Na análise quantitativa, a informaç ão
extraída dos diferentes inquéritos e/ou áreas disciplinares foi sintetizada e, sempre que nec es sário,
manteve-se a diferença entre os diferentes níveis de ensino (primário e secundário). Infelizment e, há
variações no número de países da Rede Eurydice participantes em cada inquérito (Quadro A1,
Anexo II). Para maximizar o número de sistemas educativos em cada indicador de equidade, foram
incluídos nos cálculos os dois últimos ciclos de cada estudo internacional de avaliação dos alunos em
literacia de leitura e literacia matemática, incluindo os resultados do inquérito TIMSS aos alunos de
matemática do 8.º ano.
No contexto de uma análise fatorial confirmatória, foram combinados os indicadores de equidade
provenientes dos diferentes inquéritos (e das respetivas áreas disciplinares). A análise fatorial
confirmatória consiste num método estatístico que permite estudar a relação entre variáveis
individuais e combiná-las de modo a conduzir à formação de variáveis latentes teoricamente
informadas ( 2).

(1)

No entanto, como explica o Capítulo I.2, foi selecionada a diferença entre os percentis 10 e 90 porque, em quase todos o s
sistemas educativos, independentemente do nível de ensino ou da área disciplinar, o aluno de percentil 10 i nse re -se n o
grupo de alunos com baixo aproveitamento, segundo os padrões de referência internacionais.

(2)

A análise fatorial confirmatória avalia se é possível combinar as variáveis de input, verific a nd o a t é q u e p o n t o o s c o re
composto derivado explica cada uma delas. O Quadro A15 no Anexo II apresenta os coeficientes de regressão estimad o s
mostrando em que medida os índices compostos preveem as variáveis de input. Neste quadro, os scores dos fatores
também podem ser calculados para observações com valores em falta, através do procedimento de estimação por
máxima verosimilhança. Os diferentes modelos de análise fatorial confirmatória foram estimados co m M p lu s. T o do s o s
índices de equidade derivados foram então padronizados com uma média de 0 e um desvio-padrão de 1. Os va l o re s d o
indicador composto são incluídos no Quadro A19 no Anexo II.
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Esta análise resultou em três principais indicadores de equidade sob a forma de s c ores da anális e
fatorial confirmatória:
1. Equidade como inclusão: desigualdade no desempenho escolar (diferenç as ent re alunos
com pior (P10) e melhor (P90) desempenho) no ensino primário ( 3);
2. Equidade como inclusão: desigualdade no desempenho escolar (diferenç as ent re alunos
com pior (P10) e melhor (P90) desempenho) no ensino secundário ( 4);
3. Equidade como justiça: impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos
(correlação entre o número de livros existentes em casa e os resultados de aprendizagem
dos alunos), todos os níveis ( 5).
Quanto à justiça como dimensão da equidade, dada a elevada correlação entre as variáveis do
ensino primário e do ensino secundário, foi calculado um único índice composto. Estes indicadores de
equidade serão utilizados como as principais variáveis dependentes na análise quantitativa. Por
outras palavras, a análise quantitativa explora em que medida as diferentes características dos
sistemas educativos podem explicar a variação na equidade nas suas duas dimensões: inclusão e
justiça. Porém, antes de iniciar esta análise, importa definir dois indicadores adic ionais que at uam
como variáveis intervenientes entre as variáveis explicativas (fatores sistémicos) e os indicadores de
equidade.

III.1.2. Segregação académica e social
Um fator potencialmente relevante com influência sobre a equidade na educação é o nível de
segregação académica e social entre as escolas. A segregação ocorre quando há uma concentraç ão
de alunos de baixo/alto desempenho académico ou de alunos oriundos de contextos
socioeconómicos desfavorecidos/favorecidos em escolas específicas (ver também o Capít ulo II. 10).
O nível de segregação influencia as oportunidades de aprendizagem que as escolas oferecem e, por
sua vez, os graus de equidade no sistema educativo (OCDE, 2019b). A Parte II deste relatório debate
uma série de características sistémicas que influenciam o nível de segregação s oc ial e ac adémica
nos sistemas escolares ( 6). Tais características incluem, essencialmente, a existência de diferent es
tipologias de escolas, políticas de escolha de escola e políticas de admissão escolar, tracking, e ainda
políticas e práticas de retenção de ano. Desse modo, conceptualmente, a segregação esc olar pode
ser encarada como uma variável interveniente entre determinados elementos estruturais dos
sistemas educativos e os graus de equidade.
A segregação escolar pode influenciar os graus de equidade através dos “efeitos da composição
escolar” (Thrupp, 1995). A composição social ou o desempenho médio de uma escola podem
influenciar o desempenho individual dos alunos (Thrupp, 1995; Thrupp, Lauder e Robinson, 2002;
Benito, Alegre e Gonzàlez-Balletbò, 2014). Os efeitos da composição escolar incluem os efeit os do
grupo de pares, do nível de “instrução” e da “gestão e organização escolares”. O pressuposto é que a
composição escolar tem um impacto na qualidade do ensino (oferta de cursos, abordagens
pedagógicas, disponibilização de recursos, etc.) e na organização e gestão escolares (relações ent re
membros do pessoal, liderança, etc.) (Thrupp, 1995). Importa igualmente considerar que esses

(3)
(4)
(5)
6

()

Fontes: PIRLS 2011 e 2016, TIMSS 4.º ano em matemática 2011 e 2015.
Fontes: PISA 2015 e 2018, literacia de leitura e literacia matemática.
Fontes: PIRLS 2011 e 2016, TIMSS 4.º e 8.º anos em matemática 2011 e 2015, PISA 2015 e 2018, literacia d e l e it ura e
matemática.
Naturalmente, para além das características estruturais dos sistemas educativos, outros fatores externos ao sistema
educativo – e.g. segregação residencial – podem igualmente contribuir para níveis de segregação escolar. Ainda assim, o
objetivo desta secção consiste em relacionar a segregação académica e social com as características estruturais dos
sistemas educativos já debatidos na Parte II.
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processos podem atuar em sentido inverso, ou seja, escolas com boa reputação em termos de
qualidade do ensino ou organizacional podem também atrair uma população escolar mais favorecida.
Esta secção examina os níveis de segregação académica e social nas escolas europeias. Os índic es
de segregação académica e social definem-se como a variação percentual nos resultados do
desempenho/contexto socioeconómico dos alunos entre escolas (em oposição a intra-escola).
Quando as diferenças entre as escolas representam uma percentagem mais elevada da variação
entre os resultados do desempenho dos alunos (ou entre os seus contextos s ocioeconómic os), os
sistemas educativos são mais segregados e menos inclusivos, seja académica ou s ocialmente (ver
também OCDE, 2019b).
Importa averiguar o grau de segregação a partir do nível primário (CITE 1), pois as desigualdades no
desempenho tendem a persistir ao longo do percurso escolar de um aluno. Contudo, a partir dos
inquéritos do IEA, e na ausência de uma variável contínua respeitante ao contexto socioeconómic o
dos alunos, somente se pode calcular o índice de segregação académica (representado na
Figura III.1.1). Por essa razão, a Figura III.1.2 passa a ilustrar os índices de segregação académica e
social calculados a partir de dados do PISA 2018.
Outra importante diferença entre os inquéritos do IEA, por um lado, e os estudos do PISA por outro, é
que, enquanto os primeiros contêm amostras baseadas em anos de escolaridade, o PISA seleciona
os alunos a partir de uma idade concreta. Este aspeto tem consequências ao nível dos indicadores de
equidade, e particularmente os indicadores de segregação. Em inquéritos da OCDE, por exemplo, os
alunos de 15 anos podem ser distribuídos entre diferentes escolas, vias de ensino ou anos de
escolaridade, dependendo das características estruturais dos sistemas educativos. Isto significa que,
em alguns sistemas educativos, as diferenças no desempenho resultantes da retenção de ano, por
exemplo, contribuem para as assimetrias intra-escolas, enquanto noutros s ist emas inc rement a as
assimetrias entre-escolas.
Por conseguinte, a fim de assegurar uma melhor comparabilidade entre sistemas educativos e
seguindo a abordagem da OCDE em relação ao PISA 2018, o cálculo dos índices de segregação
com base no PISA limita-se às escolas que ministram programas de ensino no “nível CITE modal” –
i.e. o nível CITE em que se encontra matriculada a larga maioria dos alunos de 15 anos (OCDE,
2019b, p. 247). No entanto, isto pode gerar uma subestimação em relação à segregação escolar em
sistemas educativos com elevadas percentagens de repetentes (Capítulo II.7) que podem ser
excluídos desta amostra restrita. Isto aplica-se especialmente na comparação com os indicadores do
ensino primário, que são calculados a partir de amostras baseadas em anos de escolaridade. Por
esta razão, os índices de segregação académica e social devem ser entendidos como valores
mínimos teóricos em cada sistema educativo; na realidade, os níveis de segregação podem ser mais
elevados, seja em termos académicos ou sociais.
A Figura III.1.1 exibe níveis de segregação académica relativamente baixos no ensino primário (ver a
comparação com a Figura III.1.2). Tanto em literacia de leitura como em matemática, a maioria dos
sistemas educativos apresenta valores inferiores a 20 %, o que significa que, na maior parte dos
sistemas, as assimetrias entre escolas representam menos de 20 % da variação nos res ult ados do
desempenho dos alunos. No entanto, alguns sistemas educativos destacam-se devido a níveis
relativamente elevados de segregação académica: Bulgária, Lituânia, Hungria e Eslováquia na
literacia de leitura e matemática, assim como a Comunidade francófona da Bélgica e A lemanha em
literacia de leitura, e a Comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Suécia,
Reino Unido – Inglaterra e Turquia em matemática.
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Figura III.1.1: Índices de segregação académica em literacia de leitura (PIRLS 2016) e literacia matemática
(TIMSS 2015) no 4.º ano de escolaridade
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Fonte: IEA, bases de dados PIRLS 2016 e TIMSS 2015.

Notas explicativas

O índice de segregação académica é calculado como 100*rho, em que rho representa a correlação intraclasse do
desempenho. Por sua vez, a correlação intraclasse é a variação no desempenho dos alunos entre as escola s, d i vi d i d a p e lo
somatório da variação no desempenho dos alunos entre-escolas e da variação no desempenho dos alunos intra-esc o l a s (ve r
OCDE, 2019b, p. 346).
O plano de amostragem dos inquéritos PIRLS e TIMSS (em que, na maioria dos países participantes, é selecionada uma única
turma do 4.º ano de escolaridade por escola) não permite uma diferenciação da variância entre-escolas a partir d a v a ri â n c ia
intra-escolas. Isto pode tornar-se problemático entre turmas no seio de escolas de maior dimensão; no entanto, se a s t u rm a s
intra-escolas são similares no seu desempenho médio, então os resultados não serão distorcidos. Apesar disso, ainda é
possível determinar qual a percentagem da variação nos resultados do desempenho dos alunos entre determinadas turmas d e
escolas e dentro das turmas de cada escola.
As variâncias intra-escolas e entre-escolas são mostradas no Anexo II, Quadro A16.

Os índices de segregação académica e social entre os alunos de 15 anos foram calculados a part ir
da base de dados do PISA 2018. A Figura III.1.2 ilustra uma forte relação entre a segregação
académica e social. Como ilustra a figura, os graus de segregação académica diferem mais
amplamente no ensino secundário do que no primário. A maioria dos sistemas educativos com
elevados graus de segregação académica no ensino primário mantém a mesma posição relat iva no
nível secundário. No entanto, é frequente a segregação ser mais acentuada no nível s ec undário do
que no primário. Por exemplo, na Bulgária, Hungria e Eslováquia, os scores no índice de segregaç ão
académica nas escolas do 4.º ano de escolaridade foram quase todas inferiores a 40 % (em alguns
casos, cerca de 30 %), mas em escolas frequentadas por alunos de 15 anos, os scores ficaram
sempre acima dos 40 % − e, na Bulgária (leitura) e na Hungria (ambas as áreas disciplinares), ficaram
acima dos 50 %.
Para além destes três sistemas, os níveis de segregação académica e social são relativamente altos
em Chéquia, Alemanha, Áustria, Roménia, Eslovénia e Turquia ( 7). Nos Países Baixos, embora o
score no índice de segregação social se situe logo acima dos 20 %, o score no índice de segregaç ão
académica em leitura e em matemática encontra-se entre as mais elevadas. Em contraste, na
Albânia, os valores médios da segregação académica combinam com um índice muito elevado de
segregação social.
(7)

Contudo, como mencionado na nota explicativa da Figura III.1.2, na maioria destes sistemas (Chéquia, Alemanha,
Hungria, Áustria, Roménia e Eslovénia), a amostragem do PISA foi elaborada de forma a dividir as escolas co m m a i s d e
um programa de estudos em unidades separadas (OECD, 2019a, p. 161). Por conseguinte, programas separados contam
como escolas separadas, o que pode incrementar o nível de segregação académica em comparação com out ro s p a í se s
onde esta divisão não ocorreu.
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Figura III.1.2: Índices de segregação académica e social em literacia de leitura e literacia matemática entre os
alunos de 15 anos no nível CITE modal, 2018
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Fonte: OCDE, base de dados PISA 2018.

Notas explicativas

Ver definição de índice de segregação académica abaixo da Figura III.1.1.
O índice de segregação social é calculado como 100*rho, em que a letra grega rho (ρ) representa a correlação intracla sse d o
estatuto socioeconómico. Por sua vez, a correlação intraclasse é a variação entre-escolas no estatuto so ci o e con óm ico d o s
alunos, dividido pelo somatório da variação entre-escolas no estatuto socioeconómico dos alunos e da variação intra -esc o l a s
no estatuto socioeconómico dos alunos (ver OCDE, 2019b, p. 23).
O estatuto socioeconómico é medido pelo índice do estatuto económico, social e cultural (ESCS) calculado pela OCDE.
A população-alvo do PISA é selecionada segundo a idade e não o ano de escolaridade. Isto significa que , d e pe nd en d o d a s
suas características estruturais, os sistemas educativos podem divergir na forma como são distribuídos os alunos d e 1 5 a n o s
entre as diferentes escolas, percursos/vias ou anos de escolaridade. Para garantir uma melhor comparabilidade entre sistemas
educativos, o cálculo dos índices de segregação no PISA 2018 restringe-se a escolas com o “nível CITE modal” entre os
alunos de 15 anos. Em termos práticos, o “nível CITE modal” é o nível em que se encontra matriculada a l a rg a m a io ria d o s
alunos na amostragem. Pode ser o secundário inferior (nível CITE 2) ou o secundário superior (nível CITE 3), ou ambos (com o
acontece na Chéquia, Irlanda, Luxemburgo, Eslováquia e Albânia). Em vários países, os níveis secundário inferior e su p e ri o r
são ministrados na mesma escola. Como a restrição é efetuada ao nível de escola, alunos de outro nível CITE que não se j a o
nível modal nesses países foram igualmente incluídos na análise (OCDE, 2019b, p. 247). No caso da Áustria, como o s n í v e i s
CITE não estão disponíveis, foi utilizada a amostra total para calcular os índices de segregação académica e social. Ver
Quadro II.C.1 em OCDE (2019b, pp. 365-366) para a lista de “níveis CITE modais” por país.
O plano de amostragem do PISA permite várias definições de “escola” entre sistemas educativos. Como explicado e m O CDE
(2019a, p. 161), as amostras de alguns países usaram subunidades de uma escola em vez da escola , o q u e p o de a f e ta r o
cálculo da variância entre escolas, logo, a correlação intraclasse. Na Chéquia, Alemanha, Hungria, Áustria, Roménia e
Eslovénia, escolas com mais de uma via de ensino foram divididas em unidades que ministram essas vias. Nos Países Baixos,
foram registados locais como unidades de amostragem. Na Comunidade flamenga da Bélgica, cada campus (ou implanta ção )
de uma escola multi-campus foi registado de forma independente na amostra, enquanto na Comunidade francófona da Bélgica
a unidade administrativa mais ampla de uma escola multi-campus foi inserida como um conjunto na amostra.
As variâncias intra-escola e entre-escolas são mostradas no Anexo II, Quadro A17.
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Os sistemas educativos com os níveis mais baixos de segregação académica e social são a
Dinamarca, Irlanda, Finlândia, Suécia, Reino Unido (País de Gales e Escócia), Islândia e Noruega. A
Finlândia, Reino Unido (Escócia), Islândia e Noruega têm índices de segregação académica inferiores
a 10 %, o que significa que as diferenças entre as escolas contam menos de 10 % da variaç ão nos
resultados do desempenho dos alunos. Como demonstrado no Capítulo II.6, t odos es tes sist emas
ministram um ensino integral, sem percursos ou vias formalmente diferenciados entre os alunos de
15 anos. Não obstante, níveis baixos de segregação académica podem ocultar diferenças intraescolas resultantes do course-by-course tracking (Capítulo II.6).
Por esta razão, importa examinar, em primeiro lugar, de que modo a segregação académica e s ocial
se relacionam com os indicadores de inclusão e de justiça apresentados na Secção III.1.1 e, em
segundo lugar, como é que os fatores sistémicos destacados na Parte II deste relatório influenciam o
grau de segregação escolar nos sistemas educativos europeus. Esta última questão será examinada
em maior profundidade no Capítulo III.2.
Dada a elevada correlação entre os indicadores de segregação académica e social, e a
disponibilidade dos indicadores de segregação académica para os níveis de ensino ex aminados , a
análise só considera os índices de segregação académica como variáveis intervenientes. À
semelhança dos indicadores de equidade, também os índices de segregação académica foram
agrupados num só indicador composto por nível de ensino, sintetizando os dados de vários
inquéritos/áreas disciplinares ( 8). Assim, a análise fatorial confirmatória gerou dois indicadores
compostos:
•

segregação académica no ensino primário ( 9);

•

segregação académica no ensino secundário ( 10).

Os dois indicadores de segregação académica têm uma correlação relativamente alt a, embora não
seja suficientemente elevada para juntar os dois indicadores ( 11). Ainda assim, no decurso da anális e
quantitativa, será importante testar o potencial impacto da segregação académica no ensino primário
nos níveis de segregação académica do secundário.

III.1.3. Equidade e segregação académica
Antes de examinar a relação entre as características dos sistemas educativos e os indic adores de
equidade por um lado, e a segregação académica por outro (Capítulos III.2 e III.3), a secção final
deste capítulo observa a relação entre os indicadores de equidade apresentados na Secção III. 1. 1 e
os indicadores de segregação académica da Secção III.1.2.
Como ilustra a Figura III.1.3, esta relação é significativa entre os indicadores de segregação
académica e os indicadores de inclusão (diferenças de desempenho entre alunos com elevado ou
com fraco aproveitamento) e de justiça (impacto do contexto socioeconómico no des empenho dos
alunos). Isto significa que, sem controlar por outros fatores, quanto mais elevado o grau de
segregação académica entre as escolas, maior a diferença entre os alunos com elevado e baixo
desempenho, e mais forte o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos. A
relação é especialmente forte entre o grau de segregação académica e a diferença de des empenho
no ensino primário, em que só a segregação académica explica 41 % da variância nas diferenç as de
desempenho neste nível de ensino.
(8)

Ver Quadro A18 no Anexo II para os indicadores de input e os coeficientes de regressão padronizados para os dois
índices derivados. Os valores do indicador composto estão incluídos no Quadro A19 do Anexo II.

(9)

Fontes: PIRLS 2011 e 2016, TIMSS matemática do 4.º ano 2011 e 2015.
(10) Fontes: PISA 2015 e 2018, literacia de leitura e literacia matemática.
(11) O coeficiente de correlação de Spearman entre os indicadores de segregação académica (nível primário e secundá rio ) é
de 0,35.
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Figura III.1.3: Relações bivariadas entre indicadores de segregação académica e de equidade
Diferenças de desempenho entre alunos do ensino primário

Segregação académica
(ensino primário)

Correlação de
Spearman

Regressão linear – estimativa do
parâmetro

Regressão linear – R2

Número de
observações

0,50**

0,64** (0,14)

0,41

30

Diferenças de desempenho entre alunos do ensino secundário
Segregação académica
(ensino primário)

0,37**

0,27 (0,18)

0,07

42

Segregação académica
(ensino secundário)

0,43**

0,37** (0,15)

0,13

42

Impacto do contexto socioeconómico no desempenho
Segregação académica
(ensino primário)

0,37**

0,33* (0,16)

0,13

42

Segregação académica
(ensino secundário)

0,36**

0,36** (0,15)

0,13

42

Fonte: Cálculos de Eurydice.

Notas explicativas
Os valores do quadro foram calculados com base nos três indicadores compostos de equidade e nos dois indicadores
compostos de segregação académica.
O quadro contém 1) coeficientes de correlação de Spearman entre os indicadores de segregação académica e de e q ui da de ;
2) estimativas de parâmetro dos cinco modelos de regressão linear bivariada que incluem indicadores de segregação
académica como variáveis explicativas e indicadores de equidade como variáveis dependentes; e 3) o R2 deste s m o d e l o s d e
regressão linear.
Num pequeno conjunto de dados, a utilização da correlação de Spearman (ou ordinal) reduz o risco de uma elevada influência
na estimativa. Além disso, as relações não lineares são mais bem captadas pela correlação ordinal (de postos).
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis após as estimativas de p a râ m e tro .
O R2 – ou a “qualidade do ajuste” – é a proporção da variância na variável dependente, previsível a partir da(s) va ri á ve l (-e is)
explicativa(s).
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III.2. RELAÇÕES BIVARI AD AS
Principais conclusões
Este capítulo analisa as relações bivariadas entre as características dos sistemas educativos
selecionadas e os indicadores de equidade: a desigualdade entre alunos de elevado e de fraco
desempenho (indicador de inclusão) e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos
alunos (indicador de justiça).
•

Os graus de equidade nos sistemas educativos são influenciados pela diferenciação curricular
e por dois aspetos relativos ao track ing (a idade em que o aluno pode ser alocado pela
primeira vez a vias/percursos diferenciados e a dimensão do setor vocacional). É sobretudo a
idade do primeiro track ing que constitui o principal preditor seja do grau de segregação
académica ou do grau de justiça nos sistemas educativos. Quanto mais cedo ocorrer o
track ing, mais elevado o grau de segregação académica, e mais forte o impacto do c ont exto
socioeconómico no desempenho dos alunos.

•

O impacto das políticas de escolha de escola e de admissão escolar na equidade depende
significativamente do grau de diferenciação entre as diferentes tipologias de escola existentes
num sistema educativo. A diferenciação ao nível regulamentar nestas áreas parece estar
fortemente relacionada com uma maior segregação académica e um impacto mais acentuado
do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos.

•

A retenção de ano encontra-se positivamente associada a uma maior diferença no
desempenho dos alunos do ensino secundário, e a um impacto mais forte do contexto
socioeconómico no desempenho dos alunos. No entanto, tal relação é mais evidente para
taxas de retenção até 10 %.

•

Não foi detetada uma relação estatisticamente significativa entre, por um lado, autonomia
escolar e indicadores de accountability (individualmente ou combinados) e, por outro, a
inclusão e a justiça como dimensões da equidade.

•

Em sistemas educativos com uma despesa pública por aluno mais elevada, tende a existir um
menor diferença entre alunos com elevado e fraco desempenho escolar. No entanto, essa
correlação é estatisticamente significativa somente no ensino primário. Não foram
encontrados indícios de uma relação entre um financiamento público superior à média e um
impacto mais reduzido do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos.

•

Sistemas educativos com níveis mais reduzidos de segregação académica tendem a ter
professores especializados no apoio a alunos com fraco desempenho. Porém, essa
associação só diz respeito às escolas secundárias.

O primeiro passo para compreender de que maneira as características sistémicas (analisadas na
Parte II) influenciam a equidade, consiste em examinar a sua relação com os indicadores de
equidade, sem controlar por outros fatores. Assim, o presente capítulo analisa as relações bivariadas
entre as características sistémicas selecionadas e a diferença entre alunos de elevado e de fraco
desempenho (indicador de inclusão) e o impacto do contexto socioeconómico no des empenho dos
alunos (indicador de justiça). As características sistémicas apontadas são classificadas como
variáveis explicativas para efeitos de análise quantitativa, enquanto os indicadores de equidade s ão
classificados como variáveis dependentes. Mais especificamente, o presente capítulo combina dados
da Rede Eurydice com dados do PISA, PIRLS, TIMSS e Eurostat para avaliar empiric amente s e, e
como, a estratificação, a estandardização e as medidas de apoio, para além do financ iamento e da
retenção de ano (Figura I.1.1), se correlacionam quer com as diferenças de desempenho (P90-P10),
quer com o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos, embora tenha em
conta que a segregação académica pode atuar como variável interveniente. Embora a participação na
educação e acolhimento na primeira infância (EAPI; sigla inglesa ECEC) possa potencialmente
melhorar a equidade educativa (Capítulo II.1), dado que as atuais regulamentações neste setor
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podem divergir consideravelmente das que se aplicam às crianças do ensino primário ou secundário,
optou-se por não examinar esta área de intervenção no capítulo atual.
Cada secção apresenta uma descrição da relação entre as características sistémicas s elecionadas
(track ing e diferenciação curricular, políticas de escolha de escola e de admissões, retenção de ano,
autonomia escolar e accountability, apoio aos alunos e financiamento) e os indicadores de equidade.
As relações entre os indicadores de equidade e as características dos sistemas educativos têm vindo
a ser estudadas sobretudo através do cálculo de coeficientes de correlação e da testagem de
hipóteses com regressões lineares bivariadas. Os quadros incluídos em cada secção apresentam os
coeficientes de correlação de Spearman, estimativas de parâmetro do modelo de regressão linear e
respetivos erros-padrão, e o R2 para cada modelo de regressão linear. Foi escolhido o coeficient e de
correlação de Spearman por duas razões principais: (i) num pequeno conjunto de dados, pode reduzir
o risco de alguns valores atípicos exercerem uma forte influência sobre a estimação, e (ii) devido à
possibilidade de existirem relações não-lineares, mais bem captadas pela correlação ordinal. No caso
de algumas variáveis categóricas, as regressões lineares bivariadas foram complementadas por uma
análise ANOVA. Algumas secções contêm ainda modelos de regressão múltipla, quando s e t ornou
importante testar o impacto de uma variável ao mesmo tempo que se controlavam outras variáveis
dentro de cada tema. O Anexo II inclui uma matriz de correlações para cada subsecção,
apresentando as relações entre as variáveis explicativas.

III.2.1. Tracking, diferenciação curricular e equidade
A primeira secção deste capítulo baseia-se no Capítulo II.6 sobre track ing e, até certo ponto, no
Capítulo II.3 sobre tipologias de escola, sendo que ambos os aspetos estão estreitamente associados
à estratificação dos sistemas educativos. Como previamente mencionado, a estratific ação indica o
grau de diferenciação existente num sistema educativo. A estratificação ocorre quando os alunos são
agrupados em diferentes turmas, escolas ou programas curriculares com base na sua aptidão,
interesse, ou outras características. A estratificação é frequentemente associada ao track ing
(alocação dos alunos a vias ou percursos diferenciados - Capítulo II.6), mas também pode resultar do
elevado número de tipologias de escolas, das políticas de escolha de escola ou dos critérios de
seleção aplicado nas admissões. À exceção da diferenciação curricular que está estreitamente ligada
ao track ing, os outros aspetos da diferenciação destacados no Capítulo II.3 serão analisados
juntamente com as políticas de escolha de escola e de admissão escolar na secção seguinte.
O track ing constitui um dos fatores sistémicos que mais influenciam os graus de equidade dos
sistemas educativos. A partir da literatura académica, o Capítulo II.6 enumerou os indic adores que
podem influenciar potencialmente os graus de equidade nos sistemas educativos europeus. Esta
secção centra-se nos fatores mais relevantes apontados pela literatura consultada: a idade em que os
alunos são pela primeira vez alocados a uma via/percurso diferenciado, o número de vias , os graus
de diferenciação e a dimensão do setor vocacional. Como exposto na Parte II, estudos prévios
concluíram que fatores como um tracking precoce, um grande número de vias e graus elevados de
diferenciação contribuem para a redução dos graus de equidade na educação.
Dada a correlação relativamente elevada entre o número de vias no CITE 2 e a idade mais prec oc e
de track ing, assim como o número de vias no CITE 3 e a diferenciação curricular ( 12), há três
indicadores que são mantidos para uma análise bivariada:
•

o indicador sobre a diferenciação curricular, que assume um valor entre 0 e 3 dependendo do
número de níveis CITE em que ocorre a diferenciação curricular num sistema educativo;

(12) O Coeficiente de correlação de Spearman entre o número de vias no CITE 2 e a idade do primeiro tracking é -0,67
(p<0,01), e o mesmo coeficiente entre o número de vias no CITE 3 e a diferenciação curricular é 0,61 (p<0,01). Para ma is
coeficientes de correlação entre as variáveis explicativas, ver Quadro A24 no Anexo II.
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•

a idade do primeiro track ing com base na Figura II.6.1 ( 13); e

•

a dimensão do setor vocacional, definida como a percentagem de alunos nas vias
profissionalizantes.

Prevê-se que, no nível secundário, tanto a diferenciação curricular como o track ing precoce
aumentem a estratificação e segregação académicas nos sistemas educativos; consequentement e,
ambos contribuem para um alargamento do hiato entre os alunos com elevado e fraco desempenho.
Ao mesmo tempo, tanto o tracking precoce como a diferenciação curricular precoce contribuem para
uma maior associação entre o contexto socioeconómico e o desempenho dos alunos, sobretudo
através do reforço do efeito do contexto familiar – na medida em que o desempenho do aluno nas
etapas iniciais é mais influenciado pelo contexto socioeconómico do que em etapas pos t eriores – e
ainda através da redução das expectativas educativas dos alunos mais desfavorecidos (ver
Capítulo II.6 para detalhes adicionais).
Os indícios relativos ao impacto de um setor vocacional relativamente vasto ou de menor dimens ão
são menos conclusivos. Contudo, como o atual relatório se limita a avaliar os graus de equidade no
4.º ano e entre os alunos de 15 anos, não podem ser tidos em conta os efeitos a longo praz o de um
setor vocacional mais forte. Assim, a presente análise foca-se unicamente no contributo da
diferenciação do ensino geral/vocacional para o aumento ou a redução dos graus de segregação
académica ou para os diferentes aspetos da equidade.
A Figura III.2.1 mostra as relações bivariadas entre estes três indicadores e a segregação académica
no nível secundário por um lado, e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho (a jus tiça
como dimensão da equidade) por outro. Dado que o track ing só é iniciado a partir do ensino
secundário inferior, não é analisada a sua relação com as variáveis dependentes do nível primário. O
impacto direto dos três indicadores relativamente à diferença entre os alunos com elevado e fraco
desempenho não é significativo (daí a omissão no quadro); o seu impacto é indireto, através da
variável interveniente da segregação académica (ver Modelo 2 no Capítulo III.3). Ao invés, esta
análise confirma as expectativas sobre o impacto do tracking na equidade educativa, c om relações
significativas entre (alguns) indicadores e a segregação académica, bem como a dimensão da justiça.
Figura III.2.1: Indicadores de tracking e diferenciação curricular: relações bivariadas
Segregação académica
no ensino secundário

Correlação de
Spearman

Diferenciação curricular
0,42**
(CITE 1-3)
Idade do primeiro
-0,69**
tracking
Dimensão do setor
0,45**
vocacional
Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Impacto do contexto socioeconómico
sobre o desempenho

Regressão linear –
Regressão linear Correlação de
estimativa do parâmetro
– R2
Spearman

Regressão linear –
Regressão linear
estimativa do parâmetro
– R2

N.º de
obs.

0,31** (0,14)

0,11

0,44**

0,38** (0,13)

0,18

42

-0,33** (0,07)

0,39

-0,40**

-0,28** (0,07)

0,27

42

0,02** (0,01)

0,17

0,19

0,01 (0,01)

0,01

39

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %; as estimativas assinaladas com um
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro. O R2 – ou a “qualidade do ajuste” – é a proporção da variância na variável dependente, pre v i sí v e l a p a rt i r d a (s)
variável(-eis) explicativa(s).

(13) À exceção da Polónia, onde foi usada a idade do primeiro tracking válida para o período de re f e rê ncia d o s i n q u éri to s
internacionais de avaliação.
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De acordo com estes resultados, o grau de segregação académica tende a ser mais elevado em
sistemas educativos que:
•

têm diferenciação curricular em mais níveis CITE (daí ser iniciada mais precocemente); ou

•

iniciam o tracking mais cedo; ou

•

têm uma maior proporção de alunos no ensino profissional.

Dos três indicadores em foco, a idade do primeiro tracking é aquele que tem uma relação mais fort e
com a segregação académica, explicando 39 % da sua variância no conjunto dos sistemas
educativos europeus. Segue-se a dimensão do setor vocacional, que explica 17 % da variância na
segregação académica quando não são controlados outros fatores sistémicos. Um modelo de
regressão múltipla que inclui ambos os fatores explicativos também produz estimativas de parâmet ro
significativas. Esse modelo tem um R2 ajustado de 0,46, o que significa que a idade do primeiro
track ing e a dimensão do setor vocacional explicam quase metade da variação do grau de
segregação académica nos sistemas educativos europeus (Figura III.2.2).
Figura III.2.2: Tracking e segregação académica: regressão linear múltipla
Variáv el dependente: segregação académica no ensino secundário
Estimativa do parâmetro

Estimativa padronizada

Idade do primeiro tracking

-0,31** (0,06)

-0,57

Dimensão do setor vocacional

0,02** (0,01)

0,30

Variáv eis explicativas

R2 ajustado

Número de observações

0,46

39

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %. Os erros p a d rã o e n c o n t ram -se
entre parêntesis a seguir às estimativas de parâmetro.

Apesar disso, a segregação académica por si só não constitui um indicador de equidade
(Capítulo III.1); a sua relevância deve-se ao facto de influenciar a desigualdade entre alunos de
elevado e fraco desempenho (inclusão) e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos
alunos (justiça). O impacto da diferenciação ensino geral-vocacional (ou vias educativas-format ivas )
no grau de segregação académica depende das estruturas escolares (se alunos de diferentes
percursos frequentam a mesma escola ou escolas separadas), e estes resultados podem
simplesmente indicar graus de separação mais acentuados no caso de um setor vocacional de maior
dimensão. Por conseguinte, importa igualmente referir que a dimensão do setor vocacional não
parece ter um significativo impacto direto quer na justiça como dimensão da equidade, quer nos
níveis de inclusão em termos de diferença entre alunos de elevado e fraco desempenho.
Por outro lado, a idade do primeiro track ing tem um impacto significativo na dimensão da jus t iç a. No
âmbito do ensino geral, tanto o tracking precoce, como a diferenciação curricular são suscet íveis de
reforçar o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos. Mais uma vez, nos
sistemas educativos europeus, a idade do primeiro tracking é o mais forte preditor de equidade ent re
os indicadores analisados, explicando 27 % da variância no impacto do contexto socioeconómico do
aluno no seu desempenho. Quanto mais cedo se inicia o tracking, mais forte o impact o do c ontext o
socioeconómico no desempenho dos alunos.
A Figura III.2.3 ilustra a posição dos sistemas educativos no que concerne à idade do primeiro
track ing e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho. Verifica-se que a maioria dos
sistemas educativos com track ing precoce revela uma correlação relativamente elevada entre o
contexto socioeconómico e o desempenho, logo, mostra níveis relativamente baixos de equidade
educativa. Todavia, é possível observar, efetivamente, diferenças nos níveis de equidade entre
países com sistemas de tracking semelhantes, especialmente no caso dos sistemas educativos mais
afastados da linha de regressão (como a Hungria e o Luxemburgo por um lado, e a Comunidade
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germanófona da Bélgica e a Letónia, por outro). É muito provável que essas diferenças poss am s er
explicadas por outros fatores que não o tracking propriamente dito.
Figura III.2.3: Idade do primeiro tracking e justiça
Notas explicativas
Y = Impacto do contexto socioeconómico no desempenho

Os valores do eixo X baseiam-se n a
Figura II.6.1 (ano de referência:
2018/19).
Os valores do eixo Y são scores da
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere um maior impacto do
contexto
socioeconómico
no
desempenho dos alunos

Nota específica por país
Polónia: A idade do primeiro
tracking mudou entre 2017/18 (na
altura do inquérito PISA 2018) e
2018/19 (o ano de referência para
outros sistemas educativos). Assim,
no caso da Polónia, é usada na
análise, a idade do primeiro tracking,
válida para o período de ref e rê nc i a
dos inquéritos internacionais de
avaliação (16), e não a idade
representada na Figura II.6.1 (15).
Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

X = Idade do primeiro tracking

Os sistemas educativos no lado direito da figura iniciam o tracking numa fase mais tardia e pertencem
a diferentes tipos de sistemas de tracking conforme categorizado no Capítulo II.6; consequentemente,
os graus de equidade diferem mais amplamente entre eles. A maioria dos sistemas com track ing
tardio, um pequeno número de percursos de elevada permeabilidade entre eles e limitada seleção
académica (Grupo 4, no Capítulo II.6), encontra-se abaixo da linha de regressão e consequentemente
denota graus de equidade mais elevados (a Espanha e a Suécia são exceções). Em contraste, a
maioria dos sistemas que recorre mais ao course-by-course tracking (Grupo 5 no Capítulo II.6) s it uase acima da linha de regressão, logo, tem níveis relativamente mais baixos de equidade (sendo Malta
a exceção). A diferenciação curricular também exerce uma influência significativa sobre o impacto do
contexto socioeconómico no desempenho dos alunos. Porém, quando a idade do track ing é
controlada através de um modelo de regressão linear, o impacto isolado da diferenciaç ão c urricular
continua a ser significativo apenas ao nível de 10 %. Tal deve-se principalmente ao facto de os dois
indicadores não serem independentes entre si: a diferenciação curricular no secundário inferior devese sobretudo ao tracking precoce. Ao mesmo tempo, a maioria dos sistemas educat ivos em que a
diferenciação curricular é iniciada antes do tracking revela graus de equidade mais reduzidos. A idade
do primeiro track ing e a diferenciação curricular no nível CITE 1, em conjunto, explicam um t erço da
variância na dimensão da justiça na equidade (Figura III.2.4).
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Figura III.2.4: Tracking, diferenciação curricular e justiça: regressão linear múltipla
Variáv el dependente: impacto do contexto socioeconómico no desempenho
Estimativa do parâmetro

Estimativa
padronizada

Idade do primeiro tracking

-0,31** (0,07)

-0,58

Diferenciação curricular (CITE 1)

0,86** (0,37)

0,30

Idade do primeiro tracking

-0,23** (0,08)

-0,42

0,24* (0,13)

0,26

Variáv eis explicativas

Diferenciação curricular (CITE 1-3)

R2 ajustado

Número de
observações

0,33

42

0,30

42

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %; as estimativas marcadas co m u m
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro.

III.2.2. Escolha de escola, admissões escolares e equidade
As políticas de escolha de escola e de admissão escolar, debatidas nos Capítulos II.4 e II.5
respetivamente, podem estar igualmente relacionadas com a estratificação dos sistemas educativos .
A literatura de investigação conclui que, ao influenciar a composição escolar, a livre escolha de
escola pode contribuir para uma maior estratificação social e académica dos s is temas educat ivos .
Além disso, os estudos também demonstram que, em sistemas educativos com menos divers idade
social nas escolas, a relação entre o desempenho dos alunos e o seu estatuto socioeconómico é
mais forte (Capítulo II.4).
O impacto da livre escolha de escola também depende das políticas de admissão que determinam a
forma como as escolas decidem a quem oferecer vaga. Uma maior autonomia escolar nas admissões
e o uso de critérios de admissão associados ao desempenho académico podem potenciar um maior
grau de estratificação dos sistemas educativos.
O Capítulo II.4 centrou-se na alocação de alunos às escolas com base em critérios de residência e na
medida em que as políticas de nível superior permitem aos pais exercer o seu direito de es c olha da
escola. Examinou igualmente a disponibilização de informação de apoio à escolha da escola. O
Capítulo II.5 apresentou indicadores associados aos tipos de políticas de nível superior em matéria de
critérios de admissão, bem como a forma como estes critérios são aplicados e o grau de aut onomia
que as escolas detêm para tomar decisões nesta área. Além disso, os Capítulos II.4 e II.5
averiguaram, respetivamente, se as políticas de nível superior em matéria de escolha de escola e as
políticas de admissão escolar variavam consoante as tipologias de escola (identificadas no
Capítulo II.3). Em concreto, verificaram se existem diferenças entre escolas públicas com diferent es
currículos ou estruturas etárias (paralelas). Foram igualmente analisadas as diferenças entre escolas
públicas e escolas privadas dependentes do Estado. Os indicadores apresentados nos Capítulos II. 4
e II.5 foram transformados em variáveis para a análise quantitativa (para uma descrição detalhada do
indicador, ver Quadro A23 no Anexo II).
As relações entre estas variáveis apresentadas na matriz de correlação no Quadro A25 do A nexo II
enfatizam padrões interessantes. Em primeiro lugar, identificou-se uma elevada correlação
positiva ( 14) entre os indicadores de políticas de escolha de escola (indicador “tipo de escolha de
escola” ( 15)) e a possibilidade de as escolas aplicarem critérios de admissão, o que significa que nos
(14) O Coeficiente de correlação de Spearman é de 0,50 (p<0.01).
(15) A variável “tipo de escolha de escola” distingue três tipos de sistemas educativos: 1) alocação prel imi na r co m b a se n o
local de residência com nenhuma ou pouca possibilidade de escolher outra escola pública; 2) alocação p re li min ar co m
base no local de residência com possibilidade ilimitadas de os pais escolherem outra escola pública; e 3) livre escolha d e
escola sem uma alocação preliminar (ver também Figuras II.4.1 e II.4.2).
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países onde as famílias têm mais oportunidades de escolher a escola, os estabelecimentos de ensino
tendem a aplicar critérios de admissão mais intensivamente e, por essa razão, as políticas de
admissão têm um papel mais significativo na modelação da composição escolar ( 16). E vice-versa, ou
seja, nos casos em que a utilização de critérios de admissão escolar está mais difundida, os pais
também tendem a ter mais liberdade de escolha da escola dos seus filhos.
Em segundo lugar, existe uma correlação relativamente elevada ( 17) entre o grau de diferenciação
nos critérios de admissão no setor público (o que significa que certos tipos de escola pública podem
usar critérios de admissão distintos dos que são aplicados na maioria das escolas primárias e
secundárias) e o uso de critérios de admissão académicos no nível secundário inferior (CITE 2).
Portanto, a diferenciação nas políticas de admissão baseia-se, provavelmente, na seletividade
académica.
Em terceiro lugar, quanto mais elevada a percentagem de escolas primárias públicas (logo, mais
baixa a percentagem de escolas privadas), menor a probabilidade de as autoridades de nível superior
ou de as escolas de origem dos alunos prestarem informação aos pais com o fim de apoiar a sua
escolha ( 18). Esta situação é igualmente confirmada pela correlação positiva entre a disponibiliz ação
deste tipo de informação e a dimensão relativa do setor privado dependente do Estado (acima ou
abaixo de 5 %) ( 19).
Por último, os indicadores que refletem as diferenças ( 20) entre tipologias de escola pública e ent re
escolas públicas e escolas privadas dependentes do Estado tendem a correlacionar-s e ent re es tes
dois domínios da política escolar (escolha de escola e admissões). Isto permite a construção de dois
indicadores compostos que captam o grau de diferenciação nos sistemas educativos:
•

um score composto para a diferenciação público/privado, tendo em conta a diferenciação
entre escolas públicas e privadas dependentes do Estado, quer nas políticas de es c olha de
escola, quer nas políticas de admissão escolar; e

•

um score composto para a diferenciação que contempla todas as diferenças entre tipologias
de escola, incluindo o supra referido score composto para a diferenciação público/privado.

A Figura III.2.5 apresenta os resultados da análise bivariada das variáveis mais important es ligadas
às políticas de escolha de escola e de admissões escolares e a segregação ac adémica no ens ino
secundário por um lado, e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos (a
justiça como dimensão da equidade) por outro. As variáveis enumeradas ao nível do sistema não
apresentam qualquer relação significativa, seja com as variáveis dependentes no nível primário ( 21),
ou com a diferença entre alunos de elevado e de fraco desempenho (inclusão como dimensão da
equidade) no ensino secundário.

(16) Estas conexões foram analisadas no nível secundário inferior, pois tanto a liberdade de escolha da escola como as
regulamentações de nível superior que permitem às escolas aplicar os seus próprios critérios de admissão se enco n t ra m
muito mais disseminadas no nível secundário superior. No entanto, os dados também confirmam o mesmo tipo de relação
no nível secundário superior, e com correlações mais fortes.
(17) O Coeficiente de correlação de Spearman é 0,54 (p<0,01).
(18) O Coeficiente de correlação de Spearman é -0,52 (p<0,01).
(19) O Coeficiente de correlação de Spearman é 0,55 (p<0,01).
(20) Os indicadores relativos às diferenças dentro do setor público ou entre as escolas públicas e privada s d e p e n d en te s d o
Estado são variáveis categóricas que se referem ao número de níveis CITE em que existem tais diferenças.
(21) Como mostra o Capítulo III.3, a dimensão do setor dependente do Estado como variável binária tem um impacto
significativo na segregação académica no ensino primário se for controlado o montante de despesa pública por aluno (ve r
Modelo 1). Contudo, esta relação não se revelou significativa num contexto bivariado.
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Figura III.2.5: Indicadores de escolha da escola, de admissão escolar e de equidade: relações bivariadas
Segregação académica
no ensino secundário
Regressão
Correlação
linear –
de Spearman estimativa do
parâmetro

Impacto do contexto
socioeconómico no
desempenho

Regressão
Regressão Correlação
linear –
linear – R2 de Spearman estimativa do
parâmetro

Regressão
linear
– R2

N.º de
obs.

Tipo de escolha da escola (CITE 1-2)

-0,15

-0,21 (0,21)

0,02

0,31**

0,38* (0,20)

0,08

42

Diferenciação nas políticas de escolha
de escola no setor público (CITE 2)

0,50**

1,17** (0,33)

0,24

0,36**

0,95** (0,35)

0,15

42

Diferenciação entre público/privado nas
políticas de escolha de escola (CITE 1-2)

0,29*

0,29* (0,16)

0,08

0,36**

0,38** (0,16)

0,13

42

Critérios de admissão académicos
(CITE 2)

0,35**

0,67** (0,31)

0,10

0,44**

0,97** (0,29)

0,22

42

0,22

0,16 (0,15)

0,03

0,05

0,13 (0,15)

0,02

42

Score composto para a diferenciação
público/privado

0,32**

0,19* (0,10)

0,08

0,35**

0,23** (0,10)

0,12

42

Score composto para a diferenciação:
todas as diferenças entre tipologias de
escola, setores público/privado

0,35**

0,15** (0,06)

0,12

0,28*

0,16** (0,06)

0,14

42

Percentagem de escolas públicas
(CITE 2)

0,22

0,01 (0,01)

0,04

-0,34**

-0,01 (0,01)

0,03

40

Percentagem de escolas privadas
dependentes do Estado (CITE 2)

-0,30*

-0,01 (0,01)

0,04

0,41**

0,01 (0,01)

0,04

38

Diferenciação nas políticas de admissão
no setor público

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
A variável “tipo de escolha da escola” distingue três tipos de sistemas educativos: 1) alocação preliminar com base no local d e
residência com nenhuma ou pouca possibilidade de escolher outra escola pública; 2) alocação preliminar com base no local de
residência com possibilidade ilimitada dos pais escolherem outra escola pública; e 3) livre escolha de escola sem uma
alocação preliminar (ver também Figuras II.4.1 e II.4.2). A variável refere-se a políticas de escolha de escola nos níveis CITE 1
e 2. Quando as políticas de escolha de escola diferem entre ambos os níveis CITE, foi tido em conta o regime que concede um
maior grau de liberdade aos pais.
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %; as estimativas marcadas co m u m
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro. O R2 – ou a “qualidade do ajuste” – é a proporção da variância na variável dependente, pre v i sí v e l a p a rt i r d a (s)
variável-(eis) explicativa(s).

Contrariamente às expectativas, a presente análise não pode confirmar uma relação significativa
entre as políticas gerais de escolha de escola (tipo de escolha) e a segregação ac adémica no nível
secundário. Todavia, a situação é distinta para a outra variável dependente: o impacto do contexto
socioeconómico no desempenho dos alunos, ou a justiça como dimensão da equidade. A variável
que estabelece a distinção entre diferentes tipos de escolha de escola tem um impacto significat ivo –
ainda que ao nível dos 10 % – na associação entre o contexto socioeconómico e o desempenho dos
alunos (ver também a Figura III.2.6). Em sistemas que concedem aos pais mais liberdade na escolha
da escola, o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos tende a ser, de algum
modo, mais acentuado. Uma análise ANOVA também confirma que os sistemas educativos em que a
alocação de alunos se baseia no critério da residência (categorias 1 e 2 da Figura III.2.6) tendem a ter
graus de equidade mais elevados do que sistemas com um regime de escolha de escola t otalment e
livre (categoria 3 da Figura III.2.6) ( 22). Numa comparação por pares, as diferenças ent re as médias
de grupo têm um nível de significância de 10 %.

(22) A hipótese de igualdade entre as médias dos dois grupos de sistemas educativos é rejeitada p e lo m o d el o (F = 3 . 9 4 e
p = 0.054).
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Y = Impacto do contexto socioeconómico no desempenho

Figura III.2.6: Tipo de escolha da escola, diferenciação e justiça







Sem diferenciação
Diferenciação dentro do
setor público e entre
escolas públicas e privadas
dependentes do Estado
(CZ, FR, HU, AT, SK, TR)
Diferenciação entre escolas
públicas e privadas
dependentes do Estado
(DK, EE, ES, HR, MT, PL,
SI, CH)
Diferenciação dentro do
setor público (DE, LV, LT)

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

X = Tipo de escolha da escola

Notas explicativas
O eixo X indica o tipo de escolha da escola, 2018/19 (ver explicação abaixo da Figura III.2.5).
Os valores do eixo Y são scores da análise fatorial confirmatória (ver Capítulo III.1 e Quadro A19 no Anexo II). Um va l o r m a is
elevado sugere um maior impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos.

No entanto, o fator que parece pesar na equidade ainda mais do que as políticas de escolha de
escola propriamente ditas, é a presença de diferentes políticas de alocação geográfica/escolha de
escola no seio do setor público e entre este setor e as escolas privadas dependentes do Est ado (ver
Figura II.4.3 e o código de cores dos sistemas educativos na Figura III.2.6). Em geral, a diferenciação
no seio do setor público acontece de duas formas: primeiro, em alguns sistemas educativos , a área
geográfica para efeitos de afetação de escola é definida de forma diferenciada em função do t ipo de
escola; segundo, embora os alunos sejam tradicionalmente alocados a escolas com base na sua
residência, pode haver casos em que as famílias escolhem um tipo específico de escola pública (é o
caso em países com diferenciação estrutural entre escolas, ver Figura II.3.3). Alternat ivament e, em
vez ou além da possibilidade de optar entre vários tipos de escola pública, as famílias t ambém s ão
livres de optar por uma escola privada dependente do Estado, em substituição da escola pública
previamente alocada.
De acordo com a Figura III.2.5, ambas as formas de diferenciação contribuem para uma segregação
académica mais acentuada no nível secundário, e para um maior impacto do contexto
socioeconómico no desempenho dos alunos. As diferenças nas políticas de escolha de escola ent re
os vários tipos de escola pública contam como 24 % da variância da segregação académica e c omo
15 % da variância da justiça como dimensão da equidade entre os sistemas educativos europeus
(sem controlar para outros fatores). Quanto à diferenciação entre setor público/privado, os respetivos
valores R2 são de 8 % e 13 %.
Além disso, quando são analisados os indicadores de diferenciação controlando para o tipo de
escolha de escola (um a um), tanto o indicador relativo ao tipo de escolha de es c ola como os dois
indicadores de diferenciação em dois modelos separados de regressão múltipla têm es timativas de
parâmetro com níveis de significância de 5 % (Figura III.2.7). O modelo que inclui o indicador da
diferenciação público/privado como variável explicativa tem maior valor explicativo, pois juntamente
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com o tipo de escolha de escola, conta como 38 % da variação do impacto do contexto
socioeconómico no desempenho dos alunos. O impacto mais forte da diferenciação público/ privado
também é confirmado pelo terceiro modelo de regressão múltipla, que inclui os três fatores
explicativos. Quando se controlam ambos os fatores, ou seja, o tipo de escolha de escola e o nível de
diferenciação público/privado, a estimativa do parâmetro da variável relativamente às diferenças entre
tipos de escola pública só é significativa ao nível dos 10 %.
Figura III.2.7: Escolha da escola, diferenciação e justiça: regressões lineares múltiplas
Variáv el dependente: impacto do contexto socioeconómico no desempenho
Estimativa do parâmetro Estimativa padronizada

Variáv eis explicativas
Tipo de escolha da escola (CITE 1-2)

0,46** (0,19)

0,34

Diferenciação nas políticas de escolha
de escola no setor público (CITE 2)

1,05** (0,33)

0,44

Tipo de escolha da escola (CITE 1-2)

0,75** (0,19)

0,56

Diferenciação público/privado nas
políticas de escolha de escola (CITE 1-2)

0,65** (0,15)

0,61

Tipo de escolha da escola (CITE 1-2)

0,73** (0,18)

0,54

Diferenciação nas políticas de escolha
de escola no setor público (CITE 2)

0,61* (0,32)

0,25

Diferenciação público/privado nas
políticas de escolha de escola (CITE 1-2)

0,52** (0,16)

0,50

R2 ajustado

Número de observações

0,23

42

0,38

42

0,43

42

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro.

Para além do tipo geral de escolha de escola e da ocorrência de diferenciação, há uma outra
dimensão dos regimes de escolha de escola que consiste na disponibilização de informação pública
(por parte das autoridades de nível superior ou das escolas de origem dos alunos) destinada a apoiar
a tomada de decisão parental (Figura II.4.4). Para completar o quadro relativo ao impacto da escolha
de escola na equidade, verificou-se se (ao controlar o tipo de escolha e a diferenciação
público/privado) a disponibilização de tal informação tem o potencial de alterar esse impacto.
Segundo os resultados da Figura III.2.8, a disponibilização de informação não tem qualquer im pacto
significativo sobre a equidade quando se controla para as políticas de escolha de escola.
Figura III.2.8: Escolha da escola, informação e justiça: regressão linear múltipla
Variáv el dependente: impacto do contexto socioeconómico no desempenho
Estimativa do parâmetro

Estimativa
padronizada

Tipo de escolha da escola (CITE 1-2)

0,74** (0,20)

0,55

Diferenciação público/privado nas
políticas de escolha de escola
(CITE 1-2)

0,64** (0,15)

0,61

0,03 (0,13)

0,03

Variáv eis explicativas

Disponibilização de
informação pública (CITE 1-2)

R2 ajustado

0,38

N.º de obs.

42

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %; as estimativas assinaladas com um
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro.

O grau de diferenciação continua a ser um importante preditor quer da segregação académica, quer
da justiça, quando se examina a diferenciação nas políticas de admissão escolar paralelamente à
diferenciação nas políticas de escolha de escola. Quanto aos critérios de admissão, tanto a
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segregação académica como o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos
tendem a ser mais acentuados em sistemas cujas escolas podem aplicar critérios de admissão
académicos nas decisões relativas às matrículas no nível secundário inferior (CITE 2) (este fenómeno
também está - parcialmente - ligado ao tracking precoce). Além disso, no caso de existir uma polít ica
diferenciada no setor público/privado dependente do Estado – incluindo na escolha de escola e
admissões escolares – isso também tem um impacto significativo sobre as duas variáveis
dependentes aqui analisadas. Isso significa que, nos sistemas educativos que aplicam diferentes
políticas de escolha de escola e de admissão escolar em função do setor, há tendência para um
maior grau de segregação académica no nível secundário, e uma associação mais forte entre o
contexto socioeconómico do aluno e o seu desempenho.
É inquestionável que, entre os sistemas educativos europeus, há divergências na dimensão relat iva
dos setores público e privado (Figura II.3.1). No entanto, as relações bivariadas entre, por um lado, a
dimensão dos setores público/privado e a segregação académica, e por outro, a justiça como
dimensão da equidade não são significativas (Figura III.2.5). Dito de outro modo, a dimensão do setor
público/privado, em si, poderá não influenciar a equidade de forma significativa. Não obstante, o
coeficiente de correlação de Spearman entre a dimensão do setor público e o impac to do c ont ext o
socioeconómico no desempenho escolar é relativamente elevado, sinalizando uma potencial relação
não-linear. O mesmo é válido para a percentagem de escolas privadas dependentes do E s tado – a
sua relação com a justiça como dimensão da equidade é não-linear. Esta relação não-linear ent re a
percentagem de escolas privadas dependentes do Estado e a justiça como dimensão da equidade é
representada na Figura III.2.9.

Y= Impacto do contexto socioeconómico no desempenho

Figura III.2.9: Justiça e percentagem de escolas privadas dependentes do Estado no CITE 2

Notas explicativas
Os valores do eixo X baseiam-se
na
Figura II.3.1.B
(ano
de
referência:
2017).
A
figura
representa somente os sistemas
educativos com uma percentag e m
de escolas privadas dependentes
do Estado superior a 0 %,
segundos dados do Eurostat.
Os valores do eixo Y são scores da
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere um maior impacto do
contexto
socioeconómico
no
desempenho dos alunos.

X = Percentagem de escolas privadas dependentes do Estado, CITE 2

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice
e Eurostat [educ_uoe_enra01].

Nota específica por países
Bélgica: Os dados para a Bélgica foram usados para as três Comunidades da Bélgica.
Reino Unido: Os dados baseiam-se numa combinação dos dois conjuntos de dados do Eurostat, [educ_uoe_enra01] e
[educ_uoe_enra13]. No ensino geral, todas as escolas privadas dependentes do Estado estão localizadas em I n g l at e rra ; n o
ensino profissional, esta tipologia de escola está disseminada pelo Reino Unido.

Como ilustra a figura, embora o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos
revele uma relação positiva nula ou moderada com a percentagem de escolas privadas dependent es
do Estado até ao patamar dos 10 %, esta relação torna-se claramente mais negat iva em s ist emas
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educativos com uma proporção de escolas privadas dependentes do Estado entre 10-15 % e 40 % .
Para ultrapassar o problema da não-linearidade, foi criada (para a modelação multivariada no
Capítulo III.3) uma variável binária relativa à dimensão do setor privado dependente do Estado, que
distingue sistemas educativos com percentagens inferiores e superiores a 5 % de alunos
matriculados nestas escolas.
Curiosamente, a diferenciação entre os setores público e privado (Figura III.2.6) tende a ser mais
acentuada entre países com um setor privado dependente do Estado de média dimensão. Os
sistemas educativos com o setor privado dependente do Estado mais vasto (Bélgica e Reino Unido –
Inglaterra) não fazem uma diferenciação política entre ambos os setores; porém, aplicam regimes de
livre escolha da escola.
Por fim, a última variável a ser analisada num contexto bivariado é o score composto, que c ombina
todas as formas de diferenciação associadas à escolha da escola e às admissões escolares em t odo
os tipos de escola, quer no setor público, quer entre o público e o privado. Esta análise confirma que,
excluir determinadas escolas das políticas gerais de escolha de escola, ou aplicar políticas
diferenciadas em matéria de escolha de escola ou de admissão escolar em escolas públicas e
privadas dependentes do Estado, são fatores que conduzem a um aumento da segregação
académica nos sistemas educativos e que fazem subir substancialmente (sem controlar por out ros
fatores) o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos. Quando se c onsideram
as escolas que inscrevem alunos de 15 anos no “nível CITE modal”, o score de diferenciaç ão global
representa 12 % na variação da segregação académica nos sistemas educativos europeus; e explica
14 % na variação da justiça como dimensão da equidade (Figura III.2.5).
Em suma, quer a análise das relações bivariadas quer a análise das regressões lineares múltiplas
sugerem que as políticas gerais (ou seja, aplicáveis à maioria das escolas) em matéria de escolha de
escola e de admissão escolar não devem ser avaliadas isoladamente. Elementos de ambas as
políticas (escolha de escola e admissão escolar) que fornecem um quadro regulatório distint o para
certos tipos de escola contribuem para o nível de diferenciação nos sistemas educativos. Esta
diferenciação de natureza regulatória nas ditas políticas parece ter uma forte relação com um grau de
segregação académica mais alto e um impacto mais forte do contexto socioeconómico no
desempenho escolar dos alunos.

III.2.3. Retenção de ano e equidade
A análise na Parte II mostrou que, na Europa, a retenção de ano continua a ser a norma,
especialmente no nível secundário (Capítulo II.7). Além disso, com base nos dados do PISA 2018, foi
demonstrado que, em média, 4 % dos alunos do secundário repetiram um ano de escolaridade pelo
menos uma vez. Embora se trate de uma percentagem relativamente baixa, em alguns sistemas
educativos atinge valores elevados, excedendo os 30 % (Figura II.7.1).
As investigações dedicadas ao impacto da retenção de ano na equidade não são totalmente
inequívocas (ver a introdução ao Capítulo II.7), mas há razões para acreditar que esse impacto s eja
negativo, quer em termos de alargamento do fosso entre os alunos com elevado e fraco
desempenho, quer em termos de acentuar o papel do contexto socioeconómico como preditor do
desempenho dos alunos. Os variados estudos têm vindo a demonstrar que os alunos desfavorecidos
são mais suscetíveis de repetir o ano de escolaridade e de ter um desempenho inferior ao previs t o e
também que têm mais probabilidades de abandonar a escola prematuramente (e. g. OCDE, 2014b;
Manacorda, 2012; Blanchard e Sinthon, 2011). Assim, a elevada percentagem de repetentes pode
contribuir para uma maior estratificação dos sistemas educativos em termos de uma redução da
heterogeneidade dos resultados dos alunos dentro das turmas ou dos anos de escolaridade.
A Secção II.7.1 coloca a hipótese de que, se a retenção de ano é nociva para a equidade, ent ão os
sistemas educativos com taxas de retenção de ano mais elevadas deverão registar os piores
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resultados em termos de equidade. Para avaliar se a abordagem de um determinado sistema
educativo relativamente à retenção de ano produz algum efeito na equidade educativa, foi construída
a variável “normas de retenção de ano”, com base nos mesmos dados da Rede Eurydice que a
Figura II.7.2. A variável indica se um sistema educativo tem uma política mais ou menos restritiva
relativamente à retenção de ano. Em concreto, valores mais baixos sugerem que não existem
políticas de retenção de ano em vigor ou que são aplicadas restrições neste domínio. Em c ont raste,
um valor mais alto sugere que a retenção de ano ocorre e sem quaisquer restrições ( 23).
Como ilustra a Figura III.2.10, não há uma relação estatisticamente significativa, no ensino primário,
entre segregação académica e desigualdade no desempenho dos alunos, por um lado, e as normas
de retenção de ano, por outro. Nem o coeficiente de correlação de Spearman, nem o coeficiente de
regressão bivariada são estatisticamente significativos.
Figura III.2.10: Retenção de ano e equidade: relações bivariadas
Diferença no desempenho escolar no
ensino primário
Correlação
de Spearman
Normas de
retenção de ano
(CITE 1)

-0,12

Regressão linear –
Regressão linear
estimativa do
– R2
parâmetro
-0,15 (0,32)

0,01

Diferença no desempenho escolar no
ensino secundário
Correlação de
Spearman
Normas de
retenção de ano
(CITE 1-3)
Percentagem de
repetentes
Grau de retenção
de ano

Regressão linear –
Regressão linear
estimativa do
– R2
parâmetro

Segregação académica no ensino primário
Correlação de
Spearman

Regressão linear –
estimativa do
parâmetro

Regressão linear –
R2

-0,10

-0,19 (0,34)

0,01

N.º obs.

24

Segregação académica no ensino secundário
Correlação de
Spearman

Regressão linear –
estimativa do
parâmetro

Regressão linear –
R2

N.º obs.

-0,11

-0,12 (0,11)

0,04

0,07

0,08 (0,10)

0,02

33

0,38**

0,03* (0,02)

0,07

0,31*

0,01 (0,02)

0,02

41

0,38**

0,43** (0,21)

0,10

0,22

0,20 (0,22)

0,02

41

Impacto do contexto socioeconómico no
desempenho
Correlação
de Spearman

Regressão linear –
Regressão linear
estimativa do
– R2
parâmetro

Normas de
retenção de ano
-0,02
0,02 (0,12)
(CITE 1-3)
Percentagem de
0,55**
0,04** (0,01)
repetentes
Grau de retenção
0,49**
0,59** (0,20)
de ano
Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

N.º obs.

0,00

33

0,17

41

0,19

41

Notas explicativas
A variável “Normas de retenção de ano” baseia-se na Figura II.7.2 e indica se, num determinado sistema educativo, a retenção
de ano educativo não é permitida (0), é permitida com algumas restrições (1) ou é permitida sem q u a i sq u er re st ri ç õ e s (2 ).
Desse modo, a variável “Normas de retenção de ano” expressa um continuum nas políticas que pode variar entre não o c orre r
retenção de ano de todo até à ocorrência da retenção de ano sem restrições.
A variável “Grau de retenção de ano” baseia-se na variável “Percentagem de repetentes”, que, por sua vez, se baseia em
dados do PISA 2018. Para ultrapassar o problema de não-linearidade, os valores deste último indicador foram divididos em três
grupos: “baixo grau de retenção” (0 % ≤ repetentes ≤ 5 %), “médio” (5 % < repetentes ≤ 20 %), “elevado” (repetentes > 20 %).
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro. O R2 – ou a “qualidade do ajuste” – é a proporção da variância na variável dependente (resposta), previsível a partir
da(s) variável-(eis) explicativa(s).

(23) Para mais detalhes sobre a retenção de ano nos diferentes sistemas, ver a Figura II.7.2.
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Apesar de, no ensino secundário, as normas de retenção de ano também não produzirem um impacto
na equidade, como indicam os parâmetros na Figura III.2.10, a correlação entre o grau de ret enç ão
de ano, os dois indicadores de equidade (diferença de desempenho e impacto do contexto) e o grau
de segregação académica, é positiva e estatisticamente significativa. Por outras palavras, nos
sistemas educativos com taxas de retenção mais elevadas no nível secundário, o contexto
socioeconómico desempenha um papel mais relevante no desempenho dos alunos e o hiato entre os
piores e os melhores alunos é mais acentuado. De modo semelhante, a segregação académica
aumenta à medida que as taxas de retenção de ano sobem. Em suma, os sistemas educat ivos c om
taxas de retenção mais elevadas parecem ser menos equitativos, mas isto não é tudo.
Enquanto os valores do coeficiente de Spearman são estatisticamente significativos ao nível de 5 % e
são relativamente elevados em termos de diferenças de desempenho dos alunos (rho = 0,38) e de
impacto do contexto socioeconómico (rho = 0,55), a qualidade do ajuste das linhas de regres são é
relativamente baixa (7 % e 17 %, respetivamente). Este cenário sugere uma relação não-linear ent re
a taxa de retenção e a equidade.
As Figuras III.2.11 e III.2.12 apresentam gráficos de dispersão entre os dois indicadores de equidade
e a retenção de ano, revelando claramente uma relação não-linear.
Figura III.2.11: Percentagem de repetentes de 15 anos em relação à diferença de desempenho escolar entre
alunos no ensino secundário
Notas explicativas
Y = Diferença no desempenho escolar no ensino secundário

O eixo X indica a percentag em d e
alunos de 15 anos que repetiram o
ano de escolaridade pelo menos
uma vez (ver Figura II.7.1; ano de
referência: 2018).
Os valores do eixo Y são scores d a
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere uma maior disparidade no
desempenho dos alunos (P90P10).
Taxa de retenção inferior a 10 %:
BG, CZ, DK, EE, IE, EL, CY, LV,
LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK, FI,
SE, UK, AL, BA, IS, ME, MK, RS,
TR.
Taxa de retenção superior a
10 %:
BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT,
PT, CH.
X = Percentagem de repetentes

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Como revelam as figuras, quando a taxa de retenção de ano é baixa (0 %-10 %), a relação com a
equidade é linear e positiva. À medida que as taxas de retenção sobem para 10 %, a diferença no
desempenho escolar dos alunos (Figura III.2.11) e o peso do contexto socioeconómico (Figura III. 2. 12)
também sobem. Quando a taxa de retenção excede 10 % deixa de ser associada à equidade.
Se bem que uma eventual explicação definitiva sobre uma relação não-linear ultrapass e o âmbit o e
os recursos do presente relatório, pode colocar-se a possibilidade de a retenção de ano ter um
impacto diferenciado conforme for generalizada ou limitada. Se um número relativamente reduzido de
alunos repetir o ano de escolaridade, este grupo será porventura mais suscetível de ser
estigmatizado e sentir-se alienado do processo de aprendizagem. Porém, se a retenção de ano
representa uma prática relativamente comum num sistema educativo, talvez esse sistema esteja mais
bem preparado para lidar com repetentes e/ou os alunos sejam menos suscetíveis de se sentir
estigmatizados e alienados.
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Figura III.2.12: Percentagem de repetentes de 15 anos e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho
Notas explicativas
Y = Impacto do contexto socioeconómico no desempenho

O eixo X indica a percentagem de
alunos de 15 anos que repet i ra m o
ano de escolaridade pelo menos
uma vez (ver Figura II.7.1; ano de
referência: 2018).
Os valores do eixo Y são scores da
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere um maior impacto do
contexto
socioeconómico
no
desempenho dos alunos.
Taxa de retenção inferior a 10 %:
BG, CZ, DK, EE, IE, EL, CY, LV, LT,
HU, MT, PL, RO, SI, SK, FI, SE, UK,
AL, BA, IS, ME, MK, RS, TR.
Taxa de retenção superior a 10 %:
BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT,
CH.

X = Percentagem de repetentes

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Em qualquer caso, não pode haver dúvidas de que, em sistemas educativos com reduzidas taxas de
retenção, há uma relação positiva e estatisticamente significativa com ambos os indicadores de
equidade. Para confirmar esta questão, e também para resolver o problema colocado pela nãolinearidade numa modelação multivariada (Capítulo III.3), a taxa de retenção de ano foi transformada
numa variável ordinal (“Grau de retenção de ano”) em que os sistemas educativos são classific ados
em três grupos (sistemas com taxas de retenção de ano baixas, médias e altas) ( 24). Foi então
realizado um teste de análise de variância (ANOVA), tendo-se confirmado que a diferença de
equidade entre os sistemas educativos é estatisticamente significativa. Em concreto, relativament e à
diferença de desempenho dos alunos no nível secundário, é rejeitada a hipótese de igualdade entre a
média dos três grupos de países [F (2, 38) = 3,17, p = 0,05]. Uma comparação por pares pos t hoc
mostra que somente o grupo de países com uma taxa de retenção baixa apresenta uma média que
difere da que é registada pelo grupo com nível médio ( 25). Em relação ao impacto do contexto
socioeconómico, os resultados da ANOVA revelam um nível de significância de es t atís tica de 5 %
mais uma vez, entre o grupo com baixas taxas de retenção e os grupos com taxas de retenção média
e alta [F (2, 38) = 7,21, p = 0,01]. Por fim, relativamente à segregação académica, a diferença é
estatisticamente significativa também ao nível de 5 % e ocorre entre o grupo com as taxas de
retenção médias e os grupos com as taxas de retenção baixas e altas [F (2, 38) = 4,64, p = 0,02].
Uma correlação moderadamente forte, positiva e estatisticamente significativa entre a retenção de
ano e a equidade está em harmonia com as conclusões de, pelo menos, uma parte da literatura
académica, mas isso não significa que exista um nexo causal entre ambas. É possível que um out ro
fator venha a influenciar quer a retenção de ano quer a equidade, ou que quando controlamos out ras
variáveis, o efeito da retenção de ano desapareça. Contudo, como mostra a análise no Capítulo III. 3,
(24) Naturalmente, a variável “Grau de retenção de ano” produz estimativas de parâmetro diferentes no Quadro III.2.7, de v ido
à sua diferente codificação de valor. No entanto, em termos de substância (direção da relação e significância estatísti ca ),
os resultados são essencialmente idênticos aos da variável “Percentagem de repetentes”.
(25) O diagrama em caixa ou boxplot (não exibido aqui) revela que a diferença mais significativa se encon t ra e n t re o g ru p o
com taxas de retenção baixas e os grupos com taxas de retenção médias e altas. Os boxplots foram usados também para
comparar as diferenças em termos de segregação académica e de impacto do contexto socioeconómico.
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este não é efetivamente o caso. Por outras palavras, o grau de retenção de um sistema educativo
desempenha um papel importante na equidade educativa. Antes de examinar os resultados da
modelação multivariada no próximo capítulo, merece a pena destacar uma outra conclusão
interessante gerada pela análise bivariada.
Muito embora, no nível secundário, a correlação entre a retenção e outros dois indicadores
(diferenças de desempenho e impacto do contexto socioeconómico no desempenho) seja
estatisticamente significativa, o mesmo não acontece com a correlação entre as variáveis
“Percentagem de retenção de ano” e “Normas de retenção de ano” (Figura III.2.10). Isto sugere a
inexistência de uma correlação entre estas duas últimas variáveis. De facto, o coeficiente de
correlação de Spearman entre o coeficiente da “Percentagem de retenção de ano” e “Normas de
retenção de ano” não é estatisticamente significativo (rho = -0,12, p = 0,51; ver igualmente o
Quadro A26 no Anexo II). Portanto, aparentemente, uma política mais restritiva em matéria de
retenção não influencia a taxa efetiva de retenção num sistema educativo, que é o que realmente
interessa na perspetiva da equidade na educação. Dito de modo ligeiramente diferente, se somarmos
o número de restrições em matéria de retenção, desde o início do ensino primário até ao final do
secundário, concluímos que os sistemas educativos com um número mais elevado de restrições não
são necessariamente aqueles que obtêm taxas de retenção mais baixas. Logo, as práticas de
retenção mais restritivas não estão associadas a melhores resultados ao nível da equidade na escola.

III.2.4. Autonomia, accountability e equidade
O grau de autonomia escolar e a aplicação de ferramentas de accountability determinam o grau de
estandardização no seio de um sistema educativo. Assim, estes aspetos são tradicionalmente
analisados segundo a dimensão da estandardização do quadro de Allmendinger (1989).
Em geral, o grau de autonomia escolar – a estandardização do input – refere-se ao grau de
(des)centralização em áreas como a gestão de recursos humanos, a alocação de recursos, e os
processos e conteúdos pedagógicos. Nesse sentido, o Capítulo II.8 distingue entre sistemas com
níveis de estandardização elevados e reduzidos, logo com um grau de autonomia es colar baixo ou
elevado. Entre os dois extremos, situam-se muitos sistemas educativos que partilham a
responsabilidade com as autoridades de nível superior e/ou local na gestão dos recursos humanos,
no financiamento público, ou na definição de conteúdos pedagógicos. Para além destes temas
principais, o Capítulo II.5 analisou o grau de autonomia escolar na implementação dos critérios de
admissão escolar.
A accountability é encarada como a outra dimensão da estandardização, e refere-se à
estandardização do output, ou seja, a garantia da qualidade da educação no conjunto do sistema
educativo. Os instrumentos de estandardização de output mais disseminados são os exames
nacionais de conclusão da escolaridade, mas há outras ferramentas de accountability que podem s er
utilizadas, tais como a avaliação do desempenho através de testes normalizados ou a avaliação
externa da escola (Capítulo II.9).
Níveis elevados de autonomia escolar (baixa estandardização do input) em combinação com a
aplicação de ferramentas de accountability (elevada estandardização do output) são frequentemente
encarados como formas de melhorar o desempenho global dos alunos. Ao mesmo tempo, os dados
sugerem que um grau de autonomia escolar muito elevado pode gerar assimetrias na qualidade da
oferta e, possivelmente, à criação de uma hierarquia entre as escolas sob a forma de segregação
académica, o que poderá impactar negativamente sobre a equidade (Capítulo II.8).
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Esta secção analisa os indicadores de autonomia escolar e accountability baseados na informação
apresentada nos Capítulos II.8, II.9 e parte do II.5 (autonomia escolar na tomada de decisão em
matéria de admissões). Relativamente à autonomia escolar, com base nas categorias destacadas nos
Capítulos II.8 e II.5 ( 26), foram construídos cinco indicadores diferentes ( 27):
•

autonomia na gestão de recursos humanos;

•

autonomia na utilização de fundos públicos;

•

autonomia na definição de processos e conteúdos pedagógicos;

•

autonomia nas decisões em matéria de admissões;

•

um indicador composto de autonomia escolar que inclui as quatro áreas de autonomia es colar
mencionadas supra.

Como demonstrou o Capítulo II.8, os níveis de autonomia escolar nas primeiras três áreas most ram
padrões similares nos sistemas educativos europeus. Contudo, a autonomia na área das admiss ões
escolares parece seguir uma tendência ligeiramente diferente, revelando correlações mais fracas com
as outras áreas ( 28). Não obstante, as relações entre as quatro áreas de autonomia escolar são
suficientemente fortes para calcular o indicador global de autonomia escolar ( 29).
Por sua vez, o Capítulo II.9 examinou diversos instrumentos de accountability. Verificou a ex istência
de exames nacionais para certificação de qualificações nos três níveis CITE, testando as
competências de literacia ou de matemática; a existência de outros testes nac ionais normalizados
nos três níveis CITE, que visem testar competências de literacia ou de matemática; a utilização dos
dados de desempenho nos exames e/ou outros testes nacionais normalizados referidos supra na
avaliação externa das escolas; a divulgação pública dos dados de desempenho; e a existência de
avaliações externas às escolas com ou sem divulgação pública dos resultados.
Para reduzir o número de variáveis na análise, foram calculados dois indicadores compostos com
base na informação supra em matéria de accountability escolar:
•

um score composto para a monitorização do desempenho, que classifica os sistemas
educativos em função da realização de exames nacionais para certificação de qualificações
e/ou de outros testes normalizados nos níveis CITE 1 e 2; e com base no facto de utilizarem na
avaliação externa das escolas os dados de desempenho obtidos a partir dos referidos exames
e testes nacionais;

•

um indicador composto sobre a publicação de informação relativa à escola. Este indicador
contém informação sobre se os dados de desempenho em exames nacionais e/ou outros
testes nacionais e/ou os relatórios de avaliação externa são ou não disponibilizado ao público.

Como mencionado atrás, estudos prévios sugerem que o impacto da estandardização na equidade
depende de uma complexa interação das várias dimensões das políticas de autonomia e de
accountability. Como tal, as dimensões da estandardização do input e do output são habit ualmente
analisadas de forma combinada. Embora, de um modo geral, as provas recolhidas pelas
(26) As principais categorias da autonomia escolar são: 0) nenhuma autonomia, responsabilidade a nível superior; 1) nenhuma
autonomia, responsabilidade a nível local; 2) autonomia limitada; 3) total autonomi a e sco l a r. O s c o re s a t ri b u íd os à s
subcategorias apresentadas no Capítulo II.8 foram combinados em scores compostos.
(27) Para superar o problema dos valores em falta (informação não disponível para determinadas subcate g o ria s e m a l g un s
sistemas educativos), foram calculados índices derivados no âmbito dos modelos-quadro da teoria da resp o st a a o i t e m
(IRT). Os scores para a informação em falta foram gerados através de uma estimação por máxima verosimilhança, para a
qual foi usado o software CONQUEST.
(28) Os coeficientes de correlação de Spearman entre a autonomia escolar nas decisões em matéria de admissões e a
autonomia na utilização de fundos públicos e na definição de processos e conteúdos pedagógicos são de 0,27 (p<0,10 ) e
de 0,46 (p<0,01), respetivamente. O coeficiente de correlação de Spearman entre a autonomia nas decisões em m a t é ria
de admissões e a autonomia na gestão de recursos humanos não é significativo. Para outros coeficientes de corre l a ção ,
ver Quadro A27 no Anexo II.
(29) A consistência interna dos scores compostos foi calculada pelo alfa de Cronbach.
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investigações não sejam conclusivas, é expectável que elevados graus de autonomia escolar
provoquem, no seio dos sistemas educativos, um incremento da segregação académica e da
desigualdade no desempenho escolar. O impacto (negativo) de níveis elevados de autonomia escolar
na equidade poderia potencialmente ser compensado por níveis elevados de estandardização do
output (ou seja, a implementação de vários mecanismos de accountability).
A Figura III.2.13 apresenta os resultados da análise à relação entre as variáveis de autonomia escolar
e de accountability mencionadas supra e uma seleção de indicadores de equidade e de estratificação.
Os indicadores de equidade não expostos no quadro não revelam relações significativas com
qualquer um dos fatores explicativos em análise.
Figura III.2.13: Indicadores de autonomia, accountability e equidade: relações bivariadas
Diferença de desempenho escolar dos alunos no ensino primário
Correlação de
Spearman

Regressão linear –
estimativa do parâmetro

Regressão linear –
R2

Número de
observações

Score composto para a autonomia escolar

-0,19

-0,49** (0,32)

0,14

30

•

Autonomia escolar na gestão de
recursos humanos

-0,31

-0,17* (0,09)

0,12

29

•

Autonomia escolar na utilização de
fundos públicos

-0,28

-0,32** (0,14)

0,15

30

•

Autonomia escolar na definição de
conteúdos e processos pedagógicos

-0,17

-0,32* (0,17)

0,11

30

•

Autonomia escolar nas decisões
sobre admissões

0,02

0,01 (0,12)

0,00

30

Score composto para a monitorização do
desempenho

-0,07

-0,05 (0,19)

0,00

30

Publicação da informação relativa à escola

0,22

0,06 (0,10)

0,01

30

Segregação académica no ensino secundário
Correlação de
Spearman

Regressão linear –
estimativa do parâmetro

Regressão linear –
R2

Número de
observações

Score composto para a autonomia escolar

-0,26*

-0,35* (0,18)

0,09

42

•

Autonomia escolar na gestão de
recursos humanos

-0,08

-0,02 (0,08)

0,00

41

•

Autonomia escolar na utilização de
fundos públicos

-0,27*

-0,19* (0,11)

0,07

42

•

Autonomia escolar na definição de
conteúdos e processos pedagógicos

-0,26*

-0,23* (0,12)

0,08

42

•

Autonomia escolar nas decisões
sobre admissões

-0,04

0,03 (0,11)

0,00

42

Score composto para a monitorização do
desempenho

-0,02

-0,02 (0,13)

0,00

42

Publicação da informação relativa à escola

-0,13

-0,06 (0,08)

0,01

42

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro. O R2 – ou a “qualidade do ajuste” – é a proporção da variância na variável dependente, previ sí v e l a p a rt i r d a (s)
variável(-eis) explicativa(s).

Como mostra o quadro, a análise não consegue confirmar a existência de uma relação significat iva
entre qualquer um dos indicadores de accountability e a equidade, seja de forma isolada ou quando
se controlam os níveis de autonomia escolar. Um importante fator a ter em conta é que as medidas
de accountability (como os exames ou outros testes nacionais normalizados e, em menor es cala, as
avaliações externas das escolas) são amplamente usadas na maioria dos sistemas europeus e,
portanto, a variação entre os sistemas educativos é reduzida (Capítulo II.9).
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Ao mesmo tempo, alguns modelos de regressão linear bivariada com scores de aut onomia esc olar
enquanto variáveis explicativas apresentam significativas estimativas de parâmetro. De acordo com a
Figura III.2.13, os sistemas educativos com graus de autonomia escolar mais elevados –
especialmente nas primeiras três áreas – tendem a revelar uma menor disparidade ent re alunos de
elevado e fraco desempenho no 4.º ano de escolaridade. No entanto, a interpretação destes
resultados exige alguma precaução. A Figura III.2.14 indica a posição dos sistemas educat ivos c om
dados disponíveis em função da sua inclusividade no ensino primário e do seu grau de autonomia
escolar. Como revela a figura, os resultados do modelo de regressão linear bivariada são largament e
dependentes em dois sistemas que registam valores extremos em ambos os eixos: os Países Baixos
(grau de autonomia elevado, diferenças de desempenho pouco acentuadas) e a Turquia (grau de
autonomia baixo, diferenças de desempenho acentuadas). Nos sistemas educativos situados na zona
intermédia da figura, não é detetada uma relação significativa entre autonomia escolar e a inc lusão
como dimensão da equidade.
Figura III.2.14: Autonomia escolar e diferenças de desempenho entre alunos do 4.º ano de escolaridade
Notas explicativas
Y = Diferenças de desempenho escolar no ensino primário

Os valores do eixo X são scores
calculados no âmbito da teoria da
resposta ao item (IRT) baseado no
Capítulo II.8 (ano de referência:
2018/19; ver Quadro A20 no Anexo II
para os valores do indicador). Um
valor mais alto sugere um maior grau
de autonomia escolar (logo, um nível
de estandardização mais reduzido).
Os valores do eixo Y são scores da
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere uma maior disparidade no
desempenho dos alunos (P90-P10).

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

X = Score da autonomia escolar

O mesmo é válido para a relação entre autonomia escolar e segregação académica no nível
secundário (Figura II.2.15). Algumas estimativas de parâmetro de modelos de regressão linear
bivariada, que têm a segregação académica como a sua variável dependente e os scores separados
da autonomia escolar como a sua variável explicativa, são significativas ao nível de 10 %. No entanto,
mais uma vez, estes resultados são motivados pelos casos extremos da Islândia (elevado grau de
autonomia escolar e reduzida diferença de desempenho entre os alunos) e da Turquia (reduzido grau
de autonomia, acentuada diferença de desempenho).
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Y = Segregação académica no ensino secundário

Figura III.2.15: Autonomia escolar e segregação académica no “nível CITE modal” entre os alunos de 15 anos

Notas explicativas
Os valores do eixo X são scores
calculados no âmbito da teoria da
resposta ao item (IRT) com base n o
Capítulo II.8 (ano de referência:
2018/19; ver Quadro A20 no Anexo II
para os valores do indicador). Um
valor mais alto sugere um maior grau
de autonomia escolar (logo, um nível
de estandardização mais reduzido).
Os valores do eixo Y são scores da
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere uma maior disparidade no
desempenho escolar dos alunos.
X = Score da autonomia escolar

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Para os outros indicadores de equidade, nenhum dos scores da autonomia escolar apresentam
estimativas significativas de parâmetro enquanto variáveis explicativas. Portanto, no conjunto, não foi
detetada nenhuma relação significativa entre a estandardização do input e do output (individualmente
ou em combinação) e a inclusão ou a justiça como dimensões da equidade. Assim, a análise baseada
nos dados recolhidos pela Rede Eurydice não confirma as hipóteses anteriores sobre o potencial
impacto da autonomia das escolas secundárias na equidade, ou sobre o potencial papel que níveis
elevados de estandardização do output (i.e. a implementação de várias ferramentas de accountability)
poderiam desempenhar para o compensar.

III.2.5. Financiamento, apoio aos alunos e equidade
Esta última secção reúne o financiamento e o apoio aos alunos, debatidos nos capítulos II. 2, II. 11 e
II.12. O financiamento público constitui um pré-requisito para a oferta de medidas de apoio aos alunos
com baixo desempenho (low-achievers). Sublinhando o argumento principal dos capítulos II.2 e II. 11,
sem financiamento não existem escolas nem existem medidas de apoio. As escolas precisam de
dinheiro para funcionar e, quanto mais dinheiro tiverem à sua disposição, mais provável é a
mobilização de recursos para apoiar alunos desfavorecidos ou com fraco aproveitamento. Não
obstante, a literatura analisada sugere que a relação entre financiamento público e equidade pode
não ser uma relação linear. Como explicado no Capítulo II.2, a existência de mais verbas não garante
necessariamente uma maior equidade na educação escolar.
Para além do nível de financiamento público, há uma outra dimensão relacionada com o
financiamento que tem o potencial de afetar a equidade, a saber, o investimento privado na
educação. No Capítulo II.2 conclui-se que, embora o financiamento público permita, à partida, “nivelar
o campo de atuação”, o investimento privado na educação pode contrabalançá-lo. Como os
agregados familiares com rendimentos elevados têm capacidade para investir mais na educação, um
rácio de despesa privada superior à despesa pública na educação escolar pode ter um efeito negativo
na equidade.
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O Capítulo II.11 focou as diversas medidas que os sistemas educativos implementam com vista a
apoiar os alunos desfavorecidos ou com fraco desempenho. Embora haja consenso geral na literatura
relativamente à eficácia deste apoio para melhorar o desempenho escolar, as opiniões divergem
quanto ao tipo de apoio mais eficaz. Assim, a atual secção irá examinar alguns tipos de apoio
potencialmente eficazes, já abordados no Capítulo II.11, e a sua relação com os indicadores de
equidade. Em concreto, é verificada a disponibilização de docentes que prestam apoio especializ ado
a alunos com baixo desempenho; de tutorias em grupos pequenos (ou individuais); e de apoio
prestado por profissionais como psicólogos, assistentes sociais ou terapeutas da fala e da linguagem
(Figuras II.11.1-3).
É ainda examinada a relação entre a carga horária letiva (Figura II.12.2) e a equidade. A variável
“carga horária letiva” reflete a média anual para a carga horária letiva recomendada (em horas) para o
currículo obrigatório no ensino primário (ano letivo de 2018/19). Embora a carga horária letiva não
constitua estritamente uma medida de apoio (i.e. aplicada exclusivamente a alunos desfavorecidos ou
com baixo desempenho), pode ser usada como proxy, com base no seguinte raciocínio ( 30): s e uma
maior carga horária conduz a melhores resultados em termos de equidade, poderá argumentar-se
que os alunos desfavorecidos ou com fraco desempenho beneficiariam de mais horas letivas ( 31). Os
dados relativos ao tempo escolar são extraídos da Comissão Europeia/EACEA/Eurydice (2019d).
Tal como nas secções prévias, os coeficientes de correlação de Spearman e os coeficientes de
regressão linear bivariada são usados para testar se:
•

existe uma correlação entre equidade e nível de financiamento público (expresso em termos de
poder de compra padrão) na educação escolar;

•

existe uma correlação entre equidade e rácio de financiamento privado/público na educação
escolar;

•

a relação entre equidade e as duas variáveis de financiamento é linear;

•

existe uma correlação entre equidade e financiamento e medidas de apoio aos alunos.

Os resultados da análise bivariada, sumarizados na Figura III.2.16, oferecem uma interessante
combinação de conclusões expectáveis e surpreendentes. Quanto à equidade no ensino primário,
demonstra-se que o nível de financiamento público por aluno se encontra negativamente associado à
segregação académica e ao hiato no desempenho escolar dos alunos, o que já era previsível. Por
outras palavras, quanto mais elevado o nível de financiamento público por aluno, menor o grau de
segregação académica no sistema educativo, e menor o desfasamento entre alunos com elevado e
fraco desempenho escolar. O que é porventura mais surpreendente, dada a reserva acerca da
eficácia do financiamento público, é a força da correlação. Como mostra a Figura III.2.16, os
coeficientes de correlação são estatisticamente significativos ao nível de 5 % e particularmente
elevados para a segregação académica (-0,57) e para o nível de financiamento público (-0,47).

(30) É ainda de notar que, tal como exposto na Figura II.11.4, as taxas de acesso a aulas suplementares na língua de
instrução para alunos de fraco desempenho e de baixo estatuto socioeconómico tendem a ser idênticas às dos re st a n t e s
alunos. Assim, teria pouco valor acrescentado utilizar, em vez da carga horária, a variável d o P I S A “P e rce n t a ge m d e
alunos de 15 anos que frequentam uma escola que oferece aulas suplementares na língua de instrução durante o horári o
escolar”.
(31) Como Carroll (1963, p. 723) concluiu anteriormente, “o aprendente será bem-sucedido na aprendizagem de uma
determinada tarefa desde que despenda o tempo necessário para aprender a tarefa”.
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Figura III.2.16: Financiamento, apoio ao aluno e equidade: relações bivariadas
Diferença no desempenho no ensino primário

Correlação de Regressão linear – Regressão linear
estimativa do
Spearman
– R2
parâmetro
Financiamento público por
aluno (CITE 1)
Rácio despesa
priv ada/pública (CITE 1)
Carga horária letiva
(CITE 1)
Disponibilização de
prof essores especializados
(CITE 1)
Disponibilização de
tutorias em pequenos
grupos (CITE 1)
Disponibilização de apoio
de prof issionais (CITE 1)

Regressão linear Regressão linear –
– estimativa do
R2
parâmetro

N.º
obs.

-0,00** (0,00)

0,28

-0,57**

-0,00** (0,00)

0,46

27

0,33

5,90 (4,15)

0,08

0,17

2,81 (4,34)

0,02

24

-0,01

-0,00 (0,00)

0,02

-0,03

-0,00 (0,00)

0,04

29

-0,09

-0,13 (0,13)

0,03

0,11

-0,00 (0,13)

0,00

30

-0,03

-0,08 (0,14)

0,01

-0,26

-0,22 (0,13)

0,09

30

-0,17

-0,23 (0,16)

0,07

-0,03

-0,19 (0,16)

0,05

30

Correlação de
Spearman

Regressão linear –
Regressão linear
estimativa do
– R2
parâmetro

Segregação académica no ensino secundário

Correlação de
Spearman

Regressão linear
Regressão linear –
– estimativa do
R2
parâmetro

N.º
obs.

0,20

0,00 (0,00)

0,04

-0,32*

-0,00 (0,00)

0,07

35

-0,06

-2,40 (3,95)

0,01

-0,07

-0,90 (4,00)

0,00

31

0,10

0,03 (0,04)

0,02

-0,37**

-0,09** (0,03)

0,14

42

0,29*

0,07* (0,04)

0,09

-0,20

-0,04 (0,04)

0,03

42

0,03

0,01 (0,04)

0,00

-0,03

-0,02 (0,04)

0,01

42

Impacto do contexto socioeconómico no
desempenho
Regressão linear –
Correlação de
Regressão linear
estimativa do
Spearman
– R2
parâmetro
Financiamento público
por aluno
Percentagem da
despesa priv ada em
relação à despesa
pública
Disponibilização de
prof essores
especializados
Disponibilização de
tutorias em pequenos
grupos
Disponibilização de
apoio de prof issionais

Correlação de
Spearman

-0,47**

Diferença no desempenho no ensino secundário

Financiamento público
por aluno
Percentagem da
despesa priv ada em
relação à despesa
pública
Disponibilização de
prof essores
especializados
Disponibilização de
tutorias em pequenos
grupos
Disponibilização de
apoio de prof issionais

Segregação académica no ensino primário

N.º
obs.

0,03

0,00 (0,00)

0,01

35

0,05

0,22 (3,21)

0,00

31

0,17

0,03 (0,04)

0,00

42

-0,04

-0,00 (0,04)

0,00

42

0,15

0,06 (0,04)

0,05

42

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas

As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um
(*) têm um nível de significância de 10 %. Os erros padrão encontram-se entre parêntesis a seguir às estimativas de
parâmetro. O R2 – ou a “qualidade do ajuste” – é a proporção da variância na variável dependente, pre v i sí v e l a p a rt i r d a (s)
variável-(eis) explicativa(s). Os coeficientes de regressão não são padronizados.
As variáveis explicativas do nível secundário incorporam os valores para os níveis primário, secundário inferior e se cu n d á ri o
superior (CITE 1-3), exceto em relação ao “Financiamento público por aluno”, que cobre o ensino p ri m ári o e o se c u n d á ri o
inferior (Figura II.2.1). O pressuposto subjacente é que o financiamento e as medidas de apoio para o ensino secun d á rio n ã o
conseguem afetar a equidade no ensino primário. Porém, o financiamento e as medidas de apoio no ensino primário t a mb é m
podem afetar a equidade no nível secundário, dado que a educação é uma variável cumulativa.
Os dados relativos à carga horária letiva não são examinados no nível secundário, pois a informação só está disponível para o
ensino geral. Há sistemas educativos em que alguns alunos frequentam o ensino profissional a partir do nível secundário
inferior; contudo, não há dados disponíveis sobre a carga horária letiva no ensino profissional neste nível de ensino.
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Os valores relativamente elevados do R2 para o financiamento público por aluno e para a segregação
académica indicam um bom ajustamento para os modelos de regressão linear, sugerindo que a
relação com a variável dependente (diferenças no desempenho dos alunos) é amplamente linear.
Os gráficos de dispersão entre a diferença no desempenho dos alunos e o financiamento público por
aluno revelam que, efetivamente, a relação é linear (Figura III.2.17). À exceção de alguns valores
atípicos, nomeadamente nos Países Baixos e Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Norte), a tendência
geral é no sentido descendente, indicando que um financiamento público superior à média se
encontra estreitamente ligado a um intervalo mais estreito entre o desempenho dos alunos (i.e. mais
inclusão) no ensino primário ( 32).
Figura III.2.17: Nível de financiamento público por aluno (PCP) em relação à diferença no desempenho dos alunos
no ensino primário
Notas explicativas

Y = Diferenças no desempenho dos alunos no ensino primário

O eixo X indica o nível de
financiamento público por aluno
expresso em paridades de poder
de compra padrão (PPS). Ver
Quadro A21 no Anexo II.
Os valores do eixo Y são scores
da análise fatorial confirmatória
(ver Capítulo III.1 e Quadro A19
no Anexo II). Um valor mais
elevado sugere uma maior
disparidade no desempenho dos
alunos (P90-P10).
Somente os sistemas educativos
com
dados
do
Eurostat
disponíveis e resultados da
análise
confirmatória
são
representados na figura.

Nota específica por país
Dada a ausência de dados do
Eurostat sobre o financiamento da
educação ao nível subnacional,
foram aplicados os mesmos
valores para todos os sistemas
educativos
da
Bélgica
(Comunidades
francófona
e
flamenga) e do Reino Unido,
respetivamente.
X = Financiamento público por aluno (PPS), CITE 1

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice
e Eurostat [educ_uoe_fine09].

À primeira vista, o rácio despesa privada/pública na educação não parece ter qualquer ligação com a
equidade. Nenhum dos coeficientes (de Spearman e de regressão linear) é estatisticamente
significativo (Figura III.2.16). No entanto, dado que o valor p (0,12) do coeficiente de correlaç ão s ó é
marginalmente superior ao limiar da significância estatística (0,10), convém igualmente avaliar
visualmente a relação.
Olhando para o gráfico de dispersão da Figura III.2.18, torna-se evidente que o padrão não é tão
organizado como o da Figura III.2.17. Por outras palavras, tendo em conta os valores das
coordenadas da totalidade dos sistemas educativos, parece não existir uma relação entre o rác io de
despesa privada/pública no ensino primário e a equidade. Contudo, se forem excluídos alguns c asos
atípicos, começa efetivamente a surgir uma relação ( 33). Trata-se, evidentemente, de um cenário
meramente hipotético, mas pode ser pertinente analisá-lo com maior profundidade no futuro.
(32) Apesar dos valores extremos da Roménia e da Turquia, estes países fazem parte da tendência descendente no gráfico de
dispersão. A sua remoção implicaria uma descida do R2 de 0,28 para 0,07.
(33) Tal como está, o R2 (qualidade do ajuste) para a relação bivariada representada na Figura III.2.18 é d e 0 , 0 8, q u e é u m
valor bastante reduzido. Se o valor atípico da Roménia for removido, o R2 cresce para 0,25. Se forem removidas a
Roménia e a Espanha, então o R2 torna-se 0,41. Se os três valores atípicos são removidos, nomeada me nt e , Ro m é ni a,
Espanha e Turquia, então o parâmetro da qualidade do ajuste é de 0,24.
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Figura III.2.18: Percentagem da despesa privada em relação à despesa pública no ensino primário e diferenças no
desempenho escolar dos alunos
Notas explicativas
Y = Diferenças no desempenho do alunos no ensino primário

O eixo X indica o rácio da despesa
privada/pública para o CITE 1. Os
dados referem-se ao ano 2016 (ver
ainda o Quadro A22 no Anexo II).
Os valores do eixo Y são scores da
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere um maior impacto do conte xt o
socioeconómico no desempenh o d o s
alunos.
Somente os sistemas educativos co m
dados do Eurostat disponíveis e
resultados da análise confirmatória são
representados na figura.

Nota específica por país
Dada a ausência de dados do Eurostat
sobre o financiamento da educação ao
nível subnacional, foram aplicad os o s
mesmos valores para todos os
sistemas educativos da Bélgica
(Comunidades francófona e flamenga)
e do Reino Unido, respetivamente.
X = Rácio da despesa privada/pública, CITE 1

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice e
Eurostat [educ_uoe_fine02].

Nenhuma das relações entre as variáveis das medidas de apoio aos alunos é estatisticamente
significativa para o ensino primário (Figura III.2.16). No entanto, é interessante observar uma
correlação relativamente acentuada entre a carga horária letiva e o nível de financiamento público por
aluno (com um coeficiente de correlação de 0,49, p = 0,004; ver Quadro A28 no Anexo). Como uma
carga horária letiva aumentada implica uma necessidade acrescida de professores e o subs equente
aumento de despesa com salários, não será então de surpreender que a correlação seja elevada e
estatisticamente significativa. Contudo, essa relação causal é apenas uma hipótese que este es tudo
não poderá analisar em maior profundidade.
No que concerne ao ensino secundário, as variáveis do financiamento e do apoio aos alunos retratam
uma relação mista com a equidade. Por um lado, não existe uma relação estatisticamente
significativa entre qualquer uma das variáveis de financiamento ou qualquer uma das variáveis das
medidas de apoio e o impacto do contexto socioeconómico no desempenho escolar dos alunos
(Figura III.2.16). Por outro lado, algumas das variáveis relativa ao apoio mostram uma relação
estatisticamente significativa com a inclusão como dimensão da equidade ou com a segregação
académica, e, à partida, o nível de financiamento público por aluno também parece estar as s ociado
com a segregação académica.
Mais especificamente, os resultados da análise bivariada indicam que o financiamento público médio
está associado, de forma significativa em termos estatísticos, à segregação académica, mas
recomenda-se precaução nesta leitura. Embora o coeficiente de correlação seja moderadamente alto
(-0,32) e significativo ao nível de 10 %, o mesmo não sucede com o coeficiente de regressão linear e
o R2 é baixo (0,07). Ora, isto sugere que, ou não há qualquer relação entre financiamento público por
aluno e segregação académica ou a relação existe mas não é linear.
A Figura III.2.19 evidencia que não há uma associação efetiva entre o nível de financiamento públic o
por aluno e segregação académica no ensino secundário. Em alguns sistemas educativos, a
segregação académica (i.e. diferenças de desempenho dos alunos entre as escolas) é baixa e a
despesa pública por aluno é elevada, enquanto noutros sistemas, tanto a segregação como a
despesa por aluno são reduzidas.
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Figura III.2.19: Nível de financiamento público por aluno (PPS) em relação à segregação académica no ensino
secundário
Notas explicativas

Y = Segregação académica no ensino secundário

O eixo X indica o nível de
financiamento público por aluno
expresso em paridades de poder de
compra padrão (PPS). Os dados
referem-se ao ano 2016 (ver tam b é m
Figura II.2.1).
Os valores do eixo Y são scores da
análise fatorial confirmatória (ver
Capítulo III.1 e Quadro A19 no
Anexo II). Um valor mais elevado
sugere uma maior segregação
académica
(diferenças
de
desempenho dos alunos entre as
escolas).
Somente os sistemas educativos co m
dados do Eurostat disponíveis são
representados na figura.

Nota específica por país
Dada a ausência de dados do Eurosta t
relativos ao financiamento da educação
ao nível subnacional, foram apl icado s
os mesmos valores para todos os
sistemas educativos da Bélgica e Reino
Unido, respetivamente.
X = Financiamento público por aluno (PPS), CITE 1-2

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice e
Eurostat [educ_uoe_fine09].

Por exemplo, observam-se 17 sistemas educativos que afetam menos fundos públicos por aluno do
que a Áustria, o Luxemburgo ou a Suíça, mas que, apesar disso, obtêm uma classificação mais
favorável em termos de segregação académica. Por conseguinte, as razões subjacentes à
segregação académica pouco têm a ver com o nível de financiamento público por aluno.
Ao contrário do ensino primário, a disponibilização de professores especializados no apoio a alunos
de fraco desempenho no ensino secundário parece estar associada a um grau inferior de segregação
académica. Este é o único coeficiente estatisticamente significativo nas correlações analisadas ent re
a segregação académica e as medidas de apoio (Figura III.2.16). Curiosamente, a correlação entre a
disponibilização de professores especializados e as diferenças no desempenho escolar dos alunos
não é estatisticamente significativa. Isto implica que, qualquer relação que exista entre inclusão e esta
medida de apoio em concreto, será apenas uma relação indireta, por via da segregação ac adémica.
Por outras palavras, a possibilidade de contar com professores especializados no apoio a alunos de
fraco desempenho pode conduzir a menores diferenças de desempenho entre escolas, o que, por
sua vez, poderá produzir um impacto positivo na equidade.
A única medida de apoio aos alunos do ensino primário ou secundário que parec e t er uma relação
direta com a equidade é a disponibilização de tutorias individuais ou em pequenos grupos nas
escolas que ministram o ensino secundário. No entanto, esse coeficiente de correlação é pos it ivo, e
não negativo, como era expectável. Contudo, dificilmente se aceita que o ensino em pequenos
grupos intensifique as diferenças no desempenho escolar dos alunos em vez de as reduzir. Portanto,
se existe alguma relação causal ambas as variáveis, será provavelmente no sentido inverso. Talvez o
apoio tutorial em grupos pequenos seja mais corrente em sistemas educativos com t endência para
uma maior diferença no desempenho escolar dos alunos que frequentam escolas secundárias.
Em suma, a análise bivariada demonstra que existe uma forte correlação entre financiamento público
por aluno e equidade em termos de diferenças de desempenho dos alunos, o que é largamente
linear, mas restrito ao ensino primário. Assim, em sistemas educativos que despendem mais dinheiro
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público por aluno no nível primário, as diferenças entre alunos de elevado e de fraco desempenho
tendem a ser menores. Em contraste com a hipótese aqui formulada, uma despesa privada
relativamente superior na educação não se faz acompanhar por um menor grau de equidade,
independentemente do nível de ensino, porque as duas variáveis não se correlacionam. P or último,
as medidas de apoio aos alunos podem ser relevantes para a equidade até um c ert o pont o, mas é
difícil discernir um padrão generalizado. Por um lado, nenhuma das medidas de apoio aqui
examinadas parece atenuar a importância do contexto familiar dos alunos. Por outro, a int ervenç ão
de professores especializados no apoio a alunos de baixo desempenho está associada a menor
segregação académica no nível secundário (mas não necessariamente a mais equidade).
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Principais conclusões
Este capítulo apresenta três modelos de análise de trajetórias que testam a relação entre
características dos sistemas educativos e a equidade. Dois dos modelos estão ligados à inc lusão
como dimensão da equidade (operacionalizada como a diferença entre alunos com elevado e frac o
desempenho escolar, separadamente para o ensino primário e o secundário), e o terceiro modelo
está ligado à dimensão da justiça (operacionalizada como a correlação entre o contexto
socioeconómico e o desempenho dos alunos). As conclusões gerais podem ser resumidas do
seguinte modo:
•

A segregação académica atua como um importante fator interveniente entre as características
institucionais dos sistemas educativos e a diferença no desempenho dos alunos, tanto no
ensino primário como no secundário. No entanto, quando se controlam características
institucionais relevantes, o impacto do contexto socioeconómico no desempenho é
independente do grau de segregação académica.

•

O grau de segregação académica no ensino primário influencia as diferenças de desempenho
dos alunos neste nível, e também influencia o grau de segregação académica no ensino
secundário. Por sua vez, a segregação académica no ensino primário é moldada pelo nível de
financiamento público por aluno e pela dimensão do setor privado dependente do Estado,
sendo que níveis de financiamento público mais altos e um reduzido setor privado dependente
do Estado baixam o grau de segregação académica.

•

Existe uma elevada correlação entre os níveis de justiça no ensino primário e no secundário.
Contudo, no que concerne à outra dimensão da equidade, a inclusão, os seus níveis
dependem de diferentes fatores consoante o nível de ensino e, como tal, a relação entre
ambos os níveis de ensino é mais fraca. Os sistemas inclusivos não permanecem
necessariamente inclusivos assim que introduzem medidas de estratificação, como o tracking.

•

A idade do primeiro track ing e a taxa de retenção influenciam tanto o grau de justiça como de
inclusividade dos sistemas educativos, seja direta ou indiretamente. Um track ing precoce
combinado como um vasto setor vocacional contribui para um grau mais alto de s egregação
académica no ensino secundário.

•

O impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos é mais acentuado em
sistemas com tracking precoce, elevadas taxas de retenção e uma forte diferenciação entre os
diversos tipos de escola em termos de políticas de escolha de escola e de admissão escolar.

Este último capítulo da Parte III reúne o conjunto dos aspetos estruturais dos sist emas educ ativos
debatidos no Capítulo III.2 para aferir de que modo a complexa interação entre eles pode influenciar a
equidade educativa. O principal método usado neste capítulo é a análise de trajetórias (path analysis)
(ver e.g. Bryman e Cramer, 1990). A análise de trajetórias permite a modelação de padrões de
relações mais complexas, incluindo o papel dos fatores intervenientes entre as variáveis explic at ivas
e as principais variáveis dependentes ( 34). Como explicado infra, uma das hipóteses formuladas neste
capítulo é que a segregação académica atua como um fator intermediário entre outras características
estruturais dos sistemas educativos e a equidade, pelo que a análise de trajetórias constitui o método
mais adequado para a modelação da complexidade das relações entre as características dos
sistemas educativos e a equidade.
(34) Optou-se pela análise de trajetórias em vez de uma série de regressões lineares, na medida em que as regressões
lineares não conseguem modelar relações indiretas em que uma variável interveniente desempenha um papel importan t e
entre as principais variáveis dependentes e as explicativas.

247

A equ ida de n a ed uc aç ã o es c ol ar na Eur op a

Parte III: C arac terís tic as do s is tem a educ ativ o e equidade

Este capítulo apresenta três modelos de análise de trajetórias, um para cada indicador de equidade:
1. Diferenças de desempenho no ensino primário: diferenças de desempenho ent re alunos do
4.º ano com baixo desempenho (low achievers) (P10) e com desempenho elevado (high
achievers) (P90) (dimensão da inclusão);
2. Diferenças de desempenho no ensino secundário: diferenças entre alunos de 15 anos c om
baixo desempenho (low achievers) (P10) e com desempenho elevado (high achievers) (P 90)
(dimensão da inclusão);
3. Impacto do contexto socioeconómico no desempenho: correlação entre o número de livros
existentes em casa e o desempenho dos alunos, combinação dos ensino primário e
secundário (dimensão da justiça).
Para além de suposições mais específicas, são testadas as seguintes hipóteses gerais at ravés da
modelação multivariada:
•

A segregação académica atua como um fator interveniente entre as características sistémicas
identificadas no Capítulo III.2 e os indicadores de equidade, tanto no ensino primário como no
ensino secundário.

•

Os graus de equidade no ensino primário influenciam os graus de equidade no ensino
secundário. Similarmente, os graus de segregação académica no ensino primário influenciam
os graus de segregação académica no ensino secundário.

Relativamente à escolha de fatores explicativos ao nível do sistema, todas as variáveis debat idas e
analisadas num contexto bivariado no Capítulo III.2 foram escolhidas em função da sua relevância
estratégica e também nos resultados alcançados em investigações prévias. Assim, a modelação
baseia-se, em grande medida, nos resultados da análise bivariada. As variáveis que têm uma relação
significativa com as variáveis dependentes foram testadas num contexto multivariado ( 35), t endo em
consideração as limitações impostas pelo número de observações (máximo de 42 no nível secundário
e máximo de 30 no nível primário).
Após ter sido testada uma série de modelos alternativos, apresentam-se aqui os modelos com melhor
ajustamento. Os índices de qualidade do ajuste avaliam se os modelos teóricos descrevem de forma
adequada as relações entre as variáveis incluídas. Naturalmente, estes modelos não devem ser
encarados como a única combinação possível de variáveis explicativas preditores das diferentes
dimensões da equidade. Outras variáveis que estão além do âmbito do presente relatório podem
gerar diferentes trajetórias para a equidade educativa. Além disso, os resultados das análises
bivariadas são importantes e devem ser encaradas como complementares à análise de trajetórias.

III.3.1. Diferenças de desempenho no ensino primário
O primeiro indicador de equidade é a diferença entre alunos com elevado e baixo desempenho no
ensino primário (4.º ano). Como tal, este indicador está associado à inclusão como dimensão da
equidade, ou seja, se a totalidade dos alunos beneficia, pelo menos, de uma quantidade mínima de
educação de qualidade – em termos relativos. De acordo com as hipóteses levantadas neste capítulo,
um dos principais fatores a influenciar este hiato entre os dois grupos de alunos é o grau de
segregação académica nos sistemas educativos. Esta hipótese foi confirmada num contexto
bivariado, na medida em que, só a segregação académica conta como 41 % da variância nas
diferenças de desempenho no ensino primário (Capítulo III.1, Figura III.1.3).
Para além da segregação académica, existem outros fatores que podem influenciar diretamente a
inclusão como dimensão da equidade no ensino primário? E quais são os principais fatores sistémicos
que moldam o grau de segregação académica? A análise bivariada apresentada no Capítulo III.2
(35) Dado que a análise bivariada não pode confirmar se a estandardização do input (grau de autonomia escolar) ou do output
(accountability) produz um impacto estatisticamente significativo na equidade, estes in d i c a do re s n ã o f o ra m t e st a d os
através de modelos.
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confirmou uma relação significativa entre segregação académica e o montante de financiamento público
por aluno no nível CITE 1. Isto implica que o nível global de segregação académica – portanto, a
extensão da diferença de desempenho entre as escolas – é condicionado pelo montante de
financiamento público alocado ao ensino primário tendo em conta o número de alunos.
Para além de testarmos o impacto do montante de financiamento público por aluno num modelo de
análise de trajetórias, também avaliámos se a diferenciação público/privado influencia o grau de
segregação académica – e, por sua vez, o grau de equidade – controlando o montante de
financiamento público por aluno. Em concreto, foram examinados dois indicadores da diferenc iação
público/privado: a percentagem da despesa privada em relação à despesa pública e a dimensão
relativa do setor privado dependente do Estado (inferior ou superior a 5 %). Examinar o primeiro
destes indicadores implica avaliar o potencial impacto da diferenciação público/privado em termos de
fontes de financiamento (incluindo a contribuição parental). Já a avaliação do segundo indicador
coloca a tónica na diferenciação em termos regulatórios (dado que as escolas privadas dependent es
do Estado também são financiadas – pelo menos parcialmente – a partir de fontes públic as, apes ar
de serem controladas por organismos não governamentais e regerem-se frequentemente por quadros
regulamentares distintos), ou com base no nível de competitividade entre escolas (Capítulo II.3). A
hipótese é que para além do montante propriamente dito, também importa o modo como o
financiamento público é distribuído entre as escolas públicas e as privadas dependentes do Estado.
Ao controlar-se o nível de financiamento público, verificou-se que o impacto da percentagem da
despesa privada em relação à despesa pública não é significativo. Em contraste, a dimensão do setor
privado dependente do Estado produz um impacto positivo e significativo no grau de segregação
académica: um setor privado dependente do Estado mais extenso (com percentagens s uperiores a
5 %) é acompanhado por graus de segregação académica mais altos no ensino primário.
Os resultados da análise são ilustrados pela Figura III.3.1, que representa o Modelo 1. A figura ilustra
as relações testadas entre as duas variáveis explicativas (a azul claro), a segregação académica
como variável interveniente (a azul escuro), e a diferença de desempenho no nível primário como a
principal variável dependente (a amarelo). As estimativas de parâmetro padronizadas são mostradas
ao lado das setas que ilustram a direção da influência formulada como hipótese.
De acordo com as hipóteses formuladas, quanto mais elevado o nível de financiament o públic o por
aluno no nível CITE 1, mais baixo o grau de segregação académica de um sistema educativo, e, por
sua vez, mais reduzido o desfasamento entre alunos com elevado e fraco desempenho. No ent anto,
em sistemas educativos com níveis semelhantes de financiamento público por aluno, a s egregação
académica tende a ser mais acentuada nos sistemas que inscrevem mais de 5 % dos alunos em
escolas privadas dependentes do Estado.
Por conseguinte, a diferenciação público/privado constitui uma importante forma de diferenciaç ão no
ensino primário, especialmente a distinção entre escolas públicas e privadas dependentes do Estado.
Muitas estruturas institucionais que contribuem para a estratificação dos sistemas educ ativos ainda
não existem neste nível: o track ing mais precoce (e, na vasta maioria dos sistemas, também a
seleção académica) só tem início a partir do secundário inferior (CITE 2) e o agrupamento de alunos
por aptidão é menos pronunciado. Contudo, a análise sugere que a presença de um setor privado
dependente do Estado de grande dimensão – seja por via da livre escolha da escola, da
diferenciação regulatória ou simplesmente de uma concorrência acrescida – contribui para a
estratificação dos sistemas educativos já no nível primário ( 36). Porém, deve ter-se igualmente em
conta que o efeito desta diferenciação só é significativo quando se controlam os rácios do
financiamento por aluno. O efeito do financiamento público propriamente dito – como demonstram as
estimativas de parâmetro padronizadas na figura – é muito mais relevante.
(36) Como mostrou a Secção III.2.2 do Capítulo III.2, os sistemas educativos com um setor privado de p en de nt e d o E st a d o
relativamente vasto adotam uma política de livre escolha de escola, ou uma forte diferenciação entre tipologias de esco l a
nas políticas de escolha de escola e de admissão escolar. Além disso, os Capítulos II.3, II.4 e II.5 subl in ha ra m, p o r u m
lado, a relativa autonomia das escolas privadas dependentes do Estado na implementação dos seus currículos e/ou
critérios de admissão, e por outro, a aplicação de uma regulamentação diferente para a escolha da escola.
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Figura III.3.1: Modelo 1 sobre as diferenças de desempenho no ensino primário

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro são padronizadas. As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de
significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um (*) têm um nível de significância de 10 %.
Os valores do R2 são 0,47 para a diferença no desempenho escolar dos alunos, e 0,64 para a segregação académica. Os
índices ajustados para o modelo são: qui-quadrado = 1,086, graus de liberdade = 2, p = 0,58, CFI = 1,000, TLI = 1,067, RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) = 0,000.
Dada a falta de dados do Eurostat sobre o rácio de financiamento público por aluno a nível su b n a ci on al , f o ra m u sa d o s o s
mesmos valores para todos os sistemas educativos da Bélgica e Reino Unido com dados disponíveis sobre a equidade.
A dimensão do setor privado dependente do Estado é uma variável binária que distingue os sistemas e d u c a t i v o s c o m u m a
percentagem de escolas privadas dependentes do Estado inferior ou superior a 5 %.

O Modelo 1 também confirma a primeira hipótese geral acerca da relevância da segregação
académica para a equidade. No ensino primário, este constitui o único fator com um impacto direto no
hiato entre alunos com elevado ou fraco desempenho. Assim, no nível primário, a segregação
académica é extremamente importante em termos de inclusão como dimensão da equidade.

III.3.2. Diferenças de desempenho no ensino secundário
À semelhança do primeiro, o segundo indicador de equidade aborda a inclusão c omo dimensão da
equidade, desta vez no nível secundário. Como mencionado supra, este indicador define-s e c omo a
diferença entre os alunos de 15 anos com melhor e pior desempenho escolar. Dado que nesta
dimensão da equidade existem indicadores separados para os níveis primário e secundário, este
modelo tem capacidade para testar ambas as hipóteses gerais do capítulo: em primeiro lugar,
examina o impacto da segregação académica nas diferenças de desempenho entre os alunos, e em
segundo lugar, avalia a relação entre a equidade no ensino primário e no secundário.
Tal como acontece com o Modelo 1, as hipóteses subjacentes ao Modelo 2 também se baseiam nos
resultados da análise bivariada. Como demonstrou o Capítulo III.2, os fatores sistémicos ligados à
estratificação dos sistemas educativos são muito mais determinantes na configuração do grau de
segregação académica e de equidade no nível secundário do que foram no nível primário. O modelo
de melhor ajustamento apresentado na Figura III.3.2 confirma estes resultados.

250

III.3. Modelação Multivariada

Figura III.3.2: Modelo 2 sobre as diferenças de desempenho no ensino secundário

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro são padronizadas. As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de
significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um (*) têm um nível de significância de 10 %.
Os valores do R2 são 0,23 para a diferença no desempenho escolar dos alunos, e 0,57 para a segregação académica. Os
índices ajustados para o modelo são: qui-quadrado = 4,225, graus de liberdade = 5, p = 0,518, CFI = 1,000, TLI = 1,048,
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 0,000.
Dada a falta de dados do Eurostat sobre a dimensão do setor vocacional ao nível subnacional, foram usados os mesmos
valores para todos os sistemas educativos da Bélgica e Reino Unido, respetivamente.
O grau de retenção de ano é uma variável categórica com três valores: “baixo” (0 % ≤ repetentes ≤ 5 %), “médio”
(5 % < repetentes ≤ 20 %), e “elevado” (repetentes > 20 %).

O Modelo 2 também apresenta as relações hipotéticas e testadas entre fatores sistémicos como
variáveis explicativas (a azul claro), a segregação académica no nível secundário como variável
interveniente (a azul escuro), e as diferenças de desempenho no nível secundário como a principal
variável dependente (a amarelo). A segregação académica e a equidade no nível primário também
foram testadas como variáveis explicativas (a branco). As estimativas de parâmetro padronizadas são
mostradas ao lado das setas que ilustram a hipotética direção da influência; as setas a tracejado
indicam a não-significância da relação representada.
Segundo o Modelo 2, os três fatores que exercem maior influência no grau de segregação académica
no ensino secundário são 1) a idade do primeiro tracking; 2) a dimensão do setor vocacional; e 3) o
grau de segregação académica no ensino primário. Quanto mais cedo for iniciado o tracking e mais
alunos foram alocados a vias vocacionais (37), mais alto será o grau de segregação académica no
(37) Como descrito no Capítulo III.2, este relatório só pode analisar a relação entre a diferenciação geral-vocacional e a
segregação académica; os efeitos a longo prazo de um forte setor vocacional não podem ser tidos em conta.
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ensino secundário, mesmo controlando os níveis prévios de segregação académica. De facto, a idade
do primeiro track ing influencia a segregação académica no ensino secundário de forma muito mais
acentuada do que a segregação académica no ensino primário.
Por sua vez, o grau de segregação académica tem uma influência significativa no desfasamento entre
os alunos de 15 anos com melhor ou pior desempenho. Portanto, no nível secundário também se
confirma a relação entre a segregação académica e as diferenças de desempenho. Porém, neste
nível de ensino, a segregação académica não é o único fator com um impacto direto na inclusão
como dimensão da equidade: o grau de retenção de ano também tem uma relação signific ativa c om
as diferenças de desempenho entre alunos com elevado e fraco desempenho. Quanto mais elevado
o grau de retenção de ano, maior o hiato no desempenho dos alunos.
Ao mesmo tempo, neste modelo, a relação entre as diferenças de desempenho no ensino primário e
no secundário não é estatisticamente significativa. Isto significa que há diferentes fatores em jogo
nesta dimensão da equidade em ambos os níveis de ensino, e as diferenças de desempenho
observadas no nível primário não são necessariamente preditores de diferenças idênticas no nível
secundário. No entanto, as diferenças de desempenho entre alunos no nível primário não estão
completamente excluídas do modelo: a segregação académica no nível primário pode influenc iar as
diferenças de desempenho no nível secundário através do impacto que tem na segregação
académica no nível secundário.
Por conseguinte, as hipóteses gerais só parcialmente são confirmadas pelo Modelo 2. Por um lado, o
papel interveniente da segregação académica parece igualmente significativo no nível secundário.
Além disso, o grau de segregação académica no nível primário não tem uma relação significativa com
o referido grau no ensino secundário. Por outro lado, as diferenças de desempenho dos alunos nos
ensinos primário e secundário parecem ser largamente independentes uma da outra. Assim, os
fatores sistémicos a nível do secundário têm o potencial de alterar a direção dos passos dados
anteriormente no sentido da inclusividade dos sistemas educativos.

III.3.3. Impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos
O terceiro e último indicador de equidade diz respeito à dimensão da justiça, ou seja, em que medida
o desempenho escolar do aluno está dependente do contexto socioeconómico. Como descrito no
Capítulo III.1, este indicador foi calculado a partir dos coeficientes de correlação entre o desempenho
dos alunos e o número de livros existentes em casa, sintetizando a informação disponibiliz ada por
todos os inquéritos internacionais de avaliação do desempenho dos alunos nos níveis primário e
secundário. A hipótese geral sobre a relação entre os graus de equidade nos ensinos primário e
secundário não é, portanto, testada pelo modelo ( 38), mas foi testada durante a construção do
indicador.
O terceiro modelo representado na Figura III.3.3 adota o mesmo código de cores do Modelo 2 para
ilustrar as relações entre variáveis explicativas, intervenientes e dependentes. Entre os três modelos,
o Modelo 3 é o que apresenta o padrão de relações mais complexo. As estimativas de parâmetro
padronizadas também diferem mais amplamente em termos de nível de significância estatística.
Tanto a análise bivariada como o Modelo 2 confirmaram a importância dos fatores institucionais para
determinar o nível de estratificação nos sistemas educativos no ensino secundário. O Modelo 3 revela
que os fatores que influenciam as duas dimensões da equidade – inclusão e justiça – são muito
similares, embora a dinâmica das relações não seja inteiramente idêntica.

(38) Como afirmado no Capítulo III.1, esta questão já foi, em grande medida, confirmada pela eleva da c o rre l aç ã o e n t re a s
variáveis do ensino primário e do secundário.
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Figura III.3.3: Modelo 3 sobre o impacto do contexto socioeconómico no desempenho dos alunos

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
As estimativas de parâmetro são padronizadas. As estimativas de parâmetro assinaladas com um (**) têm um nível de
significância de 5 %, as estimativas assinaladas com um (*) têm um nível de significância de 10 %.
Os valores do R2 são 0,38 para o impacto do contexto socioeconómico, e 0,63 para a segregação académica. Os índices
ajustados para o modelo são: qui-quadrado = 1,982, graus de liberdade = 2, p = 0,371, CFI = 1,000, TLI = 1,002, RMSEA (Root
Mean Square Error of Approximation) = 0,000.
Dada a falta de dados do Eurostat sobre a dimensão do setor vocacional ao nível subnacional, foram usados os mesmos
valores para todos os sistemas educativos da Bélgica e Reino Unido, respetivamente.
O grau de retenção de ano é uma variável categórica com três valores: “baixo” (0 % ≤ repetentes ≤ 5 %), “médio”
(5 % < repetentes ≤ 20 %), e “elevado” (repetentes > 20 %).

Por um lado, o Modelo 3 também confirma o papel da idade do primeiro tracking, a dimensão do setor
vocacional e o nível de segregação académica no ensino primário para determinar o grau de
segregação académica no secundário. Quanto mais precocemente é introduzido o track ing, mais
alunos são orientados para vias vocacionais; ou quanto mais elevado o grau de segregação
académica na primária, mais acentuado o grau de segregação académica no ensino secundário. P or
outras palavras, um track ing precoce, um vasto setor vocacional e a segregação académica no
ensino primário são todos fatores que contribuem para acentuar a desigualdade entre as escolas em
termos de desempenho médio dos alunos ( 39). Adicionalmente, há um outro fator sistémico neste
modelo que também tem um impacto significativo, embora menos pronunciado, na segregação
académica: trata-se da diferenciação entre tipologias de escola nas políticas de escolha e de
admissão escolar. Recorde-se que esta variável foi calculada como um score composto que combina
todas as formas de diferenciação associadas à escolha da escola e às admissões escolares em
diferentes tipos de escola, incluindo as estão inseridas no setor público e ent re o s et or público e o
privado dependente do Estados (Capítulo III.2, Secção III.2.2). No Modelo 3, uma maior segregação
académica está associada a uma diferenciação mais acentuada.
(39) Como foi definido no Capítulo III.1, uma elevada segregação académica significa que há u m a m ai or p e rc e n t ag em d a
variação no desempenho dos alunos que é justificada pelas diferenças entre escolas.
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Por outro lado, uma diferença importante entre ambos os modelos (2 e 3) (i.e. entre ter como principal
variável dependente a inclusão ou a justiça como dimensões da equidade) é que no Modelo 3, ao
controlar outros fatores, o nível de segregação académica no ensino secundário não tem um impacto
significativo na equidade enquanto justiça. Apesar de, num contexto bivariado, ter uma relação
significativa com a justiça como dimensão da equidade (Capítulo III.1), a segregação académica não
atua como variável interveniente no Modelo 3. Ao invés, são os fatores sistémicos que exercem uma
influência direta sobre o grau de equidade. Assim, o Modelo 3 não confirma a nossa hipót ese geral
relativa ao papel da segregação académica para determinar os graus de equidade educativa.
Distinguem-se três fatores principais com um impacto direto e estatisticamente significativo na
associação entre o contexto socioeconómico e o desempenho dos alunos. O primeiro e mais fort e
fator – com uma estimativa de parâmetro significativa ao nível de 5 % – é o grau de diferenciação nas
políticas de escolha de escola e de admissão escolar. Uma diferenciação mais ampla (is to é, ent re
mais níveis de ensino, áreas de atuação ou tipos de escola – no setor público e no privado
dependente do Estado) pode contribuir para uma associação mais forte entre o contexto
socioeconómico e o desempenho dos alunos, e consequentemente diminuir o grau de justiça dos
sistemas educativos. Em segundo lugar, o track ing precoce não contribui apenas para uma maior
segregação académica e, por sua vez, para aumentar o desfasamento entre alunos com elevado ou
fraco desempenho; aumenta também o impacto do contexto socioeconómic o no des empenho dos
alunos. Por último, graus elevados de retenção de ano estão igualmente associados a níveis mais
baixos de justiça e a uma relação mais marcante entre o contexto socioeconómico e o des empenho
escolar.

III.3.4. Conclusão
Este capítulo apresentou três modelos de análise de trajetórias que cartografaram o modo c omo a
complexa interação entre as características sistémicas pode influenciar a equidade na educação.
Foram construídos dois modelos para prever o grau de inclusividade dos sistemas educ ativos e um
outro modelo para analisar as dinâmicas institucionais que moldam a justiça como dimensão da
equidade. Para além de testarem as hipóteses específicas relativas ao impacto de certos fatores
sistémicos, os modelos também pretendiam testar duas hipóteses gerais: em primeiro lugar, que a
segregação académica atua como um fator interveniente entre as características sistémicas e os
indicadores de equidade, quer no ensino primário quer no secundário; em segundo lugar, que os
graus de equidade no ensino primário influenciam os graus de equidade no ensino secundário.
Os três modelos só parcialmente confirmaram estas duas hipóteses gerais. Relativamente à primeira
hipótese, os modelos confirmaram que a segregação académica é um importante fator intervenient e
entre a inclusividade dos sistemas educativos e as suas características institucionais. No ensino
primário, a segregação académica é o único fator com uma influência direta e estatisticamente
significativa sobre as diferenças entre alunos com elevado ou fraco desempenho, e este fator
mantém-se como um preditor importante das diferenças de desempenho no nível secundário.
Contudo, quando se controlam características institucionais importantes, o grau de justiça dos
sistemas educativos é largamente independente do grau de segregação académica.
Em relação à segunda hipótese, obtém-se, mais uma vez, uma confirmação parcial. Por um lado, os
níveis de justiça nos ensinos primário e secundário estão altamente correlacionados – es te fac t o foi
testado na construção do indicador para todos os níveis de ensino. De modo semelhante, os graus de
segregação académica no ensino primário influenciam as mesmas características no nível
secundário. Por outro lado, os níveis de inclusão no ensino primário e no secundário dependem de
diferentes fatores, pelo que não estão necessariamente relacionados um com o outro. Os s istemas
educativos inclusivos não permanecem necessariamente inclusivos assim que são introduzidas
medidas de estratificação como o tracking.
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Este facto conduz-nos ao impacto das características institucionais específicas dos sistemas
educativos e a maneira como moldam a equidade na educação. A este respeito, os modelos mostram
um cenário bastante distinto cada nível de ensino. Os dois modelos relativos ao ens ino s ecundário
destacam a importância das características sistémicas estreitamente ligadas à estratificação dos
sistemas educativos para a redução dos níveis de equidade. Em concreto, fatores c omo o t rack ing
precoce, elevadas taxas de retenção de ano, e diferenciação entre tipos de escolas nas polít ic as de
escolha de escola e de admissão escolar, contribuem para baixar os níveis de equidade nos sistemas
educativos. A inclusividade dos sistemas educativos é determinada – direta ou indiret ament e – por
diferentes aspetos do tracking (a idade em que é iniciado e a dimensão do setor voc ac ional) e pela
taxa de retenção de ano (seja relativamente baixa, média ou elevada). A idade do primeiro tracking e
a retenção de ano, juntamente com a diferenciação das políticas de escolha de escola e de admissão
escolar também tem influência no grau de justiça dos sistemas educativos, reforçando assim a
associação entre o contexto socioeconómico e o desempenho dos alunos.
Contudo, a maioria destes aspetos da estratificação dos sistemas educativos não oc orre no ens ino
primário, ou só ocorre em menor grau. Por conseguinte, esta etapa inicial é caracterizada por
dinâmicas diferentes, sendo a segregação académica (que, na sua essência, está ligada à
estratificação dos sistemas educativos), o preditor mais importante do grau de inclusividade dos
sistemas educativos. Contudo, no ensino primário, o grau de segregação académica é influenc iado
sobretudo pelo montante de financiamento público por aluno. Assim, segundo a nos sa modelaç ão,
quanto mais elevado o financiamento público por aluno no ensino primário, mais uniforme é a
distribuição do desempenho dos alunos entre as escolas – o que sugere menores diferenças de
qualidade. Além disso, o impacto positivo do financiamento público na equidade também pode ser
contrabalançado por um setor privado dependente do Estado mais vasto (que inscreve mais de 5 %
dos alunos), com o potencial de introduzir diferenças adicionais no sistema educativo.
Não obstante as diferenças entre os níveis de ensino nas variáveis explicativas, a segregação
académica continua a ser um importante fator para explicar os graus de equidade no ensino primário
e no secundário. Isto significa que a estratificação sistémica iniciada no ensino primário, assim c omo
um investimento público inicial, têm o potencial de produzir um impacto mais duradouro.
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GLOSSÁRIO
I. Termos gerais
Aluno desfavorecidos: alunos provenientes de contextos socioeconómicos baixos, incluindo alunos
de origens étnico-raciais minoritárias ou imigrantes, que estão em risco de insucesso escolar. A
definição de “desfavorecido” varia entre os países. Este conceito exclui alunos com dific uldades de
aprendizagem ou com incapacidades físicas.
Aluno de fraco/baixo desempenho: aluno com um desempenho inferior ao nível previst o (ou s eja,
não atinge o nível mínimo de proficiência) em uma ou mais disciplinas. O baixo desempenho pode
expressar-se em termos absolutos (por exemplo, uma nota baixa) ou em termos relativos (por
exemplo, alunos com um desempenho inferior à maioria dos alunos da turma ou cujos resultados são
significativamente mais baixos do que a média da turma).
Área de influência da escola: a área geográfica no âmbito da qual uma escola que ministra os
níveis primário, secundário inferior e/ou superior (CITE 1-3) deve matricular ou conceder admissão
prioritária a crianças aí residentes, quando estas se inscrevem pela primeira vez na escola ou
transitam de um nível de ensino para outro. Escolas públicas e escolas privadas dependentes do
Estado, assim como diferentes tipos de escolas, incluindo as escolas profissionais, podem partilhar a
mesma área de influência, ou podem ter uma área de influência geográfica diferente.
Assistente pedagógico: indivíduo que apoia um professor e que tem a responsabilidade de ensinar.
Pode assistir o professor na sala de aula, ou ser o único instrutor numa turma ou c om um grupo de
alunos. Também designado como “auxiliar pedagógico”.
Atividades complementares fora do horário escolar regular: atividades estruturadas ou não,
prestadas pelo estabelecimento de ensino antes ou após o normal dia de escola. Podem incluir o
apoio à realização dos trabalhos de casa, ensino suplementar em determinadas disciplinas ou ainda
atividades recreativas. As atividades complementares representam uma oportunidade acrescida para
desenvolver as aprendizagens, podendo beneficiar os alunos desfavorecidos. A escola a tempo
inteiro (all-day schooling) também pode proporcionar estas atividades adicionais.
Aulas/ensino de remediação/apoio educativo: apoio complementar à aprendizagem prestado nas
escolas, por pessoal docente qualificado, a alunos que não alcançam os resultados previst os para o
seu grupo etário em uma ou mais disciplinas. Este tipo de apoio também pode ser des ignado c omo
“aulas de recuperação”.
Autonomia escolar:
o “Plena autonomia escolar” significa que a escola toma decisões de forma independente
dentro dos limites estabelecidos pela legislação ou regulamentação nacional/local. No
entanto, a autoridade educativa pode fornecer diretrizes, embora estas não restrinjam a
autonomia da escola.
o “Limitada autonomia escolar” significa que a responsabilidade é partilhada com as
autoridades educativas de nível superior e/ou local. Exemplos de tais práticas incluem:
 as escolas tomam decisões em conjunto com a autoridade educativa de nível superior e/ou local ou submetem
propostas para aprovação;
 as escolas tomam decisões com base num conjunto de opções predeterminadas pela autoridade educativa de
nível superior e/ou local;
 as escolas têm alguma autonomia na área concernente, apesar de algumas decisões terem de ser
encaminhadas para a autoridade educativa de nível superior e/ou local;
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o “Nenhuma autonomia escolar” significa que as decisões são tomadas apenas pela
autoridade educativa de nível superior e/ou local, apesar da possibilidade da escola ser
consultada numa determinada etapa do processo.
o “Não aplicável” significa que o elemento em consideração não existe num determinado
sistema educativo, e portanto não são tomadas decisões nem por parte das escolas, nem das
autoridades educativas em nenhum nível.
Autoridade de nível superior: refere-se à mais alta autoridade com responsabilidades pelo setor da
educação num determinado país, geralmente localizada a nível nacional (estatal). No entanto, para a
Bélgica, Alemanha, Espanha e Reino Unido, as Communautés, Länder, Comunidades Autónomas e
as administrações descentralizadas respetivamente são responsáveis pela totalidade ou pela maioria
das áreas relacionadas com a educação. Por conseguinte, estas administrações s ão cons ideradas
como a autoridade de nível superior para as áreas em que detêm a única responsabilidade, e para as
áreas de responsabilidade partilhadas com o nível nacional (estatal), ambas são consideradas c omo
autoridades de nível superior.
Autoridade local: autoridade com responsabilidades dentro das áreas territoriais abaixo do nível
regional. Pode incluir representantes eleitos ou pode ser uma divisão administrativa da autoridade
central.
Avaliação externa das escolas: a avaliação das escolas (externa ou interna) foca-se nas atividades
realizadas pelo pessoal escolar de modo a monitorizar ou melhorar a qualidade da escola e/ou os
resultados dos alunos, mas sem atribuir a responsabilidade individual aos membros do pes soal. A
avaliação externa das escolas é realizada por avaliadores que prestam contas a uma autoridade
educativa e que não estão diretamente envolvidos nas atividades da escola que é objeto de
avaliação. A avaliação que é conduzida por avaliadores especializados e incide sobre tarefas
específicas (relativas a registos contabilísticos, saúde, segurança, arquivos, etc.) não é cons iderada
como avaliação externa da escola (ver também Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2015).
Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE): foi desenvolvida com vista a facilitar a
comparabilidade das estatísticas e indicadores da educação entre os diferentes países, com base em
definições uniformes e acordadas internacionalmente. A cobertura da CITE estende-se a todas as
oportunidades de aprendizagem organizadas e contínuas destinadas a crianças, jovens e adultos,
incluindo alunos com necessidades educativas especiais, independentemente das instituições ou
organizações que as promovam ou a forma pela qual são organizadas.
A classificação atual – CITE 2011 ou “CITE” (UNESCO-UIS, 2012) – refere-se aos seguint es níveis
de ensino:
CITE 0: Educação pré-escolar
Os Programas no nível 0 (pré-escolar), definido como a etapa inicial do ensino organizado, são
concebidos essencialmente para introduzir as crianças mais novas num ambiente de tipo
escolar, ou seja, oferecem uma ponte entre a casa e um ambiente escolar. Após a c onclusão
destes programas, as crianças prosseguem a sua formação no nível 1 (ensino primário).
Os programas do nível 0 da CITE decorrem habitualmente na escola ou numa outra instituição,
num contexto organizado para um grupo de crianças (por exemplo num centro, numa
comunidade, ou no domicílio).
Os programas de desenvolvimento educativo na primeira infância (nível 010 da CITE)
promovem conteúdos educativos para as crianças mais novas (com idades compreendidas
entre os 0 e os 2 anos). Os programas educativos para o pré-escolar (nível 020 da CITE)
destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingres s o no
nível 1 da CITE.
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CITE 1: Ensino Primário
Os programas do ensino primário contemplam atividades de ensino e aprendizagem
geralmente concebidas para proporcionar aos alunos competências fundamentais em leit ura,
escrita e matemática (ou seja, literacia e numeracia), e estabelecer bases sólidas para a
aprendizagem e a compreensão de áreas essenciais do conhecimento, o desenvolvimento
pessoal e social e a preparação para o ensino secundário inferior. Estes programas privilegiam
a aprendizagem a um nível básico de complexidade com pouca ou nenhuma especialização.
Este nível de ensino inicia-se entre os 5 e os 7 anos de idade, sendo obrigatório em t odos os
países e tem normalmente uma duração de 4 a 6 anos. Em Portugal, corresponde aos 1.º e 2. º
ciclos do ensino básico.
CITE 2: Ensino secundário inferior
Os programas do nível 2 da CITE, ou do ensino secundário inferior são concebidos para
completar os processos fundamentais de ensino e de aprendizagem iniciados no nível 1 da
CITE. Normalmente, o objetivo educativo é lançar as bases de uma aprendizagem ao longo da
vida e de um desenvolvimento humano que prepara os alunos para novas oportunidades de
educação. Neste nível, os programas estão geralmente organizados numa estrutura mais
orientada para disciplinas ou matérias curriculares e introduzem conceitos teóricos s obre uma
ampla gama de temas.
A idade de ingresso no nível 2 da CITE varia geralmente entre os 11 e os 12 anos e termina
normalmente entre os 15 e os 16 anos, coincidindo com a conclusão da escolaridade
obrigatória. Em Portugal, corresponde ao 3.º ciclo do ensino básico.
CITE 3: Ensino secundário superior
Os programas de nível 3 da CITE, ou do ensino secundário superior, são concebidos
normalmente para a conclusão do ensino secundário como preparação para o ensino superior,
ou para proporcionar competências pertinentes para o emprego, ou para ambas as sit uaç ões.
Os programas deste nível oferecem aos alunos uma instrução mais orientada para disciplinas ,
especializada e aprofundada do que os programas do nível 2 da CITE. São mais diferenciados,
com um leque mais alargado de opções e modalidades disponíveis.
O nível 3 da CITE tem início geralmente após a conclusão da escolaridade obrigatória. Os
alunos iniciam este nível normalmente com 15 ou 16 anos. São geralmente necessários
critérios de admissão (por exemplo, a conclusão do ensino obrigatório) ou outros requisitos
mínimos. A duração do nível 3 da CITE varia entre dois e cinco anos). Em Portugal,
corresponde ao ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos).
CITE 4: Ensino pós-secundário não superior
Os programas do ensino pós-secundário não superior baseiam-se no ensino secundário para
proporcionar atividades de ensino e aprendizagem que visam a preparação para o ingress o no
mercado de trabalho, assim como o acesso ao ensino superior. São concebidos normalmente
para alunos que concluíram o nível 3 da CITE (ensino secundário superior) mas que des ejam
aperfeiçoar as suas competências e aumentar as oportunidades que lhes estão disponíveis.
Estes programas não são, com frequência, significativamente mais avançados do que os
programas do nível 3 da CITE pois servem normalmente para alargar, mais do que aprofundar
conhecimentos, aptidões e competências. Por conseguinte, situam-se abaixo do nível de
complexidade característico do ensino superior.
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CITE 5: Ensino superior de curta duração
Os programas do nível 5 da CITE, ou ensino superior de curta duração, são frequentemente
concebidos para proporcionar aos participantes conhecimentos profissionais, c apacidades e
competências. Normalmente, possuem uma base prática e voltada para a profissão e preparam
os alunos para o ingresso no mercado de trabalho. No entanto, estes programas podem
igualmente proporcionar uma via de acesso a outros programas de ensino superior.
Os programas de ensino superior académico abaixo do nível de um programa de lic enc iat ura
ou equivalente são igualmente classificados no nível 5 da CITE.
CITE 6: Licenciatura ou nível equivalente
Os programas do nível 6 da CITE, ou de licenciatura ou nível equivalente, destinam-se
frequentemente a transmitir conhecimentos, capacidades e competências académicos e/ou
profissionais intermédios conducentes a um primeiro grau ou qualificação equivalente. Os
programas a este nível são essencialmente teóricos, embora possam incluir uma componente
prática; assentam em trabalhos de investigação de ponta e/ou nas melhores práticas
profissionais. Tradicionalmente, são ministrados por universidades e outras instituições de
ensino superior.
CITE 7: Mestrado ou nível equivalente
Os programas do nível 7 da CITE, ou de mestrado ou nível equivalente, destinam se
frequentemente a transmitir conhecimentos académicos e/ou profissionais, capacidades e
competências de nível avançado, conducentes a um segundo grau ou a uma qualificação
equivalente. Os programas neste nível podem incluir uma importante componente de
investigação, mas não conduzem à obtenção da qualificação de doutoramento. Normalment e,
os programas a este nível são essencialmente teóricos, embora possam incluir c omponent es
práticas, e assentam em trabalhos de investigação de ponta e/ou nas melhores práticas
profissionais. Tradicionalmente, são ministrados por universidades e outras instituições de
ensino superior.
CITE 8: Doutoramento ou nível equivalente
Os programas do nível 8 da CITE, ou de doutoramento ou nível equivalente, destinam se
principalmente à obtenção de uma qualificação avançada em matéria de investigação. Os
programas neste nível da CITE debruçam-se sobre estudos avançados e trabalhos de
investigação originais, e são normalmente ministrados exclusivamente por instituições de
ensino superior orientadas para a investigação, tais como as universidades. Existem
programas de doutoramento tanto em áreas académicas como profissionais.
Critérios de admissão: critérios usados para decidir a quem atribuir uma vaga numa es c ola, num
curso ou programa de educação. Estes critérios podem estar relacionados com os resultados
académicos dos alunos (ver Critérios de admissão académicos) e/ou outras características nãoacadémicas dos alunos (ver Critérios de admissão não-académicos).
Critérios de admissão académicos: critérios de admissão relacionados com os res ultados ou as
aptidões académicas dos alunos. As formas mais comummente usadas de avaliação dos res ult ados
académicos para fins de admissão escolar são os testes nacionais normalizados, exames de
admissão às escolas, resultados académicos prévios e recomendação de escolas prévias.
Critérios de admissão não-académicos: uma variedade de critérios de admissão não relacionados
com o desempenho académico dos alunos. Estes critérios estão relacionados com o contexto
socioeconómico dos alunos, local de residência, presença de irmãos ou membros da família na
escola, afiliação religiosa ou concordância com a orientação pedagógica ou ideológica da escola, etc.
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Currículo (nuclear) obrigatório: conjunto das disciplinas obrigatórias lecionadas a todos os alunos.
O currículo obrigatório é definido pelas autoridades educativas centrais e inclui disciplinas obrigatórias
de frequência facultativa escolhidas pelas escolas, assim como disciplinas obrigatórias com horário
flexível. As autoridades locais, escolas, professores e/ou alunos podem dispor de variados graus de
liberdade para selecionar disciplinas e/ou alocar uma carga horária obrigatória. (Para definição
detalhada das categorias de currículo, ver Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2019d.)
Dia letivo: horário estabelecido durante o dia quando todos os alunos têm de estar na escola e
frequentar atividades letivas no âmbito do currículo obrigatório (não inclui os intervalos).
Diferenciação curricular: prática segundo a qual as escolas ministram diferentes currículos
nucleares que podem ou não estar ligados a vias/percursos/ramos diferenciados. Os currículos
nucleares podem ser encarados como diferenciados se incluírem distintas disciplinas/conteúdos
curriculares obrigatórios, e/ou se for fixada uma carga horária letiva (mínima) para as mesmas
disciplinas/conteúdos.
Diferenciação estrutural: diferentes modelos de ensino primário e secundário que existem em
paralelo no seio de um sistema educativo (designados também como estruturas educativas
paralelas). Por conseguinte, alunos de diferentes idades podem matricular-se em t ipos de es colas
distintos, o que significa que diferentes grupos de alunos experienciam a transição entre escolas em
diferentes etapas (idades) ao longo do seu percurso escolar.
Diferenciação seletiva: forma de diferenciação que ocorre nos casos em que escolas dentro do
mesmo setor, que ministram o mesmo currículo e operam numa estrutura uniforme, continuam a
diferir no modo como definem os seus critérios de admissão. A seletividade académica e a
seletividade baseada na afiliação religiosa são duas formas de diferenciação seletiva.
Ensino e formação profissional (EFP): programas educativos de nível CITE 2 e/ou 3 que se
destinam a desenvolver nos aprendentes os conhecimentos, capacidades e competênci as ex igidos
por uma profissão específica ou classe de profissões. Tais programas podem integrar componentes
de formação prática (por exemplo, estágios profissionais, cursos em alternância), mas têm de incluir
pelo menos alguma formação em meio escolar a tempo parcial. A conclusão com êxito destes
programas conduz a qualificações profissionais relevantes para o mercado de trabalho, reconhecidas
pelas autoridades nacionais relevantes e/ou pelo mercado de trabalho como sendo orientadas para o
exercício de uma profissão (ver UNESCO-UIS 2012, p. 14).
Ensino geral: compreende programas educativos concebidos para desenvolver os conhec iment os,
capacidades e competências gerais dos aprendentes, bem como as suas competências ess enciais
de literacia e numeracia. Em geral, este tipo de ensino prepara os alunos para programas educativos
mais avançados dentro do mesmo nível da CITE ou num nível mais alto, e para criar os alicerces para
uma aprendizagem ao longo da vida. Os programas de ensino geral são habitualment e minist rados
em meio escolar e incluem programas concebidos para preparar os alunos para o ingresso no ensino
profissional, embora não os prepare para o exercício de uma dada profissão ou grupo de profis s ões ,
nem lhes concede o acesso direto a uma qualificação relevante para o mercado de trabalho (ver
UNESCO-UIS 2012, p. 14).
Escola: qualquer tipo de estabelecimento de ensino que ministra um ensino geral ou profis s ional a
alunos dos níveis CITE 1 a 3.
Escola a tempo inteiro: tipo de escolarização que pretende oferecer oportunidades de
aprendizagem e de enriquecimento curricular para os alunos durante um dia inteiro (por exemplo, das
8 ou 9 da manhã às 5 ou 6 da tarde). Pode referir-se a um dia letivo mais prolongado, em que o
ensino obrigatório é distribuído ao longo do dia; ou a um dia letivo normal com atividades
complementares oferecidas aos alunos antes ou após o ensino obrigatório.
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Estabelecimentos de ensino por setor:
1.

Escola/estabelecimento de ensino da rede pública: uma escola é classificada c omo pública
se for controlada e gerida:
o diretamente por uma autoridade ou entidade educativa pública do país onde se localiza, ou

o diretamente por um organismo estatal ou órgão de gestão (conselho, comité, etc.), cujos
membros sejam, na sua maioria, nomeados por uma autoridade pública ou des ignados por
“franquia” pública (UNESCO-UIS, 2019).
2.

Escola/estabelecimento de ensino da rede privada: uma escola é classificada como privada:
o se for controlada e gerida por uma organização não governamental (igreja, sindicato,
empresa, ou agência estrangeira/internacional); ou
o se a maioria dos membros do órgão diretivo não tiver sido escolhida por um organismo
público (UNESCO-UIS, 2019).
Os termos “dependente” e “independente do Estado” referem-se somente ao grau de
dependência de um estabelecimento privado em relação ao financiamento a partir de font es
estatais; não se referem ao grau de orientação ou de regulamentação do Governo (UNESCOUIS/OCDE/Eurostat, 2018).
Um estabelecimento de ensino privado dependente do Estado é aquele que recebe 50 %
ou mais do seu financiamento de base de organismos estatais, ou cujo pessoal docente é
pago por um organismo estatal – seja diretamente ou através da administração central.
Um estabelecimento de ensino privado independente do Esta do é aquele que rec ebe
menos de 50 % do seu financiamento de base de organismos estatais e cujo pessoal docente
não é pago por um organismo estatal – seja diretamente ou através da administração central.

Estratégia/plano de ação de nível superior: documento político oficial desenvolvido por autoridades
de nível superior num esforço para alcançar um objetivo geral. Uma estratégia pode compreender
uma visão, identificar objetivos e metas (qualitativas e quantitativas), descrever processos,
autoridades e responsáveis, identificar fontes de financiamento, fazer recomendações, etc.
Exames de admissão às escolas: provas escritas e/ou entrevistas orais organizadas por cada
estabelecimento de ensino em uma ou mais disciplinas. Estas provas são igualmente c orrigidas e
classificadas pelo pessoal docente dessa escola. Os estabelecimentos de ensino podem publicar os
critérios com antecedência.
Exames nacionais para obtenção de uma qualificação certificada: exames formais ministrados no
final dos níveis CITE 1, 2 ou 3. Assemelham-se a outros exames/testes nacionais no sentido em que
são realizados sob a responsabilidade das autoridades de nível superior e os procediment os para a
sua realização são normalizados. A aprovação do aluno nestes exames conduz à emissão de um
certificado ou de outras provas oficiais de conclusão de um determinado nível de ensino ou plano de
estudos completo.
Exames/testes nacionais/normalizados: testes efetuados sob a responsabilidade das autoridades
educativas de nível superior durante os níveis CITE 1, 2 e 3. Os procedimentos para a aplicação e
correção destes testes, assim como a definição de conteúdos e a interpretação e uso dos result ados
são decididos ao nível superior. Todos os alunos realizam os testes em condições idênticas e os
testes são classificados de forma coerente. Os testes nacionais normalizados são independentes mas
frequentemente complementados por exames nacionais que conduzem a uma certificação e são
realizados no final de um nível CITE. Os testes concebidos a nível de escola a partir de um quadro de
referência a nível central não são considerados testes normalizados. Tão pouco são tido em conta os
testes realizados no âmbito de avaliações internacionais como o PISA, apesar dos s eus res ult ados
poderem ser usados para fins oficiais.
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Melhores condições de trabalho (para professores): medidas adotadas para atrair bons
professores para trabalhar em escolas desfavorecidas (incentivos não-financeiros), e para aliviar a
sobrecarga de trabalho que pesa sobre o pessoal em funções, melhorando assim os índices de
retenção de professores nessas escolas. As medidas podem incluir, entre outras, a redução da carga
horária de ensino, redução da dimensão das turmas, melhoria da segurança no emprego, aces so a
mentoria/coaching.
Nomeação de professores: procedimento(s) para exercer funções docentes numa determinada
escola, e não o recrutamento inicial para ingresso na profissão docente (ver também Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2018a, Figura 2.4).
Processo decisório: principais etapas de um processo que conduz a uma tomada de decisão –
proposta, consentimento e aprovação final. Consentimento significa que uma parte interessada t em
de concordar com a ação proposta; a aprovação final refere-se à última etapa do processo dec isório
em que uma parte interessada tem de subscrever uma proposta acordada pelas outras partes
interessadas. As partes que só têm de ser informadas ou consultadas, mas cujo consentimento não é
exigido para uma ação proposta, não se consideram participantes no processo decisório.
Programa de educação: um conjunto coerente ou sucessão de atividades educativas concebidas e
organizadas para alcançar objetivos de aprendizagem predeterminados ou um conjunto específico de
tarefas educativas durante um período prolongado. No âmbito de um programa educativo, as
atividades educativas também podem ser agrupadas em subcomponentes descritas de forma variada
como “cursos”, “módulos”, “unidades” e/ou “disciplinas” (ver UNESCO-UIS 2012, p. 79). Nos níveis
CITE 2/3, diferentes programas têm frequentemente diferentes orientações (geral, vocacional,
técnica, etc.).
Recomendação de escolas prévias: recomendações escritas geralmente prestadas por professores
anteriores ou por um conselho diretivo da escola/nível de ensino ou ano de escolaridade prévios.
Estas recomendações incluem frequentemente informação sobre o desempenho académico do aluno
e, por vezes, sobre o seu perfil psicológico e competências sociais. As recomendações s obre o t ipo
de ensino ou percurso educativo mais adequado para o aluno podem ser ou não vinculativas.
Recursos adicionais para escolas com elevado número de alunos desfavorecidos: estes
recursos incluem pessoal educativo suplementar, oportunidades de desenvolvimento profissional,
redução da carga horária de ensino, atividades extracurriculares, etc. Neste âmbito, o conceito de
“elevado número de alunos desfavorecidos” é definido ao nível nacional. As autoridades educativas
de nível superior podem afetar estes recursos às autoridades regionais ou locais, ou atribuí-los
diretamente às escolas. O tipo de atividade financiado pelos recursos adicionais pode ser predeterminado ou podem ser autorizados diferentes graus de autonomia (ver também Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2019c, Indicador 2.5).
Resultados académicos prévios: resultados demonstrados por níveis/notas em uma ou mais
disciplinas de um ou mais anos letivos no nível de ensino prévio, ou através de um portefólio que
comprove os resultados de aprendizagem alcançados.
Segregação académica: neste relatório, o termo é utilizado num sentido mais abrangente, referindose à distribuição desigual, entre as escolas, de alunos com diferentes níveis de desempenho.
Segregação social nas escolas: neste relatório, o termo é utilizado num sentido mais abrangent e,
referindo-se a uma distribuição desigual entre as escolas que inscrevem alunos de diferentes
contextos socioeconómicos.
Subsídios públicos: referem-se não só às transferências financeiras do Estado às esc olas , c omo
também aos apoios financeiros atribuídos aos alunos (por exemplo, bolsas de estudo, abonos por
filho a cargo em função do estatuto do aluno, benefícios fiscais relacionados com as propinas).

279

A Equidade na Educ aç ão Es c olar na Europa

Tipos de escola: escolas de tipologias diferentes (CITE 1-3) podem divergir na forma como são
controladas, geridas ou financiadas (financiamento público ou privado), ou podem oferecer diferent es
currículos nucleares (diferenciação curricular) e/ou podem fazer parte de estruturas educativas
paralelas (diferenciação estrutural). Além disso, numa minoria de sistemas educ ativos , há es colas
que, estando inseridas no mesmo setor, adotando o mesmo currículo e operando numa estrutura
uniforme, continuam a divergir na forma como definem os respetivos critérios de admissão
(diferenciação seletiva).
Tracking: a alocação de alunos a vias/percursos diferenciados.
Tutoria individual: tipo de apoio individualizado em que um aluno é ensinado ou recebe apoio à
aprendizagem dado por um professor (professor de apoio ou assistente pedagógico).
Vias/percursos diferenciados: percursos educativos claramente distintos que os alunos podem
seguir durante o ensino secundário. Em geral, estes percursos diferem em termos de orientação,
podendo oferecer um ensino geral, vocacional ou técnico (ver Diferenciação curricular) e c onduz em
frequentemente à emissão de diferentes tipos de certificado no final do programa. As vias/perc urs os
diferenciados podem ser oferecidos na mesma escola ou em diferentes tipos de escola.

II. Termos estatísticos
Análise de trajetórias: ferramenta de avaliação das inter-relações entre variáveis através da anális e
da sua estrutura correlacional (Everitt e Skrondal, 2010). A análise de trajetórias permite medir os
efeitos diretos e indiretos sobre a principal variável dependente. As relações são modelizadas através
de um diagrama de trajetórias (ver, por exemplo, Bryman e Cramer, 1990).
Análise fatorial: um procedimento que pressupõe que as correlações ou covariâncias entre um
conjunto de variáveis observadas deriva da relação destas variáveis com um pequeno número de
variáveis subjacentes, não observáveis ou latentes, geralmente designadas como os fatores comuns
(Everitt e Skrondal, 2010).
Análise fatorial confirmatória: tipo de análise fatorial em que um conjunto predefinido de fat ores
comuns, com algumas variáveis condicionadas a ter uma carga fatorial igual a zero, é t est ado para
efeitos de consistência com as correlações das variáveis observadas (Everitt e Skrondal, 2010).
Coeficiente de correlação: índice que quantifica a relação linear entre um par de variáveis.
Ocoeficiente assume valores entre −1 e 1, em que o sinal indica a direção da relaç ão e a grandez a
numérica da sua força. Um valor de −1 ou 1 indica que os valores da amostra seguem uma linha reta.
Um valor de zero indica a ausência de qualquer relação linear entre as duas variáveis. O rhp
(coeficiente de correlação de postos) de Spearman é um coeficiente de correlação ordinal, ou s eja,
que depende das posições das variáveis e não dos seus valores observados (Everitt e Skrondal,
2010).
Mediana: o valor que separa as metades inferior e superior de um conjunto contínuo de dados . P or
exemplo, no conjunto “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”, a mediana é “5”.
Nível de significância: a probabilidade de rejeição da hipótese nula (a hipótese de que não há
diferença ou associação) quando ela é verdadeira. Por exemplo, um nível de significância de 0,05
indica um risco de 5 % de concluir que existe alguma relação quando não há uma relação real.
Percentil: o percentil X (com 0 ≤ X ≤ 100) de uma variável é o valor da variável abaixo do qual se
encontram X por cento das observações no conjunto de dados. Por exemplo, um percentil 25
(indicado como P25) de 1 000 EUR para uma variável sobre o rendimento significa que 25 % dos
indivíduos nessa amostra ganham menos de 1 000 EUR. P0 é o valor mínimo e P100 é o máximo.
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R quadrado: o R2 (ou a “qualidade do ajuste”) é a proporção da variância na variável dependente que
é previsível a partir da(s) variável(-eis) explicativa(s).
Regressão linear: uma abordagem linear à modelação da relação entre uma variável dependent e e
uma ou mais variáveis explicativas. Se o modelo tem uma variável explicativa, designa-se regres são
linear simples ou bivariada. Para mais de uma variável explicativa, designa-se como regressão linear
múltipla. Na regressão linear, presume-se que as observações sejam o resultado de desvios
aleatórios de uma relação linear subjacente (representada como uma linha reta) ent re uma variável
dependente (resposta) e uma variável explicativa. Quanto mais curtos forem os desvios da relação
subjacente (isto é, quanto mais curta for a distância dos valores observados em relação à linha),
melhor o ajuste do modelo dos valores observados (ver também R quadrado).
Teoria de Resposta ao Item (TRI): um conjunto de modelos e métodos estatísticos concebidos para
medir as aptidões a partir de itens respondidos em testes de aptidão (Everitt e Skrondal, 2010; s obre
TRI ver, por exemplo, De Ayala, 2013).
Variável dependente (outcome variable): variável cujo valor depende de uma ou mais variáveis
explicativas. Neste relatório, a principal variável dependente (resposta) é a equidade.
Variável explicativa: variáveis que procuram “prever” ou “explicar” a variável dependente (resposta).
Neste relatório, as principais variáveis explicativas são as características dos sistemas educativos e a
segregação académica.
Variável interveniente: variável “interveniente” entre uma variável explicativa e uma variável
dependente. Neste relatório, o termo aplica-se à variável da segregação académica com a
formulação da hipótese de esta ser influenciada por determinadas características sistémicas/do
sistema educativo. Por sua vez, a segregação académica influencia a principal variável dependent e,
que é a equidade.
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12
(14)

CITE 2

CITE 3

2

5

Designação em português

Designação na língua original

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Acesso ao
CITE 6

Ensino secundário geral – geral

Enseignement secondaire ordinaire
général de transition

CESS = Certificat d'enseignement
secondaire supérieur

sim

Ensino secundário geral – ensino técnico e
artístico de transição

Enseignement secondaire ordinaire
technique et artistique de transition

CESS = Certificat d'enseignement
secondaire supérieur

sim

Ensino secundário geral – ensino técnico e
artístico de qualificação

Enseignement secondaire ordinaire
technique et artistique de qualification

CESS = Certificat d'enseignement
secondaire supérieur

sim

Ensino secundário profissional a tempo
inteiro

Enseignement secondaire ordinaire
professionnel de plein exercice

CE = Certificat d'études (de
6°Professionnelle)

não

Ensino secundário profissional dual (em
alternância)

Enseignement secondaire ordinaire
professionnel en alternance

CE = Certificat d'études (de
6°Professionnelle)

não

Ensino secundário geral

Allgemeinbildender Sekundarunterricht

Ensino secundário técnico

Technischer Übergangsunterricht

Ensino secundário técnico

Technischer Befähigungsunterricht

Ensino secundário profissional

Berufsbildender Sekundarunterricht

Ensino secundário geral

Allgemeinbildender Sekundarunterricht

Abschlusszeugnis der Oberstufe des
allgemeinbildenden Sekundarunterrichts

sim

Ensino secundário técnico

Technischer Übergangsunterricht

Abschlusszeugnis der Oberstufe des
technischen Sekundarunterrichts,
Unterrichtsform: technischer Übergang

sim

Ensino secundário técnico

Technischer Befähigungsunterricht

Abschlusszeugnis der Oberstufe des
technischen Sekundarunterrichts,
Unterrichtsform: technische Befähigung

sim

Ensino secundário profissional

Berufsbildender Sekundarunterricht

Abschlusszeugnis der Oberstufe des
berufsbildenden Sekundarunterrichts

sim

Via A (Geral)

A Stroom

Via B (Profissional)

B Stroom

Ensino secundário geral

Algemeen secundair onderwijs

Certificado do ensino secundário

sim

Ensino secundário artístico

Kunstsecundair onderwijs

Certificado do ensino secundário

sim

Ensino secundário técnico

Technisch secundair onderwijs

Certificado do ensino secundário

sim

Ensino secundário profissional

Beroepssecundair onderwijs

Ensino secundário profissional a tempo
parcial

Deeltijds beroepssecundair

Certificado do ensino secundário
Profissional
Certificado do ensino secundário
profissional

não
não
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Nív el
CITE
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DK

DE

Nív el
CITE

Número
de v ias

14

CITE 3

14

11

CITE 2

1 ( 1)

(15)

CITE 3

5

16

10

CITE 3

CITE 2

6

5

Designação em português

Designação na língua original

Diferenciação estrutural.

Acesso
ao CITE 6

Ensino secundário geral (11 áreas)

Sredno obshto obrazovanie-profilirano

Certificado do ensino secundário

Programas de EFP (primeiro, segundo e
terceiro anos)

Profesionalni programi

Certificado do ensino secundário e
certificado de qualificação profissional

Ensino secundário inferior geral

Druhý stupeň / gymnázium

Ensino secundário superior geral com
exame Maturita (gymnasium)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
(všeobecné – gymnázium)

Certificado do exame Maturita

sim

Ensino secundário superior geral com
exame Maturita (lyceum)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
(všeobecné – lyceum)

Certificado do exame Maturita

sim

Ensino secundário superior vias
profissionalizantes com exame Maturita

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
(odborné)

Certificado do exame Maturita

sim

Ensino secundário superior com certificado
EFP

Střední vzdělání s výučním listem

Certificado EFP

não

Ensino secundário superior

Střední vzdělání

Programa de exame secundário geral (stx)

Almen studentereksamen (stx)

Exame preparatório superior (hf)
Programa de exame comercial superior
(HHX)

Hf-eksamen (hf)

Exame preparatório superior

sim

Merkantil studentereksamen (hhx)

Exame técnico superior

sim

Programa de exame técnico superior (HTX)

Teknisk studentereksamen (htx)

Exame comercial superior

sim

Curso profissional incluindo o exame geral
do ensino secundário superior (eux)
Ensino secundário superior
profissional (EUD)
Gymnasium (5.º/7.º - 9.º/10.º anos de
escolaridade)

Exame de conclusão do ensino secundário
Erhvervsgymnasial studentereksamen (eux) superior

sim

Eud – Erhvervsuddannelse for unge

não

Escolas intermédias

Realschulen

Escolas secundárias gerais

Hauptschulen

Escolas gerais (5.º -10.º anos de
escolaridade)

Integrierte Gesamtschulen (Klassen 5/7-10)

Gymnasien (Klassen 5/7-9/10)

Esscolas com diversos programas de ensino Schularten mit mehreren Bildungsgängen

(1)

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Sem certificado específico, somente o
relatório final do exame de EFP
Exame de conclusão do ensino secundário
superior

Exame profissional superior

sim
alguns

não
sim

A Equidade na Educ aç ão Es c olar na Europa

BG

Idade do
tracking

DE

EE

Idade do
tracking

Nív el
CITE

Número
de v ias

(16)

CITE 3

7

16

CITE 3

3

285
IE

12
(15)

CITE 2

CITE 3

2

3

Designação em português

15

CITE 3

3

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Acesso
ao CITE 6

Ensino secundário superior geral

Gymnasyale Oberstufe

Allgemeine Hochschulreife

sim

Fachgymnasium (programa geral)

Fachgymnasium (allgemeinbildender
Bildungsgang)

Allgemeine Hochschulreife

sim

Berufsfachschulen (qualificação geral de
acesso ao ensino superior)

Berufsfachschulen (Allgemeine
Hochschulreife)

Allgemeine Hochschulreife

sim

Fachoberschulen, programa de dois anos
(primeira qualificação)

Fachoberschulen, zweijährig
(Erstausbildung)

Fachhochschulreife

sim

Berufsfachschulen (qualificação profissional) Berufsfachschulen (berufliche Qualifikation) Qualificação profissional numa profissão
específica
Qualificação profissional numa profissão
Sistema dual
Berufsschulen (Duales System)
específica
Programa de 1 ano em escolas/institutos de Einjährige Programme an
Qualificação profissional numa profissão
formação para profissões ligadas à saúde e Ausbildungsstätten/Schulen für
específica
assistência social
Gesundheits- und Sozialberufe
Exame de conclusão do ensino secundário
Ensino secundário geral
Üldkeskharidus
superior

não

Ensino secundário profissional

Kutsekeskharidus

Exame de conclusão do ensino profissional

sim

Cursos profissionais baseados no ensino
básico

Kutseõpe põhihariduse baasil

Certificado do ensino professional e/ou
exame de conclusão do ensino profissional

não

Certificado Junior nível 1

Junior Certificate Level 1

Certificado Junior nível 2

Junior Certificate Level 2

Certificado de conclusão

Established Leaving Certificate

Certificado de conclusão

sim

Certificado de conclusão de curso
profissional
Certificado de conclusão aplicado
EL

Designação na língua original

Leaving Certificate Vocational Programme
Leaving Certificate Applied

Escola secundária geral

Geniko Lykeio

Escola secundária profissional

Epaggelmatiko Lykeio (EPAL)

Escola profissional

Epaggelmatikes Sholes (EPAS) OAED

Certificado de conclusão de curso
profissional
Certificado de conclusão aplicado
Certificado de ensino secundário superior
geral (Lyceum geral)
Certificado de ensino secundário superior
profissional (EPAL) e Diploma de
Especialização EPAL
Diploma de ensino profissional (EPAS)

não
não
sim

sim
não
sim
sim
não

Anex os

FR

286

HR

IT

CY

Nív el
CITE

Número
de v ias

Designação em português

15

CITE 3

3

4.º ano do ensino secundário obrigatório +
ensino secundário superior não obrigatório
(Bachillerato)

4º curso de Educación Secundaria
Obligatoria + Bachillerato

Bachillerato

sim

4.º ano do ensino secundário obrigatório +
formação profissional de nível intermédio

4º curso de Educación Secundaria
Obligatoria + Formación Profesional de
Grado Medio

Diploma técnico

não

Formação profissional de nível básico

Formación Profesional Básica

Certificado de formação profissional de nível
básico

não

Ensino secundário geral

Enseignement général du second degré
(Baccalauréat général)

Baccalauréat général

sim

Ensino secundário geral técnico

Enseignement général du second degré
(Baccalauréat technologique)

Baccalauréat technologique

sim

Ensino secundário profissional

Enseignement professionnel du second
degré (Baccalauréat professionnel)

Baccalauréat professionnel

sim

Ensino secundário profissional de
preparação para o certificado de aptidão
profissional (CAP)

Enseignement professionnel du second
degré conduisant au CAP ou équivalent

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)

não

Programas de ensino secundário superior
geral (gymnasium)

Gimnazijski programi

Certificado de ensino secundário superior
geral / Certificado State Matura

sim

Programas de formação professional - 4 ou
5 anos

Strukovni programi obrazovanja u trajanju
četiri ili pet godina

Qualificação profissional de nível secundário
superior - 4 e 5 anos

sim

Programas de formação profissional – 3
anos

Strukovni programi obrazovanja u trajanju tri Qualificação profissional de nível secundário
godina
superior – 3 anos

não

Programas de formação profissional – 1 ou
2 anos

Strukovni programi obrazovanja u trajanju do Qualificação profissional de nível secundário
dvije godine
superior – 1 e 2 anos

não

Ensino liceal

Istruzione liceale

Diploma di istruzione secondaria superiore

sim

Instituto técnico

Istituti Tecnici

15

15

14

15

CITE 3

CITE 3

CITE 3

CITE 3

4

4

5

3

Designação na língua original

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Acesso
ao CITE 6

Diploma di istruzione secondaria superiore

sim

Institutos de ensino e formação profissionais
Istituti Professionali
da rede pública (curso de 5 anos)

Diploma di istruzione secondaria superiore

sim

Ensino e formação profissionais (3 anos)

Istruzione e formazione professionale

Qualifica professionale

não

Ensino e formação profissionais (4 anos)

Istruzione e formazione professionale

Diploma professionale

não

Ensino secundário superior geral

Lykio

Apolytirio Lykeiou

sim

Ensino secundário superior técnico e
profissional

Techniki & Epagelmatiki Scholi

Apolytirio Technikis Scholis

sim

Sistema de aprendizagem

Sistima Mathiteias

Apolytirio Technikis Scholis

não

A Equidade na Educ aç ão Es c olar na Europa

ES

Idade do
tracking

LV

Idade do
tracking

Nív el
CITE

Número
de v ias

13

CITE 2

5

Designação em português
Via de ensino geral

287

LT

14
(17)

CITE 3

CITE 2

CITE 3

5

2

3

12

(15)

CITE 2

CITE 3

2

5

Acesso
ao CITE 6

Vispārizglītojošais virziens

Humanísticas e ciências sociais
Ensino profissional dentro do ensino geral

Profesionālas ievirzes izglītības programma

Ensino profissional de nível secundário
inferior

Arodizglītība un pamata izglītība

Via de ensino geral

Vispārizglītojošais virziens

Certificado geral de educação

sim

Via de matemática, ciências e tecnologia

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziens

Certificado geral de educação

sim

Humanísticas e ciências sociais

Humanitārais un sociālais virziens

Certificado geral de educação

sim

Ensino profissional dentro do ensino geral

Profesionālais virziens

Certificado geral de educação

sim

Ensino profissional/vocacional

profesionālā vidējā

Certificado de ensino profissional

sim

Ensino secundário inferior (básico) geral

Pagrindinio ugdymo programos

Ensino profissional

Profesinio mokymo programos

Ensino secundário superior geral

Vidurinio ugdymo programos

Brandos atestatas

sim

Profesinio mokymo programa kartu su
vidurinio ugdymo programomis

Brandos atestatas ir profesinio mokymo
diplomas

sim

Profesinio mokymo programos, neįgijant
vidurinio išsilavinimo

Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas

não

Programas de formação profissional para
obtenção de uma qualificação profissional e
de ensino secundário
Programas de formação profissional para
obtenção de uma qualificação profissional
LU

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziens
Humanitārais un sociālais virziens

Via de matemática, ciências e tecnologia

(16)

Designação na língua original

Ensino secundário clássico

Enseignement secondaire classique

Ensino secundário geral

Enseignement secondaire général

Ensino secundário clássico

Enseignement secondaire classique

Ensino secundário geral

Enseignement secondaire général

Formação profissional inicial técnica

Formation professionnelle initiale menant au
Diplôme de technicien
diplôme de technicien (DT)
Formation professionnelle de base menant
au diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) Diplôme d'aptitude professionnelle
Formation professionnelle de base menant
au certificat de capacité professionnelle
Certificat de capacité professionnelle
(CCP)

sim
sim
sim
não
não

Anex os

Formação profissional inicial que conduz a
um diploma de aptidão professional (DAP)
Formação profissional inicial que conduz a
um certificado de competência profissional
(CCP)

Certificado de Ensino Secundário Geral –
Nível avançado
Certificado de Ensino Secundário Geral –
Nível avançado

MT

Nív el
CITE

Número
de v ias

10

CITE 2

1 ( 2)

(14)

CITE 3

4

15

CITE 3

5

Designação em português

Designação na língua original

288
12

(15)

(2)

CITE 2

CITE 3

Diferenciação estrutural.

3

5

Acesso
ao CITE 6

Ensino secundário inferior geral

Felső tagozat / Gimnázium

Ensino secundário geral

Gimnázium

Certificado de conclusão do ensino
secundário

sim

Ensino secundário profissional

Szakgimnázium

Certificado de conclusão do ensino
secundário e qualificação básica do Registo
Nacional de Qualificações no nível CITE 354

sim

Escola profissional (qualificação básica)

Szakközépiskola

Escola profissional (qualificação básica + 2
anos)

Szakközépiskola (Érettségi)

Qualificação básica do Registo Nacional de
Qualificações no nível CITE 353
Qualificação básica do Registo Nacional de
Qualificações no nível CITE 353 e
certificado de conclusão do ensino
secundário

não
sim

Junior college

Certificado de conclusão

sim

Ensino secundário superior

Certificado de conclusão

sim

Instituto de Estudos de Turismo (ITS)

Diferentes qualificações consoante o
programa de diferentes níveis MQF (2 a 6).

sim

Escola de Artes, Ciência e Tecnologia de
Malta (MCAST)

Diferentes qualificações consoante o
programa: Diploma avançado MCAST (MQF
4); Diploma MCAST (MQF 3); Certificado
Básico MCAST (MQF 2); Certificado de
Iniciação MCAST (MQF 1), Prémio MCAST
(MQF 1).

sim

Certificado de MQF 2

não

VWO

VWO

sim

Ensino secundário geral Senior (HAVO)

HAVO

HAVO

sim

Ensino profissional, formação de quadros
médios

MBO-middenkaderopleiding (Niveau 4)

MBO-middenkaderopleiding (Niveau 4)

sim

Ensino e formação profissionais

MBO-vakopleiding (Niveau 3)

MBO-vakopleiding (Niveau 3)

não

Ensino e formação profissionais de nível
básico

MBO-basisberoepsopleiding (Niveau 2)

MBO-basisberoepsopleiding (Niveau 2)

não

Programa de Aprendizagem Alternativa
(ALP)
NL

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Ensino secundário geral Junior (VWO)

VWO

Ensino secundário geral Junior (HAVO)

HAVO

Ensino secundário profissional préuniversitário (VMBO)
Ensino secundário geral Senior (VWO)

VMBO

A Equidade na Educ aç ão Es c olar na Europa

HU

Idade do
tracking

AT

Idade do
tracking

Nív el
CITE

Número
de v ias

Designação em português

10

CITE 2

2

Ensino secundário académico, nível inferior

Allgemein bildende höhere Schule,
Unterstufe

Novo ensino secundário

Neue Mittelschule

Ensino secundário superior académico
Ensino secundário superior académico de
tipo especial

Allgemeinbildende höhere Schule, Oberstufe Reifeprüfung

sim

Oberstufenrealgymnasium

Reifeprüfung

sim

Ensino pré-profissional

Polytechnische Schule

Jahreszeugnis

não

Colégio de EFP

Berufsbildende höhere Schule

Abschlusszeugnis

sim

Escola de EFP

Berufsbildende mittlere Schule

Jahreszeugnis

não

Escola profissional para aprendizes

Berufsschule

sim

Ensino secundário geral

Liceum ogólnokształcące

Ensino secundário técnico

Technikum

Escola profissional setorial Etapa 1

Szkoła branżowa I stopnia

Lehranschlussprüfung
Certificado de conclusão (świadectwo
dojrzałości)
Qualificação profissional (kwalifikacje
zawodowe) + Certificado de conclusão
(świadectwo dojrzałości)
Qualificação profissional (kwalifikacje
zawodowe)
Qualificação profissional (kwalifikacje
zawodowe) + Certificado de conclusão
(świadectwo dojrzałości)

(14)

PL

15

CITE 3

CITE 3

6

4

Designação na língua original

289

Escola profissional setorial Etapa 1 + Escola Szkoła branżowa I stopnia + Szkoła
profissional setorial Etapa 2
branżowa II stopnia
PT

15

CITE 2

CITE 3

2

3

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Acesso
ao CITE 6

sim
sim
não
sim

Ensino básico
Cursos de Educação-Formação (CEF),
Percursos Integrados de EducaçãoFormação (PIEF), Percursos Currículares
Alternativos
Ensino secundário – Cursos científicohumanísticos

Diploma do ensino secundário (superior)

sim

Ensino secundário – Cursos profissionais

Diploma do ensino secundário (superior) e
qualificação profissional de nível 4

sim

Cursos de Educação e Fomação (CEF) do
nível secundário superior - tipos 5, 6, 7

Diploma do ensino secundário (superior) e
qualificação profissional de nível 4

sim

Anex os

SI

Nív el
CITE

Número
de v ias

14

CITE 3

4

15

CITE 3

4

Designação em português

290

(15)

FI

SE

16

16

CITE 2

CITE 3

CITE 3

CITE 3

2

3

2

2

Acesso
ao CITE 6

Liceu teoretic

Diploma liceu

sim

Ensino secundário superior (vocacional)

Liceu vocational

Diploma liceu si certificat de competente

sim

Ensino secundário superior (tecnológico)

Liceu tehnologic

Diploma liceu si certificat de competente

sim

Ensino secundário superior profissional

Scoala profesionala

Ensino secundário superior geral

Ensino secundário superior vias
profissionalizantes
Ensino secundário superior profissional de
curta duração
11

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Ensino geral

Ensino secundário superior técnico

SK

Designação na língua original

Diploma de scoala profesionala si certificat
de competente
Srednje splošno izobraževanje (gimnazija) Spričevalo o splošni maturi; Certificado geral
matura
Spričevalo o poklicni maturi; Certificado
Srednje tehniško in strokovno izobraževanje vocacional matura
Srednje poklicno izobraževanje
Nižje poklicno izobraževanje

Ensino secundário inferior (ensino básico)

Nižšie stredné vzdelanie (základná škola)

Ensino secundário inferior (8 anos de
gymnasium)

Nižšie stredné vzdelanie (8 ročné
gymnázium)
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
(Maturita)

Ensino secundário superior geral

Spričevalo o zaključnem izpitu; Certificado
de conclusão
Spričevalo o zaključnem izpitu; Certificado
de conclusão

não
sim
sim
não
não

Maturita

sim

Ensino secundário superior profissional

Úplné stredné odborné vzdelanie (Maturita)

Maturita

sim

Ensino secundário profissional

Stredné odborné vzdelanie

Výučný list

não

Ensino secundário superior geral

Lukiokoulutus

sim

Ensino e formação profissionais de nível
secundário superior

Certificado do ensino secundário superior
geral e exame de acesso ao ensino superior

Ammattikoulutus

Qualificação vocacional

sim

Ensino secundário superior (geral)

Gymnasieskolan, högskoleförberedande
program

Högskoleförberedande examen

sim

Ensino secundário superior (vocacional)

Gymnasieskolan, yrkesprogram

Yrkesexamen

não

A Equidade na Educ aç ão Es c olar na Europa

RO

Idade do
tracking

UK-ENG

Idade do
tracking

Nív el
CITE

Número
de v ias

Designação em português

16

CITE 3

5

Programa de estudos com A Levels como a
qualificação relevante

Study programme with A Levels as the
substantial qualification

Programa de estudos com uma qualificação
técnica/vocacional de Nível 2 como a
qualificação relevante
Programa de estudos com uma qualificação
técnica/vocacional de Nível 3 como a
qualificação relevante

Study programme with a technical/vocational
Level 2 qualification as the substantial
Technical Certificate (Nível 2)
qualification
Study programme with technical/vocational Technical Level Qualification (Tech Level)
Level 3 qualification as the substantial
(Nível 3), e.g. BTEC Nationals
programme
Intermediate Apprenticeship (Nível 2), e.g.
Apprenticeship Level 2
BTEC Firsts

Programa de aprendizagem Nível 2

UK-WLS

16

CITE 3

5
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UK-NIR

UK-SCT

16

16

CITE 3

CITE 3

5

3

Designação na língua original

Qualificação de nív el 3 (CITE)
A Levels (Nível 3)

Acesso
ao CITE 6
sim
não
sim
não

Programa de aprendizagem Nível 3

Apprenticeship Level 3

Advanced Apprenticeship (Nível 3)

sim

Programa de estudos com A Levels como a
qualificação relevante

Study programme with A Levels as the
substantial qualification

A Levels (Nível 3)

sim

Programa de estudos com uma qualificação
técnica/vocacional de Nível 2 como a
qualificação relevante
Programa de estudos com uma qualificação
técnica/vocacional de Nível 3 como a
qualificação relevante

Study programme with a technical/vocational
Level 2 qualification as the substantial
Vocational/technical qualification (Nível 2)
qualification
Study programme with technical/vocational
Level 3 qualification as the substantial
Vocational/technical qualification (Nível 3)
programme

Programa de aprendizagem Nível 2

Apprenticeship Level 2

Foundation Apprenticeship (Nível 2)

não

Programa de aprendizagem Nível 3

Apprenticeship Level 3

Apprenticeship (Nível 3)

sim

Programa de estudos com A Levels como a
qualificação relevante
Programa de estudos com uma qualificação
técnica/vocacional de Nível 2 como a
qualificação relevante
Programa de estudos com uma qualificação
técnica/vocacional de Nível 3 como a
qualificação relevante

Study programme with A Levels as the
A Levels (Nível 3)
substantial qualification
Study programme with a technical/vocational
Level 2 qualification as the substantial
Vocational / technical qualification (Nível 2)
qualification
Study programme with technical/vocational
Level 3 qualification as the substantial
Vocational / technical qualification (Nível 3)
programme

Programa de aprendizagem Nível 2

Apprenticeship Level 2

Apprenticeship (Nível 2)

não

Programa de aprendizagem Nível 3

Apprenticeship Level 3

Apprenticeship (Nível 3)

sim

Etapa Senior (S4-S6)

Senior Phase (S4-S6)

Advanced Higher

sim

Instituições de ensino pós-secundário

Further education institutions

National Vocational Qualifications

não

Programa de aprendizagem

Apprenticeship

Apprenticeship

não

não
sim

sim
não
sim

Anex os

BA

CH

Nív el
CITE

Número
de v ias

15

CITE 3

3

15

12

CITE 3

CITE 2

3

3

Designação em português

Designação na língua original

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Acesso
ao CITE 6

Gymnasium

Gjimnaz

Certificado

sim

Ensino secundário vocacional

Shkolla te mesme profesionale

Certificado

sim

Ensino secundário orientado

Shkolla te mesme te orientuara

Certificado

sim

Ensino secundário superior geral

Opšte srednje obrazovanje

Diploma de ensino secundário

sim

Ensino secundário profissional técnico –
etapa IV

Srednje stručno tehničko obrazovanje-IV
stepen

Diploma de ensino secundário

sim

Ensino secundário profissional – etapa III

Srednje stručno obrazovanje-III stepen

Diploma de ensino secundário

não

Gymnasiale Maturität, maturité gymnasiale,
maturità
Fachmittelschule, école de culture générale,
scuola specializzate
Fachmaturitätsschule, maturité spécialisée,
maturità specializzata

Baccalaureate (Gymnasiale Maturität,
maturité gymnasiale, maturità)

sim

Certificado escolar especializado

sim

Baccalaureate especializado

sim

Baccalaureate vocacional

Berufsmaturität, maturité professionnelle,
maturità professionale

Baccalaureate v ocacional (Berufsmaturität,
maturité professionnelle, maturità professionale)

sim

Programa de EFP de 3 ou 4 anos

Berufliche Grundbildung mit
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis /
formation professionnelle initiale aboutissant Diploma Federal EFP
à un certificat fédéral de capacité / formazione professionale di base della durata di
due anni con attestato federale di capacità

sim

Programa de EFP de 2 anos

Berufliche Grundbildung mit Berufsattest /
formation professionnelle initiale de deux
ans / formazione professionale di base di
due anni

Certificado Federal EFP

não

Bóknámsbraut til stúdentsprófs

Stúdentspróf (Exame de acesso)

sim

Almenn námsbraut framhaldsskóla,
styttri en 2 ár

Próf af almennri braut

não

Löggilt iðngrein

Sveinspróf

não

Starfsnámsbrautir framhaldsskólastigs

Réttindapróf á framhaldsskólastigi or
hæfnispróf á framhaldsskólastigi or
grunndeild iðngreina

não

Tipo de escola com requisitos básicos
Tipo de escola com requisitos intermédios
Tipo de escola com requisitos avançados

(15)

CITE 3

6

Escolas de Baccalaureate
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Escolas especializadas de nível secundário
superior
Baccalaureate especializado de nível
secundário superior

IS

16

CITE 3

4

Ensino secundário superior geral (escola
secundária)
Programa geral (escola secundária) no início
do nível secundário superior
Formações certificadas com contrato de
aprendizagem
Programas vocacionais de nível secundário
superior

A Equidade na Educ aç ão Es c olar na Europa

AL

Idade do
tracking

Idade do
tracking

Nív el
CITE

Número
de v ias

Designação em português

Designação na língua original

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Acesso
ao CITE 6

LI

:

:

:

:

:

:

:

ME

15

CITE 3

4

MK

15

CITE 3

4
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NO

RS

16

14

CITE 3

CITE 3

7

3

Ensino secundário geral

Opšte srednje obzovanje

Qualificação nível IV

sim

Ensino secundário profissional de 4 anos
com exame externo (exame de acesso)

Četvorogodišnje srednje stručno
obrazovanje sa eksternim stručnim ispitom
(matura)

Qualificação nível IV

sim

Ensino secundário profissional de 3 anos
com exame interno

Trogodišnje srednje stručno obrazovanje (sa
Qualificação nível III
internim stručnim ispitom)

não

Ensino secundário inferior profissional

Niže stručno obrazovanje

Qualificação nível II

não

Ensino secundário superior geral

Gimnazija / Sredno obrazovanie – redovno
opsto

Diploma de ensino secundário superior geral

sim

Ensino secundário superior vias
profissionalizantes - ensino profissional
regular/ensino técnico (4 anos)

(Cetirigodisno) Sredno strucno obrazovanie
– redovno strucno; (Cetirigodisno) Sredno
tehnicko obrazovanie

Qualificação profissional (certificado
profissional)

sim

Ensino secundário superior vias
profissionalizantes (3 anos)

(Trigodisno) Strucno obrazovanie za
zanimanje

Qualificação profissional (certificado
profissional)

não

Qualificação profissional (2 anos)

(Dvegodisno) Strucno osposobuvanje

Diploma de ensino secundário técnico

não

Estudos gerais

Sudeiforberedende program

Certificado de conclusão – ensino geral
(Vitnemål for videregående skole –
studieforberedende)

sim

Ensino geral with specialisation
(4 programmes: music, dance and drama;
sport; media and communication; art design
and architecture)

Studieforberedende program med
studiespesialisering

Certificado de conclusão – ensino geral com
especialização em estudos gerais (Vitnemål
videregående skole – studiespesialisering)

sim

Videregående opplæring, yrkesfaglige
Secundário superior, programas vocacionais utdanningsprogram

Certificado de formação profissional/
Certificado de Artífice (Fag- /svennebrev)

não

Escolas secundárias

Gimnazije

Diploma

sim

Escolas profissionais – 4 anos

Četvorogodišnja srednja stručna škola
Trogodišnja srednja stručna škola sa
specijalizacijom

Diploma

sim

Certificado profissional

não

Escolas profissionais – 3 anos

Anex os

Nív el
CITE

Número
de v ias

13

CITE 3

5

Designação em português

Designação na língua original

Qualificação de nív el 3 (CITE)

Acesso
ao CITE 6

Programas de ensino secundário superior
geral

Genel Ortaöğretim

Diploma de ensino secundário superior geral

sim

Escola secundária aberta

Açık Ortaöğretim Lisesi

Diploma of Escola secundária aberta

sim

Programas de ensino secundário superior
profissional e técnico
Escola secundária de Imã e Pregador da
Anatólia
Escola secundária profissional aberta

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mesleki Açıköğretim Lisesi

Diploma de ensino secundário superior
professional e técnico
Diploma de ensino secundário de Imã e
Pregador da Anatólia
Diploma de ensino secundário profissional
aberto

sim
sim
sim
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Idade do
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Anexo II: Quadros estatísticos
Quadro A1: Lista de sistemas educativos que participaram nos mais recentes ciclos dos inquéritos internacionais
de avaliação, e que são abrangidos pelo relatório

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR
Total

PIRLS
2011


PIRLS
2016


















































TIMSS
TIMSS
2011, 4.º ano 2011, 8.º ano

TIMSS
2015, 4.º ano

TIMSS
2015, 8.º ano












































































25

25




25




























11

Fonte: IEA, OCDE.
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PARTE I.
Quadro A2: Estimativas dos percentis de desempenho 10 e 90, percentagem estimada de alunos acima do nível
intermédio do benchmark internacional, e coeficientes de correlação estimados entre o número de livros em casa
e os resultados do desempenho em literacia de leitura no 4.º ano (PIRLS 2016)

BE fr
BE nl
BG
CZ
DK
DE
IE
ES
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-NIR
NO

P10

S.E.

P90

S.E.

407,77
446,13
439,84
455,64
456,97
435,43
472,30
441,66
420,03
461,40
474,73
458,71
451,66
328,40
466,12
454,00
470,16
442,31
444,32
429,85
481,41
465,12
455,14
460,24
473,90

4,68
3,64
7,47
4,65
4,16
6,74
5,25
3,90
3,72
5,37
3,62
5,49
5,80
5,49
3,37
4,81
4,59
4,03
3,69
8,56
4,62
4,02
3,29
5,39
4,37

583,54
600,74
653,22
625,02
628,41
629,08
655,69
607,44
595,34
627,32
635,56
632,49
645,26
560,32
618,96
619,93
652,41
610,58
629,07
625,87
646,87
635,37
654,97
662,18
639,91

3,57
2,05
3,52
2,38
2,85
3,10
3,24
2,05
3,68
2,76
3,79
2,89
3,06
2,33
2,17
2,40
2,29
3,29
2,75
2,95
2,48
3,51
2,89
2,22
3,15

% de alunos acima do nível
intermédio do benchmark
internacional
64,60
80,03
82,63
85,24
85,56
81,07
89,39
79,85
71,90
86,79
90,01
86,08
85,06
44,58
87,69
84,38
88,81
79,19
82,82
80,71
91,34
87,84
85,54
87,03
89,79

S.E.
1,43
1,32
1,64
0,93
0,98
1,38
0,88
0,97
1,18
1,03
0,83
1,08
1,04
1,10
0,89
1,13
0,74
1,29
0,94
1,26
0,77
0,94
0,74
0,79
0,90

Coeficiente
de
correlação
0,354
0,305
0,445
0,393
0,319
0,360
0,405
0,251
0,345
0,219
0,273
0,342
0,472
0,164
0,278
0,393
0,339
0,273
0,334
0,466
0,310
0,358
0,395
0,390
0,287

S.E.
0,022
0,022
0,025
0,024
0,018
0,027
0,019
0,017
0,020
0,022
0,019
0,020
0,020
0,016
0,021
0,017
0,017
0,023
0,022
0,027
0,021
0,018
0,014
0,017
0,022

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da IEA, PIRLS 2016.

Notas explicativas
No PIRLS 2001, a escala de desempenho em leitura do PIRLS foi estabelecida com base nos resultados de t o d o s o s p a í se s
participantes, com tratamento idêntico para todos os países. As escalas têm valores típicos na faixa 300-700 . Fo i f i x a do u m
ponto central (de referência) de 500 para corresponder à média do desempenho global na primeira re co lh a d e d a d os, c o m
100 pontos fixados para corresponder ao desvio padrão. Os dados de desempenho obtidos a partir de cada avaliaçã o P I RL S
subsequente foram reportados nestas escalas, pelo que as subidas ou descidas no desempenho podem ser monitorizadas e m
todas as avaliações. O PIRLS utiliza o ponto central da escala como um ponto de referência que se m a n t é m c o n st a n t e d e
avaliação em avaliação.
P10 e P90 referem-se aos percentis 10 e 90.
A percentagem de alunos com baixo desempenho é definida como a proporção de alunos que não atingiram o nível intermédio
do benchmark internacional, que é fixado em 475 pontos.
O número de livros em casa, conforme reportado pelos alunos (variável ASBG04) expressa-se nas seguintes categorias:
1: Nenhum ou muito poucos (0-10 livros); 2: Suficiente para ocupar uma prateleira (11-25 livros); 3: Suficiente para ocupar uma
estante (26-100 livros); 4: Suficiente para ocupar duas estantes (101-200 livros); 5: Suficiente para ocupar três ou mais
estantes (mais de 200).
Os percentis, a percentagem de alunos acima do nível (benchmark) baixo de desempenho e o coeficiente de correlação fora m
calculados usando os cinco valores plausíveis (resultados do desempenho dos alunos em leitura).
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Quadro A3: Estimativas dos percentis de desempenho 10 e 90, percentagem estimada de alunos acima do nível
intermédio do benchmark internacional, e coeficientes de correlação estimados entre o número de livros em casa
e os resultados do desempenho em matemática no 4.º ano (TIMSS 2015)

BE nl
BG
CZ
DK
DE
IE
ES
FR
HR
IT
CY
LT
HU
NL
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-NIR
NO
RS
TR

P10

S.E.

P90

S.E.

467,68
412,63
437,07
440,03
436,72
451,14
413,67
390,09
415,44
413,25
414,97
440,77
411,74
456,59
440,62
447,24
430,39
391,20
448,26
427,64
437,80
456,15
458,70
403,46
353,78

3,48
9,59
2,81
5,27
4,15
4,37
4,77
4,62
3,94
4,75
4,56
5,08
6,71
2,67
3,96
3,86
3,28
5,16
3,45
4,87
5,06
5,28
5,63
7,37
6,59

623,77
623,80
616,14
632,64
604,30
636,41
591,84
583,58
583,77
595,68
623,30
623,57
634,83
600,80
623,93
632,48
605,24
592,89
618,93
603,61
651,34
675,23
637,53
624,75
597,73

3,01
5,86
3,02
4,10
2,95
4,00
2,34
4,06
2,47
2,61
3,07
4,68
2,68
2,69
2,63
3,13
2,92
3,35
2,68
3,14
3,56
3,31
3,48
3,57
3,64

% de alunos acima do nível
intermédio do benchmark
internacional
87,88
75,12
78,42
80,32
76,73
83,85
67,43
58,07
67,46
68,68
73,76
80,65
74,91
82,98
79,83
81,76
75,48
65,04
82,20
74,91
80,02
85,86
85,73
71,65
57,09

S.E.
0,88
2,08
1,10
1,29
1,09
1,05
1,42
1,77
1,17
1,41
1,29
1,13
1,47
1,02
1,03
1,09
1,21
1,42
1,00
1,60
1,21
1,08
1,01
1,56
1,32

Coeficiente
de
correlação
0,310
0,306
0,331
0,324
0,374
0,377
0,287
0,354
0,266
0,220
0,231
0,321
0,482
0,245
0,327
0,290
0,252
0,445
0,269
0,364
0,340
0,378
0,314
0,266
0,317

S.E.
0,024
0,040
0,021
0,023
0,018
0,018
0,018
0,022
0,020
0,021
0,020
0,020
0,020
0,024
0,021
0,023
0,022
0,018
0,018
0,020
0,018
0,023
0,020
0,025
0,022

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da IEA, TIMSS 2015.

Notas explicativas
A escala de desempenho em matemática do TIMSS foi estabelecida no TIMSS 1995 com base nos re su l t a d o s d e t o d o s o s
países participantes, com tratamento idêntico para todos os países. As escalas têm valores típicos na faixa 300-700. Foi fixado
o ponto central de referência de 500 para corresponder à média do desempenho global na primeira re co l ha d e d a do s, co m
100 pontos fixados para corresponder ao desvio padrão. Os dados de desempenho obtidos a partir de cada avaliaçã o T I MS S
subsequente foram reportados nestas escalas, pelo que as subidas ou descidas no desempenho podem ser monitorizadas e m
todas as avaliações. O TIMSS utiliza o ponto central da escala como um ponto de referência que se m a n t é m co n st a n t e d e
avaliação em avaliação.
P10 e P90 referem-se aos percentis 10 e 90.
A percentagem de alunos com baixo desempenho é definida como a proporção de alunos que não atingiram o nível intermédio
do benchmark internacional, que é fixado em 475 pontos.
O número de livros em casa, conforme reportado pelos alunos (variável ASBG04) é expresso nas seguintes categorias:
1: Nenhum ou muito poucos (0-10 livros); 2: Suficiente para ocupar uma prateleira (11-25 livros); 3: Suficiente para ocupar uma
estante (26-100 livros); 4: Suficiente para ocupar duas estantes (101-200 livros); 5: Suficiente para ocupar três ou mais
estantes (mais de 200).
Os percentis, a percentagem de alunos acima do nível (benchmark) baixo de desempenho e o coeficiente de correlação fora m
calculados usando os cinco valores plausíveis (resultados do desempenho dos alunos em leitura).
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Quadro A4: Estimativas dos percentis de desempenho 10 e 90, percentagem estimada de alunos de 15 anos
acima do nível (benchmark) mais baixo de desempenho, e coeficientes de correlação estimados entre o número
de livros em casa e os resultados do desempenho em literacia de leitura (PISA 2018)

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

P10

S.E.

P90

S.E.

345,06
359,62
358,59
289,74
362,29
380,38
353,95
401,81
398,12
326,18
:
355,40
362,01
345,11
294,83
359,98
350,60
325,26
345,60
294,83
343,72
349,84
384,23
362,11
297,37
371,91
326,29
386,71
360,04
371,88
358,59
368,43
383,16
303,32
302,90
344,70
331,71
309,86
267,91
356,23
312,48
350,93

4,69
12,07
6,44
4,51
4,27
3,00
4,53
3,46
3,53
4,89
:
3,54
4,62
4,62
2,90
3,23
2,66
2,09
3,99
3,25
4,44
3,73
3,59
4,00
6,00
3,05
3,95
4,23
5,70
5,21
5,79
5,78
3,57
2,90
2,80
4,61
3,97
2,06
2,68
4,33
3,93
4,14

607,88
602,25
633,27
557,14
616,40
618,15
632,25
643,31
634,55
582,86
:
621,89
594,33
598,18
553,83
594,68
597,07
612,05
601,76
593,14
620,54
612,04
635,97
612,55
553,56
613,56
589,54
642,99
640,46
634,25
608,28
623,22
627,48
510,36
508,72
615,20
608,70
534,18
513,40
631,79
565,82
581,01

3,86
9,34
3,24
5,18
2,78
2,64
3,45
3,10
2,80
3,93
:
3,58
3,20
3,37
2,56
2,68
1,82
2,83
3,65
3,27
3,30
2,89
3,96
2,66
5,86
2,78
3,28
3,04
3,47
4,13
4,51
5,63
4,66
3,29
4,06
4,04
3,33
2,02
2,40
2,86
3,51
3,06

% de alunos acima do nível
baixo de desempenho
(benchmark)
76,18
79,40
80,69
52,90
79,26
84,00
79,31
88,95
88,20
69,48
:
79,06
78,42
76,73
56,29
77,56
75,64
70,71
74,73
64,11
75,91
76,38
85,32
79,78
59,16
82,12
68,59
86,46
81,61
82,80
77,94
82,15
84,55
47,76
46,32
76,37
73,64
55,58
44,86
80,71
62,30
73,87

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.
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S.E.
1,11
2,21
1,29
1,69
1,12
0,68
1,05
0,59
0,67
1,51
:
0,74
1,16
0,97
0,72
0,75
0,75
0,57
0,91
0,82
1,03
1,02
0,75
0,92
2,15
0,66
0,98
0,71
1,03
1,05
1,50
1,20
0,92
1,09
1,64
1,08
0,86
0,69
0,73
0,77
1,52
1,05

Coeficiente
de
correlação
0,424
0,274
0,405
0,357
0,411
0,345
0,462
0,326
0,418
0,320
:
0,461
0,297
0,337
0,263
0,285
0,366
0,481
0,498
0,287
0,402
0,443
0,385
0,382
0,409
0,384
0,472
0,323
0,398
0,387
0,351
0,402
0,380
0,314
0,238
0,452
0,287
0,271
0,275
0,303
0,311
0,403

S.E.
0,022
0,061
0,015
0,017
0,018
0,014
0,018
0,015
0,015
0,016
:
0,015
0,015
0,014
0,015
0,016
0,014
0,011
0,017
0,020
0,019
0,017
0,016
0,016
0,018
0,015
0,015
0,016
0,015
0,017
0,018
0,022
0,020
0,017
0,019
0,019
0,020
0,012
0,015
0,013
0,016
0,020

Anex o II: Quadros es tatís tic os

Quadro A5: Estimativas dos percentis de desempenho 10 e 90, percentagem estimada de alunos de 15 anos
acima do nível (benchmark) mais baixo de desempenho, e coeficientes de correlação estimados entre o número
de livros em casa e os resultados do desempenho em matemática (PISA 2018)

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

P10

S.E.

P90

S.E.

368,44
396,21
384,11
311,45
377,58
400,77
372,86
419,00
397,25
333,85
364,94
370,12
353,51
363,30
325,31
392,61
361,92
353,48
360,10
334,27
394,19
373,63
398,20
361,73
309,56
392,23
353,32
399,00
382,68
382,72
380,51
376,59
366,64
332,45
303,30
391,30
374,02
323,52
275,02
380,67
324,37
342,56

4,52
11,83
5,99
4,64
4,58
2,59
4,15
2,88
3,25
4,65
2,35
3,43
3,94
4,74
2,85
3,15
3,62
2,90
4,02
3,44
4,81
4,37
3,80
3,77
5,45
2,97
5,40
3,42
4,64
4,88
5,40
6,45
6,04
3,07
3,17
3,46
4,21
2,23
2,88
3,85
4,29
3,76

614,39
603,57
638,25
562,85
619,01
613,43
620,71
627,63
598,78
564,93
593,50
611,14
576,88
604,80
571,26
599,47
598,36
610,83
597,30
598,89
637,62
617,65
630,75
614,00
553,52
621,88
610,29
611,81
618,23
622,75
591,95
599,88
610,10
543,61
514,20
635,97
608,82
537,95
515,82
616,70
575,55
570,63

4,59
9,26
3,61
5,72
3,14
2,78
3,22
2,68
3,01
3,77
2,17
3,25
3,86
3,94
2,44
3,08
2,75
2,41
3,66
3,54
3,64
3,28
4,24
3,61
6,94
2,83
3,10
2,51
3,26
3,68
4,38
5,30
5,67
3,48
4,43
4,31
2,96
2,07
3,50
3,05
3,87
3,99

% de alunos acima do nível
baixo de desempenho
(benchmark)
77,21
84,90
82,66
55,59
79,61
85,43
78,90
89,78
84,31
64,16
75,30
78,74
68,84
76,18
63,14
82,68
74,36
72,78
74,36
69,75
84,25
78,92
85,28
76,72
53,45
83,57
74,91
85,02
81,19
77,21
84,90
82,66
55,59
79,61
85,43
78,90
89,78
84,31
64,16
75,30
78,74
68,84

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.
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S.E.
1,19
2,46
1,30
1,67
1,10
0,64
1,07
0,64
0,82
1,47
0,62
0,82
1,27
1,11
0,71
1,01
0,92
0,70
1,01
0,98
1,08
1,18
0,78
1,04
2,26
0,64
1,08
0,74
1,03
1,19
2,46
1,30
1,67
1,10
0,64
1,07
0,64
0,82
1,47
0,62
0,82
1,27

Coeficiente
de
correlação
0,438
0,304
0,415
0,311
0,398
0,336
0,437
0,327
0,387
0,316
0,367
0,454
0,294
0,328
0,264
0,281
0,359
0,469
0,516
0,297
0,413
0,428
0,381
0,401
0,407
0,395
0,462
0,317
0,405
0,363
0,333
0,379
0,327
0,243
0,260
0,422
0,270
0,276
0,286
0,298
0,306
0,379

S.E.
0,024
0,059
0,015
0,018
0,019
0,015
0,017
0,018
0,017
0,017
0,009
0,016
0,015
0,016
0,015
0,016
0,014
0,012
0,017
0,022
0,019
0,017
0,017
0,017
0,019
0,014
0,015
0,015
0,015
0,018
0,022
0,022
0,032
0,023
0,019
0,017
0,021
0,014
0,016
0,015
0,016
0,024
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Notas explicativas para os Quadros A4 e A5
As pontuações (scores) do PISA são estabelecidas em relação à variação nos resultados observados em todos os
participantes no exame. Teoricamente, não existe um score mínimo ou máximo no PISA; ao invés, os resultados são
dimensionados de modo a serem aproximadamente ajustados às distribuições normais, com valores médios de 500 p o n to s e
desvios padrão em torno dos 100 pontos. As escalas do PISA são divididas em níveis de proficiência (1 a 6), correspondendo a
tarefas com níveis crescentes de dificuldade. Para cada nível de proficiência identificado, foram geradas descrições para definir
os tipos de conhecimentos e competências necessários para responder corretamente a essas tarefas. Cada nível de
proficiência corresponde a um intervalo de cerca de 80 pontos. Assim, as diferenças de pontuação de 80 p o n t os p o d e m se r
interpretadas como a diferença entre os sucessivos níveis de proficiência em termos de competências e conhecimentos.
Como a amostra do PISA é definida para um grupo etário definido, e não para um determinado ano de escolaridade, em muitos
países, os alunos avaliados encontram-se distribuídos por um ou mais anos de escolaridade. Com base nesta variação,
relatórios prévios calcularam a diferença média de pontuação entre anos de escolaridade contíguos para aque l es p a í se s e m
que um número considerável de alunos de 15 anos está matriculado em, pelo menos, dois anos de e sco l a ri d a d e d i st i nt o s.
Estas estimativas têm em conta certas diferenças socioeconómicas e demográficas que também se observam entre os anos de
escolaridade. Entre os países, há uma diferença média de 40 pontos entre anos de escolaridade contíguos (ver mais em
OCDE, 2019).
P10 e P90 referem-se aos percentis 10 e 90.
A percentagem de alunos com baixo desempenho é definida como a proporção de alunos com po n t ua ç ão a b aix o d o n í v e l
elementar de proficiência (Nível 2) nas escalas de matemática, leitura e/ou ciências do PISA. Em literacia da leitura, este ní ve l
significa que o aluno não atinge 407,47 pontos; em matemática, equivale a não atingir 420,07 pontos.
O número de livros em casa, conforme reportado pelos alunos (variável ST013Q01TA) é expresso nas seguintes ca t e g o ri a s:
1: 0-10 livros; 2: 11-25 livros; 3: 26-100 livros; 4: 101-200 livros; 5: 201-500 livros; 6: Mais de 500 livros.
Os percentis, a percentagem de alunos acima do nível (benchmark) baixo de desempenho e os coeficientes de correlação
foram calculados usando os dez valores plausíveis (resultados do desempenho dos alunos em literacia da leitura).

Nota específica por país
Espanha: A OCDE decidiu adiar a publicação dos resultados da leitura do PISA 2018 para Espanha, quer ao n í vel n a c ion al
quer sub-regional. Apesar de os dados de Espanha cumprirem as Normas Técnicas do PISA 2018, alguns dados mostram u m
comportamento implausível aluno-resposta. Consequentemente, não pode ser garantida a comparabilidade dos resultad o s d e
Espanha no domínio da leitura.
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PARTE II.
Quadro A6: Estimativas da percentagem de alunos de 15 anos
que frequentaram a EAPI por mais de um ano (PISA 2018)
BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

N

N Ponderado

% Estimada

S.E.

2291
334
3833
3955
5442
5515
3573
3947
2560
4298
29437
4691
3722

35886,9
632,9
52396,4
35738,9
67402,7
43573,2
475272,2
8401,4
27124,5
63640,7
331783,6
570512,9
20030,3

97,58
98,34
98,22
94,07
94,22
94,98
96,60
96,14
58,10
80,04
95,86
96,95
80,90

0,32
0,77
0,23
0,43
0,37
0,37
0,37
0,36
0,94
0,81
0,19
0,26
0,82

9083
3602
3763
3918
3440
4202
2349
3492
4938
3166
4085
3852
4249
4530
3434
3892
2537
1717
723
1753
3735
1605
4162
2351
3188
:
3936
1812
1646

398229,1
4980,7
11309,1
13872,7
3600,2
70537,8
2740,8
139303,4
54249,5
179566,8
65817,9
112569,1
11517,5
33535,0
34092,7
65617,8
245435,8
14051,0
5829,8
26374,8
16534,6
7138,4
50192,8
2766,9
3372,4
:
37457,7
16723,8
215386,5

94,20
85,15
96,06
88,05
90,02
96,88
85,37
89,88
92,31
82,42
85,25
94,75
89,80
90,72
75,85
93,31
68,53
76,78
39,68
73,80
68,61
67,45
86,16
98,21
77,46
:
96,42
32,35
41,94

0,39
0,54
0,32
0,55
0,44
0,35
0,66
0,64
0,49
1,00
0,63
0,48
0,55
0,55
0,88
0,45
0,90
0,97
1,03
0,86
1,02
1,45
1,01
0,28
0,73
:
0,31
0,88
1,41

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.

Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base na variável DURECEC (“Duração da educação e acolhimento na primeira
infância” (EAPI)) do PISA 2018 e baseiam-se nas respostas dos alunos.
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Quadro A7: Estimativas da percentagem de alunos de 15 anos que frequentaram a EAPI por mais de um ano, por
estatuto socioeconómico (PISA 2018)
Alunos com baixo ESE

Alunos com elev ado ESE

N

N Ponderado

% Estimada

S.E.

N

N Ponderado

% Estimada

S.E.

568
82
909
907
1122
1674
872
924
586
970
6400
1254
776
2104
882
931
882
833
960
589
907
1162
665
937
929
1174
1030
780
939

8825,0
158,4
13073,5
8700,8
16165,3
10679,3
117270,4
2050,2
6225,0
14915,5
80847,2
141349,5
4115,7
97599,3
1198,2
2795,0
3132,8
874,1
17509,9
703,1
35087,9
13263,0
37795,4
15481,1
27507,1
2753,7
7886,5
7744,7
15736,0

95,89
97,56
98,00
91,56
90,37
93,08
95,24
93,85
53,31
74,98
93,43
95,99
66,48
92,32
81,90
94,72
79,41
87,39
96,13
87,48
90,52
90,27
69,38
80,14
92,58
85,72
85,15
68,89
89,45

1,06
1,75
0,48
0,95
1,04
0,72
0,75
0,87
1,73
1,50
0,44
0,55
1,53
0,81
1,55
0,64
1,28
1,07
0,71
1,23
0,99
0,96
2,04
1,58
0,95
1,21
1,29
1,66
1,10

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE

577
86
990
1042
1688
1219
920
1023
706
1146
8311
1129
1049
2262
912
915
1016
879
1144
581
846
1301
876
1081
974
907
1244
925
989

9082,6
158,0
13134,4
9020,4
17211,4
10972,2
120472,3
2143,2
7480,4
16851,7
84645,7
143649,4
5728,4
100902,7
1286,0
2876,8
3673,3
917,3
17840,9
665,2
34591,7
13937,9
49570,6
17780,1
28783,4
2926,4
8732,5
9169,0
16828,4

98,63
98,09
98,43
94,90
96,22
95,60
97,89
98,06
64,07
84,73
97,78
97,57
92,47
95,44
87,87
97,58
93,25
91,70
98,00
82,83
89,26
94,85
90,97
92,08
96,86
91,12
94,48
81,60
95,66

0,46
1,89
0,38
0,75
0,52
0,69
0,54
0,42
1,61
1,20
0,24
0,41
0,82
0,65
1,03
0,50
0,80
0,77
0,49
1,50
1,11
0,65
1,11
0,93
0,55
1,11
0,75
1,19
0,58

UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT

580
388
164
432

54876,0
3197,0
1342,8
6489,4

61,28
69,87
36,51
72,57

1,71
1,81
2,30
1,79

UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT

716
469
212
431

70231,4
3672,4
1653,2
6633,6

78,42
80,14
44,96
74,21

1,44
1,98
2,68
1,58

AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

866
330
995
581
715
:
963
408
336

4092,0
1463,3
12489,7
680,8
765,8
:
9017,9
3736,9
42442,7

67,90
55,30
85,71
96,63
70,30
:
92,82
28,91
33,05

1,77
2,65
1,40
0,80
1,62
:
0,94
1,37
1,68

AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

992
460
1065
591
859
:
978
495
565

4172,0
2069,7
12515,2
698,0
904,2
:
9500,5
4619,6
76238,8

69,22
78,08
85,89
98,98
83,01
:
97,76
35,72
59,37

1,62
1,71
1,96
0,41
1,07
:
0,52
1,54
2,99

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.

Notas explicativas
Os dados são retirados da variável DURECEC (“Duração da educação e acolhimento na primeira infância” (EAPI)) do
PISA 2018 e baseiam-se nas respostas dos alunos. A categoria “Alunos com baixo ESE” refere-se a alu n os p e rt e n ce n t es a
famílias de estatuto socioeconómico baixo (igual ou inferior ao percentil 25 do estatuto socioeconómico) que fre q u en t ara m a
EAPI por mais de um ano. A categoria “Alunos com elevado ESE” refere-se a alunos pertencentes a famílias de estatuto
socioeconómico elevado (igual ou superior ao percentil 75 do estatuto socioeconómico) que frequentaram a EAPI por ma is d e
um ano.
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Quadro A8: Diferenças na participação em EAPI entre os alunos de 15 anos, em pontos percentuais, por estatuto
socioeconómico (PISA 2018)

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ

Diferença entre a população estudantil com
elev ado ESE e total
Pontos
S.E.
Z
percentuais
1,04
0,48
2,19
-0,27
1,55
-0,18
0,20
0,31
0,65
0,84
0,60
1,39
2,03
0,60
3,37

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ

Diferença entre a população estudantil com
baixo ESE e total
Pontos
S.E.
Z
percentuais
-1,70
0,88
-1,92
-0,77
1,46
-0,53
-0,23
0,40
-0,57
-2,51
0,74
-3,39
-3,85
0,81
-4,75

DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR

0,61
1,28
1,91
6,02
4,65
1,92
0,63
11,56

0,57
0,50
0,41
1,45
1,02
0,21
0,41
0,87

1,07
2,55
4,72
4,16
4,58
9,07
1,54
13,36

DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR

-1,90
-1,36
-2,30
-4,79
-5,06
-2,43
-0,96
-14,41

0,60
0,64
0,66
1,35
1,13
0,36
0,42
1,16

-3,16
-2,14
-3,48
-3,54
-4,47
-6,67
-2,27
-12,40

IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL

1,23
2,82
1,52
5,20
1,67
1,12
-2,57
-0,64

0,55
1,01
0,46
0,86
0,73
0,44
1,29
0,89

2,24
2,79
3,33
6,02
2,29
2,57
-1,99
-0,71

IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL

-1,88
-3,25
-1,33
-8,64
-2,63
-0,75
2,11
0,64

0,68
1,23
0,53
0,97
0,89
0,53
1,02
0,82

-2,77
-2,65
-2,52
-8,95
-2,96
-1,41
2,07
0,78

AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE

2,53
8,54
6,82
2,11
1,30
3,75
5,73
2,34

0,64
1,09
0,92
0,61
0,83
0,76
0,94
0,56

3,98
7,81
7,43
3,48
1,56
4,93
6,08
4,16

AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE

-2,04
-13,04
-5,11
-2,17
-4,07
-5,57
-6,96
-3,86

0,76
1,37
1,30
0,74
1,09
0,97
1,35
0,86

-2,67
-9,49
-3,93
-2,94
-3,75
-5,71
-5,15
-4,51

UK-ENG

9,86

1,25

7,90

UK-ENG

-7,26

1,38

-5,25

UK-WLS
UK-NIR

3,32
5,10

1,57
2,23

2,12
2,29

UK-WLS
UK-NIR

-6,91
-3,17

1,55
2,19

-4,47
-1,45

UK-SCT

0,36

1,46

0,25

UK-SCT

-1,23

1,55

-0,80

AL

0,59

1,33

0,45

AL

-0,71

1,40

-0,50

BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

10,76
-0,21
0,76
5,54
:
1,33
3,41
17,50

1,62
1,46
0,41
0,89
:
0,51
1,15
2,00

6,64
-0,14
1,85
6,24
:
2,62
2,96
8,73

BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

-12,15
-0,45
-1,58
-7,15
:
-3,61
-3,44
-8,90

1,84
1,11
0,62
1,36
:
0,75
1,24
1,71

-6,60
-0,41
-2,53
-5,27
:
-4,82
-2,77
-5,20

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.

Notas explicativas
Os dados são retirados da variável DURECEC (“Duração da educação e acolhimento na primeira infância” (EAPI)) do
PISA 2018 e baseiam-se nas respostas dos alunos. A categoria “Alunos com baixo ESE” refere-se a alu n os p e rt e n ce n t es a
famílias de estatuto socioeconómico baixo (igual ou inferior ao percentil 25 do estatuto socioeconómico) que fre q u en t ara m a
EAPI por mais de um ano. A categoria “Alunos com elevado ESE” refere-se a alunos pertencentes a famílias de estatuto
socioeconómico elevado (igual ou superior ao percentil 75 do estatuto socioeconómico) que frequentaram a EAPI por ma is d e
um ano.
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Quadro A9: Estimativas da percentagem de alunos de 15 anos em escolas onde são sempre utilizados certos
critérios de admissão, conforme reportado pelos diretores de escola, por nível CITE (PISA 2018)

DK
DE
EE
ES
LV
LT
PL
FI
SE
IS
NO
BE fr
BE de
BE nl
BG
EL
HR
IT
CY
HU
MT
RO
SI
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
ME
MK
RS
TR
CZ
CZ
FR
FR
IE
IE
LU
LU
NL
NL
PT
PT
SK
SK
AL
AL
BA
BA
CH
CH
AT

Residência numa determinada área
(v ariável: SC012Q06TA)
Nível
N
N Ponderado
%
S.E.
CITE
2
2746
18857,2
39,80
2,73
2
2355
308793,7
52,84
4,15
2
3419
7271,7
64,60
2,09
2
19919 253585,2
62,86
2,03
2
1284
3824,4
26,16
1,44
2
3060
11389,0
46,93
1,80
2
4136
229139,3
72,94
2,79
2
4128
41082,6
74,04
3,18
2
1952
31614,6
35,59
2,70
2
1854
2192,6
57,24
0,23
2
3145
30140,0
57,75
2,99
3
184
3106,0
7,71
3,00
3
35
65,9
10,12
0,48
3
80
1131,5
1,84
1,35
3
794
7261,8
16,04
2,42
3
4444
65209,2
73,08
3,24
3
330
1778,8
5,23
1,76
3
2900
149330,1
30,43
3,27
3
3578
4963,2
68,00
0,11
3
545
8667,4
11,28
2,66
3
1360
1645,8
42,02
0,13
3
416
11119,9
8,13
2,39
3
9
9,0
0,06
0,00
3
2175
202714,8
51,57
3,82
3
1404
11581,5
48,52
4,99
3
527
4554,8
27,07
5,64
3
1654
24587,0
73,61
4,73
3
1136
1170,7
17,09
0,05
3
376
990,5
6,28
0,07
3
244
2220,4
3,64
1,35
3
864
109157,8
12,62
2,25
2
1477
24689,2
54,11
3,64
3
55
330,0
0,85
0,53
2
669
83223,4
77,08
4,09
3
2846
362978,5
64,13
2,84
2
1316
13762,3
37,81
3,99
3
623
7063,1
33,84
3,91
2
1439
1506,1
51,64
0,16
3
945
994,7
44,26
0,16
2
279
11097,6
9,41
2,54
3
183
7219,3
11,81
4,07
2
937
17823,5
59,98
3,91
3
2262
37586,4
55,36
3,49
2
914
7330,2
37,86
3,73
3
97
715,6
3,21
1,58
2
944
4557,0
42,97
4,72
3
1831
8002,8
46,38
3,74
2
675
3263,0
68,86
6,31
3
2
3
:

404
3090
840
:

1770,8
40809,4
8998,2
:

7,41
82,48
44,03
:

1,93
3,09
5,33
:

Parentesco com alunos ou ex-alunos da escola
(v ariável: SC012Q05TA)
Nível
N
N Ponderado
%
S.E.
CITE
2
1185
8254,1
17,42
2,64
DK
2
1066
143693,4
24,60
3,01
DE
2
941
2065,8
18,35
1,24
EE
2
14134
167604,8
41,86
1,89
ES
2
1078
3004,3
20,60
1,35
LV
2
2675
9258,1
37,99
1,55
LT
2
513
28423,5
9,05
2,02
PL
2
235
2245,4
4,02
1,35
FI
2
790
13457,6
15,18
2,33
SE
2
192
221,9
5,89
0,10
IS
2
194
1850,2
3,61
1,40
NO
3
878
14278,9
34,94
5,36
BE fr
3
0
0,0
0,00
0,00
BE de
3
1675
22501,8
36,63
3,47
BE nl
3
943
8774,5
19,30
2,74
BG
3
1210
17433,1
19,77
2,80
EL
3
107
507,4
1,48
0,87
HR
3
2529
147122,3
29,95
2,99
IT
3
1207
1584,3
21,71
0,08
CY
3
864
14016,7
18,12
3,44
HU
3
755
844,7
21,57
0,10
MT
3
523
15148,1
11,08
2,68
RO
3
0
0,0
0,00
0,00
SI
3
1290
122999,1
31,47
3,69
UK-ENG
3
312
2559,4
10,90
2,55
UK-WLS
3
753
6637,4
39,44
6,09
UK-NIR
3
226
3613,9
10,70
3,57
UK-SCT
3
3
3,1
0,04
0,00
ME
3
212
633,0
4,01
0,05
MK
3
388
4378,0
7,18
2,23
RS
3
490
71722,3
8,29
2,21
TR
2
279
4852,9
10,76
2,71
CZ
3
17
114,4
0,29
0,29
CZ
2
112
15589,1
14,71
6,11
FR
3
495
60593,1
11,00
2,10
FR
2
1724
17622,2
47,17
3,47
IE
3
911
10012,4
46,78
3,57
IE
2
1726
1797,2
63,37
0,17
LU
3
1279
1326,8
59,86
0,16
LU
2
500
21536,2
18,27
3,43
NL
3
418
18939,7
30,98
7,01
NL
2
386
7871,7
26,49
4,39
PT
3
1247
22538,4
33,20
3,48
PT
2
161
1344,2
6,95
2,11
SK
3
15
213,2
0,95
0,71
SK
2
614
3110,3
29,26
4,80
AL
3
1187
5381,3
31,19
3,60
AL
2
40
117,8
62,68
2,61
BA
3
69
273,2
1,14
0,90
BA
2
63
737,6
1,50
1,01
CH
3
0
0,0
0,00
0,00
CH
:
:
:
:
:
AT
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DK
DE
EE
ES
LV
LT
PL
FI
SE
IS
NO
BE fr
BE de
BE nl
BG
EL
HR
IT
CY
HU
MT
RO
SI
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
ME
MK
RS
TR
CZ
CZ
FR
FR
IE
IE
LU
LU
NL
NL
PT
PT
SK
SK
AL
AL
BA
BA
CH
CH
AT

Concordância dos pais com a orientação
pedagógica ou religiosa da escola
(v ariável: SC012Q03TA)
Nível
N
N
%
S.E.
CITE
Ponderado
2
1056
10867,9
23,17
2,41
2
293
38538,5
6,67
1,87
2
872
1879,6
16,70
1,55
2
3873
45464,5
11,40
1,32
2
206
695,6
4,75
1,10
2
2013
6789,0
27,81
1,67
2
347
19867,5
6,32
1,47
2
216
2149,6
3,85
1,36
2
25
497,2
0,56
0,38
2
28
30,7
0,81
0,06
2
142
1310,8
2,54
1,06

DK
DE
EE
ES
LV
LT
PL
FI
SE
IS
NO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1581
183
774
1532
416
979
4234
382
1256
1147
438
110
580
394
241
111
1481
397
2127
2075

25229,1
332,7
10759,3
14043,3
5891,6
5042,2
221745,8
482,8
20475,2
1326,4
13197,7
458,0
54541,6
3107,7
1923,0
2034,0
1523,7
1090,0
19769,0
274615,0

62,11
51,07
17,62
31,33
6,71
14,80
45,49
6,61
26,47
33,86
9,65
3,10
13,95
13,14
11,62
6,02
22,24
7,06
32,42
31,75

4,71
0,67
3,39
3,45
1,68
2,64
3,21
0,04
3,45
0,14
2,67
0,08
2,75
3,22
3,82
2,85
0,05
0,07
3,42
3,63

BE fr
BE de
BE nl
BG
EL

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

350
372
85
709
478
279
519
512
603
249
251
1072
345
768
778
1964
213
1462

5449,8
4141,9
7090,6
87588,5
4987,3
3061,9
537,4
537,8
23210,8
10124,2
3838,8
18546,2
2876,1
5299,7
4067,5
8533,5
1093,7
6500,0

12,00
10,66
6,68
15,99
13,35
14,31
18,95
24,26
19,69
16,56
13,01
27,37
15,01
23,84
38,27
50,50
23,80
27,22

2,83
2,75
2,28
2,45
2,76
2,79
0,12
0,08
3,76
4,24
2,87
2,87
2,67
3,79
4,45
3,06
4,84
3,24

2
3
:

108
79
:

1781,1
659,3
:

3,65
3,23
:

1,44
1,57
:

CZ
CZ
FR
FR
IE
IE
LU
LU
NL
NL
PT
PT
SK
SK
AL
AL
BA
BA
CH
CH
AT

HR
IT
CY
HU
MT
RO
SI
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
ME
MK
RS
TR
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Registo do desempenho académico do
aluno, incluindo testes de colocação
(v ariável: SC012Q01TA)
Nível
N
N Ponderado
%
S.E.
CITE
2
359
2288,3
4,86
1,49
2
1767
236545,7
40,08
3,31
2
1400
2783,5
24,73
1,40
2
1086
10565,0
2,66
0,64
2
1098
3613,8
24,70
1,39
2
1328
4938,5
20,20
1,07
2
932
50975,3
16,23
2,58
2
176
1769,5
3,17
1,16
2
55
872,7
0,98
0,70
2
115
128,2
3,38
0,06
2
269
2540,5
4,94
1,28
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

226
44
1247
4188
193
5873
4318
1179
4544
1281
4015
956
708
326
1105
90
3345
2251
5614
5555

3721,1
93,4
16359,1
37001,1
2582,8
31469,5
216993,7
1557,2
73674,0
1525,7
113563,2
3922,9
72244,5
2523,2
8208,3
1626,5
3453,9
7809,9
51694,7
707547,0

9,20
14,34
26,63
81,19
2,93
90,22
44,15
21,34
95,23
38,95
82,40
26,22
18,48
10,54
48,35
4,86
50,42
49,30
84,78
80,36

3,01
0,71
3,54
2,97
1,20
1,99
3,30
0,10
1,62
0,15
3,38
0,13
2,37
3,15
4,67
2,69
0,06
0,11
2,32
2,67

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

802
3630
118
1282
458
232
1587
1144
2067
935
39
260
300
3069
1098
2492
267
4024

6791,7
37630,8
11938,9
158626,8
5053,1
2678,9
1665,7
1210,1
79984,8
39363,8
922,9
5633,2
2220,0
21502,8
5501,3
10726,3
1037,4
17653,5

14,96
95,08
11,25
28,40
13,52
12,52
56,21
53,27
67,84
64,40
3,13
8,36
11,58
94,42
51,76
62,17
22,58
73,46

1,85
2,11
3,12
3,51
3,16
2,83
0,14
0,16
4,65
6,77
1,38
1,95
1,94
1,48
5,65
3,53
4,88
3,84

2
3
:

1693
1029
:

22193,3
9315,6
:

45,08
45,58
:

4,20
6,61
:
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DK
DE
EE
ES
LV
LT
PL
FI
SE
IS
NO
BE fr
BE de
BE nl
BG
EL
HR
IT
CY
HU
MT
RO
SI
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
ME
MK
RS
TR

Necessidade de o aluno frequentar
determinado curso ou interesse em fazê-lo
(v ariável: SC012Q04TA)
Nível
N
N Ponderado
%
S.E.
CITE
2
772
5927,7
12,61
1,97
2
1365
181806,0
31,31
3,63
2
1175
2373,2
21,08
1,78
2
4909
47282,1
11,80
1,20
2
1898
5562,2
38,00
1,79
2
2245
7712,6
31,60
1,46
2
768
42424,5
13,50
2,15
2
100
1099,9
1,98
0,95
2
116
2258,0
2,55
1,25
2
7
8,1
0,22
0,04
2
130
1291,9
2,52
1,02
3
653
9739,8
24,12
4,10
3
243
442,1
67,86
0,66
3
0
0,0
0,00
0,00
3
1998
17855,1
39,60
3,95
3
745
10723,4
12,23
2,35
3
1726
9198,1
26,85
3,16
3
6504
323483,7
65,60
3,06
3
2518
3223,2
44,16
0,11
3
2291
36592,4
47,30
3,63
3
909
1090,4
27,84
0,11
3
1476
42616,7
31,16
3,95
3
3792
8493,0
57,43
0,19
3
221
20582,5
5,31
2,03
3
93
957,8
4,05
1,84
3
59
492,2
2,93
2,20
3
56
847,0
2,51
1,67
3
3967
4128,8
60,27
0,06
3
945
3445,2
22,13
0,13
3
4789
44731,8
73,36
3,48
3
1138
151151,2
17,42
2,91

Recomendação das escolas frequentadas
anteriormente (v ariável: SC012Q02TA)

DK
DE
EE
ES
LV
LT
PL
FI
SE
IS
NO
BE fr
BE de
BE nl
BG
EL
HR
IT
CY
HU
MT
RO
SI
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
ME
MK
RS
TR

Nível
CITE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

N

N Ponderado

%

S.E.

406
1330
285
1768
59
489
381
129
146
303
218
26
0
258
386
221
246
3920
306
90
921
135
80
460
357
349
186
592
607
1301
420

2818,4
172750,5
644,5
21197,7
214,2
1635,9
20682,1
1416,6
2646,1
341,6
2056,5
500,4
0,0
3846,0
3393,8
3262,8
1309,4
207915,7
365,7
1630,1
1103,3
3832,8
187,1
50986,2
3010,7
2865,0
2887,8
603,6
2468,4
11747,8
56159,0

6,01
29,40
5,73
5,33
1,46
6,70
6,58
2,55
2,99
9,01
3,98
1,22
0,00
6,30
7,71
3,70
3,82
42,30
5,01
2,11
28,17
2,81
1,27
13,11
12,73
17,03
8,55
8,81
15,62
19,27
6,49

1,64
2,95
1,09
1,17
0,75
1,12
1,54
1,14
1,35
0,15
1,08
1,27
0,00
2,05
1,94
1,33
1,29
3,25
0,04
1,00
0,15
1,43
0,04
2,72
3,35
4,51
3,33
0,04
0,06
2,95
1,83

54
395
29
440
523
267
239
285
2291
1221
11
30
60
391
1186
1834
74
1035
1453
245

701,6
5237,1
3456,1
55192,7
5340,4
2920,8
246,0
297,2
90302,6
49575,3
319,8
578,3
620,8
2781,5
5767,6
8181,8
304,1
4583,9
19229,2
2772,9

1,57
13,56
3,26
10,13
14,29
13,65
8,67
13,41
76,59
81,10
1,09
0,86
3,26
12,61
54,26
47,42
6,62
19,40
38,71
13,57

0,89
2,46
2,35
2,19
3,11
2,89
0,09
0,10
3,52
5,26
0,88
0,63
1,20
3,03
5,10
3,11
2,35
2,76
3,65
3,88

:

:

:

:

400
834
119
780
409
228
402
257
734
256
615
2150
385
1468
736
2045
9
1766
442
702

5895,5
9107,6
11697,5
94729,5
4559,3
2699,2
421,5
275,1
27720,9
10687,9
11491,4
33975,5
3562,5
10079,7
3642,2
8935,5
72,2
8251,2
6102,8
6371,4

13,07
23,77
10,85
17,08
12,38
12,81
14,86
12,41
23,51
17,48
39,09
50,45
18,59
45,14
34,27
51,79
1,61
34,25
12,53
31,18

2,99
3,48
3,53
2,98
2,69
2,76
0,13
0,13
3,89
4,68
4,55
3,39
2,94
4,44
4,52
3,32
1,22
3,60
2,75
5,32

CZ
CZ
FR
FR
IE
IE
LU
LU
NL
NL
PT
PT
SK
SK
AL
AL
BA

BA
CH
CH

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

BA
CH
CH

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

AT

:

:

:

:

:

AT

:

CZ
CZ
FR
FR
IE
IE
LU
LU
NL
NL
PT
PT
SK
SK
AL
AL
BA

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.
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Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base nas respostas dos diretores escolares à seguinte questão colocada no
Questionário à Escola no âmbito do PISA 2018: “Em que medida é tido em conta cada um dos seguintes fatores para a
admissão de um aluno na sua escola?” Foi unicamente considerada a resposta “Sempre”.
Devido às características dos sistemas educativos nacionais, os alunos de 15 anos podem frequentar o ensino secundário
inferior (CITE 2) ou secundário superior (CITE 3). Quando aparece um único nível CITE, isso significa que mais d e 9 0 % d o s
alunos de 15 anos participantes no PISA 2018 estão matriculados no nível de ensino indicado. (O tamanho da amostra p a ra o
outro nível CITE é geralmente demasiado pequeno para revelar resultados significativos). Quando aparecem dois níveis CI T E
para um sistema educativo (Chéquia, Irlanda, França, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Eslová q uia , A lb â nia , B ó sn i aHerzegovina e Suíça), isto significa que, no âmbito do PISA 2018, proporções relativamente elevadas da amo st ra d e a l u no s
frequentam o ensino secundário inferior e superior, é que é possível comparar as práticas de admissão entre os dois níveis.

Nota específica por país
Áustria: Os dados não são desagregados por níveis CITE.

Quadro A10: Estimativas da percentagem de alunos do 4.º ano
em escolas onde o desempenho dos alunos é utilizado para
alocar os alunos nas turmas em matemática (número e % de
respostas “sim”, variável ACBG10A, TIMSS 2015)

BE nl

2251

N
Ponderado
23304,0

36,34

3,70

BG

393

4422,3

7,74

2,24

CZ

85

1374,3

1,51

1,07

DK

95

1652,0

3,83

1,75

DE

230

38216,6

6,30

1,71

N

% Estimada

S.E.

IE

348

8072,9

13,67

3,74

ES

2196

126914,6

31,42

3,19

FR

858

115151,2

17,33

3,46

HR

242

2052,7

5,51

1,96

CY

1102

2102,0

29,46

4,38

LT

0

0,0

0,00

0,00

HU

408

5801,5

6,86

2,19

NL
PL

2484
24

99462,2
2041,0

88,35
0,57

3,79
0,57

PT

414

9389,1

10,21

2,89

SI

970

3873,7

23,74

3,98

SK

240

2396,5

4,98

1,57

FI

882

8265,7

14,65

2,84

SE

207

3966,7

4,00

1,68

UK-ENG
UK-NIR

1856
418

254286,5
2640,7

49,03
14,68

3,92
3,63

NO
RS

154
338

1847,2
6281,0

3,20
10,00

1,82
2,44

TR

140

24540,5

2,30

1,07

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da IEA, TIMSS 2015.

Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base nas respostas à seguinte pergunta no questionário às escolas do T I M S S 2 0 1 5:
“Enquanto política geral da escola, o desempenho dos alunos é utilizado para alocar os alunos do <qua rt o a n o > e m t u rm as
(e.g. por aptidão ou streaming, tracking, ou por grupos)?” (Variável ACBG10A).
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Quadro A11: Estimativas da percentagem de alunos de 15 anos no nível CITE
modal que agrupa os alunos em diferentes turmas em função das suas aptidões
(PISA 2018)
BE fr
BE de

N
465
261

N Ponderado
7357,1
475,4

% Estimada
16,80
67,78

S.E.
3,43
0,60

BE nl
BG

2485
1510

33667,1
13652,7

54,67
32,21

3,68
3,20

CZ

1354

16618,2

20,49

2,67

DK
DE

1227
1141

10760,7
153389,5

23,48
27,18

2,55
3,37

EE
IE

1936
5013

3826,2
53918,6

33,67
92,85

1,68
2,16

EL

581

8304,4

9,37

1,89

ES
FR

11537
745

149174,1
95626,1

38,42
16,91

2,14
3,33

Notas explicativas
As
percentagens
foram
calculadas com base na
variável
SC042Q01TA
(Política da escola para o <ano
modal a nível nacional para os
alunos de 15 anos>: Os alunos
são agrupados em diferentes
turmas em função das suas
aptidões) do questionário a o s
diretores
escolares.
As
respostas “para todas as
disciplinas” e “para algumas
disciplinas” foram fundidas.

A
população-alvo
dos
inquéritos PISA é escolhida
com base na idade e não no
2209
12006,1
35,04
3,45
HR
ano
de
escolaridade
1252
60331,2
13,73
2,30
IT
frequentado pela mesma. I st o
1698
2135,8
29,11
0,12
CY
significa que, dependendo das
características estruturais, os
829
2643,2
18,99
1,12
LV
sistemas educativos podem
2866
10349,5
42,87
1,39
LT
diferir na forma como os
2903
3051,9
64,27
0,07
alunos de 15 anos são
LU
distribuídos entre diferentes
1426
22553,9
29,66
3,64
HU
escolas, percursos/vias ou
2651
3093,2
78,88
0,09
MT
anos de escolaridade. A fim de
garantir
uma
melhor
2953
119973,4
68,07
3,69
NL
comparabilidade
entre
659
7480,0
10,68
2,12
AT
sistemas, o cálculo dos índices
1911
103712,6
33,01
3,28
PL
de segregação (ou inclusão)
no PISA 2018 restringe-se às
593
10463,4
12,19
2,29
PT
escolas com um nível CITE
2630
73975,1
54,37
4,77
RO
modal para os alunos de
1772
4775,6
32,85
0,15
SI
15 anos. Em termos práticos,
o nível CITE modal é o nível
2023
14229,4
35,70
2,75
SK
em que a vasta maioria dos
1746
17397,7
31,83
3,47
FI
alunos na amostra está
807
13525,4
15,88
2,15
SE
matriculada. O nível CITE
modal pode ser o secundário
4092
390356,1
98,69
1,15
UK-ENG
inferior (nível CITE 2) ou o
2990
24488,5
100,00
0,00
UK-WLS
secundário superior (nível
1856
15027,2
90,06
4,80
CITE 3), ou ambos (com o e m
UK-NIR
Chéquia, Irlanda, Luxemburgo,
2176
32908,3
98,76
1,22
UK-SCT
Eslováquia e Albânia). Em
3090
12675,9
49,61
2,36
AL
diversos países, os níveis
secundário inferior e superior
2539
11230,0
47,02
3,78
BA
são ministrados na mesma
2817
38335,8
73,41
3,31
CH
escola. Como a restrição é
369
414,0
10,96
0,11
IS
feita ao nível de escola, alguns
alunos de outro nível CITE que
3355
3482,4
50,84
0,06
ME
não o nível modal no país
2436
8449,7
58,27
0,13
MK
foram incluídos na análise
713
6789,4
13,12
2,32
NO
(OCDE, 2019b. p. 247). Como
os níveis CITE não estão
2538
23630,4
38,75
3,49
RS
disponíveis para a Áustria, f o i
3638
472555,8
54,53
3,69
TR
utilizada a amostra completa
para calcular os índices de inclusão académica e social neste sistema. Ver Quadro II.C.1 em OCDE (2019b, pp. 365-366) para
a lista de níveis CITE modais por país.
Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.
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Quadro A12: Estimativas da percentagem de alunos de 15 anos que repetiram um
ano de escolaridade pelo menos uma vez (PISA 2018)
BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

N

N Ponderado

% Estimada

S.E.

1224
99
1028
219
242
281
890
136
345
170
8911
1108
100
1542
166
183
134
1655
329
166
690
889
117
1362
164
110
297
176
185
118
95
58
87
190
116
966
30
95
181
(-)
76
497

19406
198
14766
2080
3968
1743
122482
326
3633
3805
117928
123724
537
67399
295
577
489
1743
7327
209
27723
10495
10305
24791
6566
603
2353
1826
3178
11991
775
439
1277
898
530
12376
34
109
533
(-)
867
64900

41,08
28,39
23,17
4,49
4,59
3,17
19,63
2,90
6,15
4,02
28,71
16,56
1,53
13,21
3,94
3,69
2,03
32,21
8,50
5,47
17,31
14,39
3,26
26,64
4,46
3,60
5,53
3,33
3,48
2,46
3,16
2,32
2,90
3,27
1,88
17,57
0,91
1,56
3,16
(-)
1,42
7,38

0,94
1,34
0,98
0,51
0,55
0,24
0,91
0,29
0,41
0,45
0,55
0,63
0,18
0,51
0,40
0,32
0,22
0,60
0,41
0,38
0,67
0,65
0,34
1,24
0,69
0,48
0,48
0,22
0,31
0,29
0,36
0,33
0,40
0,32
0,21
0,84
0,17
0,16
0,24
(-)
0,20
0,47

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.

Notas explicativas
As percentagens foram calculadas com base na variável REPEAT (“Repetição de ano”) PISA 2018 e baseiam-se nas resposta s
dos alunos.
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Quadro A13: Estimativas da percentagem de alunos de 15 anos que frequentam escolas que oferecem aulas
suplementares na língua de instrução durante o horário letivo, por estatuto socioeconómico (ESE) e nível de
desempenho (PISA 2018)

BE fr

Todos os alunos
N
%
N Ponderado Estimada
1109
17226
38,54

S.E.
5,50

Alunos com baixo ESE (P25)
Alunos com baixo desempenho (P10)
N
%
N
%
N Ponderado Estimada S.E.
N Ponderado Estimada S.E.
276
4296
39,44
6,60 122
1788
39,91
8,13

BE de

157

286

49,70

0,84

40

77

54,01

4,90

18

38

65,04

8,63

BE nl

1950

26420

41,62

4,09

474

6683

42,67

4,84

200

2808

44,20

8,19

BG

3075

28100

61,88

3,55

844

8054

73,45

4,03

349

3332

73,32

4,72

CZ

2539

33806

39,42

2,99

617

8826

47,12

3,90

135

2516

48,75

7,44

DK

2070

17734

38,90

3,84

614

4411

39,53

4,11

257

1789

39,18

4,89

DE

2994

389042

64,07

3,43

629

82127

63,42

3,95

272

36802

60,56

6,42

EE

1641

3509

30,88

1,74

436

940

33,75

2,97

182

377

33,17

3,56

IE

910

10091

17,21

3,02

263

2859

19,71

3,87

123

1328

22,63

4,88

593

8570

9,56

2,30

137

1897

8,50

2,54

54

711

7,92

3,25

ES

9333

103271

25,51

2,16 1747

22507

22,65

2,45

:

:

:

:

FR

1505

189232

32,59

3,96

437

53545

37,39

4,88

223

26111

44,94

7,26

HR

5251

28130

80,01

2,87 1393

7364

84,14

3,08

593

3076

87,40

3,36

IT

8019

352589

70,66

2,75 1890

91990

75,36

2,77

666

36053

72,18

4,74

CY

2385

3177

43,31

0,14

573

740

41,02

1,21

269

335

45,65

2,23

LV

2514

7371

48,59

2,00

578

1592

42,88

2,38

250

694

45,71

4,22

LT

4918

17661

72,23

1,96 1066

3856

64,75

3,32

473

1593

65,08

4,19

LU

EL

3206

3358

66,04

0,11

861

905

73,55

1,01

337

355

74,16

1,92

HU

2652

42678

54,91

4,30

562

9396

48,71

5,49

216

3556

45,68

6,80

MT

414

486

12,40

0,09

94

112

11,66

0,99

14

16

3,99

1,49

NL

2107

83233

47,19

4,03

584

22073

51,09

4,77

261

9177

52,00

7,87

AT

2968

34116

46,09

2,99

708

8451

46,59

3,61

248

3337

45,05

5,54

PL

4052

225840

71,89

2,96

917

51881

66,82

3,61

383

22106

70,30

3,77

PT

4590

72859

84,28

2,49 1055

17054

83,33

3,62

481

6631

76,61

5,50

RO

4044

113402

82,28

3,48 1066

29234

85,10

3,58

427

11754

85,21

3,99

SI

2986

8375

55,91

0,19

857

2026

54,57

1,33

438

815

54,38

2,12

SK

3329

25134

59,40

2,82

813

6373

44,80

6,01

119

878

36,55

7,84

FI

2137

20799

37,28

3,67

493

4811

35,07

4,01

200

1954

34,98

4,19

SE

3234

54696

62,85

3,68

832

14242

67,43

3,39

365

6202

71,20

4,92

191258

48,74

4,68

546

52683

58,24

5,01

231

22657

57,66

6,21

14903

61,70

4,48

495

3960

72,25

4,58

170

1407

58,16

6,39

1273

10426

63,32

6,40

316

2580

65,42

6,95

136

1113

67,31

8,55

UK-SCT 1189
4318
AL

18003

52,66

5,41

284

4285

52,34

6,26

127

1908

55,67

7,07

19084

68,54

2,83

908

4383

51,79

5,67

215

956

52,39

6,50

3299

14565

60,45

4,03

841

3675

61,83

4,82

332

1413

58,59

6,05

CH

2638

35908

67,52

4,16

684

9177

70,56

5,05

246

3596

67,52

6,51

IS

1191

1410

36,80

0,23

280

330

35,18

1,48

101

122

31,74

3,01

ME

6215

6447

94,12

0,03 1548

1603

94,30

0,53

626

655

95,60

0,90

MK

4534

13731

85,44

0,09 1142

3397

86,20

1,01

472

1350

83,91

2,13

NO

734

7229

13,33

2,15

165

1546

11,82

2,18

80

735

13,54

2,96

RS

4393

40921

67,11

3,18 1023

9314

62,00

3,81

398

3747

61,40

5,26

TR

3767

487282

55,35

3,90 1048

130291

59,46

4,73

341

39825

45,21

7,97

UK-ENG 1936
UK-WLS 1859
UK-NIR

BA

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.

Nota explicativa
Os dados são retirados da variável SC152Q01HA (A sua escola oferece aulas de <língua de instrução> suplement are s? ”) d o
PISA 2018 e baseiam-se nas respostas dos diretores escolares. A análise foi limitada às escolas com o “n í v e l CI T E m o d a l”
para os alunos de 15 anos. A categoria “Todos os alunos” refere-se à percentagem total de alunos a freque n t ar u m a e sc o l a
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com aulas suplementares de língua de instrução. A categoria “Alunos com baixo ESE” refere-se à p e rc e n t a g em d e a lu no s
pertencentes a famílias de estatuto socioeconómico baixo (no percentil 25 do estatuto socioeconómico) que frequentam e ssa s
escolas. A categoria “Alunos com baixo desempenho” refere-se à percentagem de alunos no percentil 10 de desempenho q u e
frequentam essas escolas. Os percentis de desempenho dos alunos foram calculados a partir dos cinco valores plausíveis para
a leitura, que resultam em cinco N e N Ponderado. Aqui são reportados os valores médios N e N ponderado.

Quadro A14: Estimativas da percentagem de alunos de 15 anos distribuídos de acordo com o objetivo das aulas
suplementares da língua de instrução, nos casos em que a oferta existe (PISA 2018)
Apenas para fins de
enriquecimento

Apenas para fins de
recuperação

N

N.P.

%

S.E.

N

32

426

2,53

2,49

664

BE de

0

0

0

0

134

BE nl

0

0

0

0

1214

BE fr

N.P

%

10306 61,22
252

Enriquecimento e
recuperação

Sem diferenciação

S.E.

N

N.P

%

S.E.

N

N.P

%

S.E.

7,34

356

5702

33,87

6,97

26

401

2,38

2,39

87,86

0,92

23

35

12,14

0,92

0

0

0

0

16132 61,06

6,63

505

7423

28,09

6,19

231

2866

10,85

4,19

0

0

0

0

861

7896

28,10

4,07

1508

13738 48,89

4,47

706

6466

23,01

4,40

CZ

60

883

2,61

1,29

998

11342 33,55

5,09

1153

16886 49,95

5,23

328

4695

13,89

3,81

DK

0

0

0

0

1088

10149 57,14

5,67

751

6330

35,63

5,62

233

1285

7,23

2,61

DE

0

0

0

0

1778 229222 58,92

4,38

1122 147291 37,86

4,71

94

12528

3,22

1,47

EE

65

131

3,73

1,30

218

426

12,15

2,74

962

2063

58,78

3,47

396

889

25,34

3,30

IE

5,94

404

4449

44,09

8,63

432

4713

46,70

9,58

0

0

0

0

140

1993

22,04

8,92

317

4884

54,00

11,67

169

2167

23,96

9,72

16084 15,68

3,52

9419

4,98

2,99

3184

11,40

2,79

60846 17,26

3,14

BG

74

929

9,21

EL

0

0

0,00

ES

481

3038

2,96

1,14

4721

56670 55,25

4,45

2657

26788 26,11

3,50

1398

FR

0

0

0

0

652

80718 42,66

6,44

781

99095 52,37

6,42

72

HR

812

4324

15,48

3,08

334

1661

5,94

2,11

3447

18772 67,18

3,61

619

IT

248

11029

3,13

1,39

986

37073 10,51

2,25

5523 243641 69,10

4,12

1262

CY

58

62

1,95

0,01

1235

1698

53,45

0,18

1092

1417

44,60

0,18

0

0

0

0

LV

208

657

8,98

1,32

110

320

4,37

1,62

1951

5484

74,95

2,33

221

856

11,70

1,56

LT

50

113

0,64

0,44

517

1646

9,32

1,32

4177

15430 87,37

LU

0

0

0

0

2398

2513

75,67

0,13

569

HU

376

5630

13,19

3,49

148

2705

6,34

1,99

2029

MT

39

47

9,71

0,22

156

186

38,28

0,42

79

NL

66

3594

4,32

3,12

1107

43823 52,65

6,18

790

AT

35

206

0,61

0,58

1938

22636 67,13

5,35

685

7738

PL

136

8928

3,95

1,63

500

27448 12,15

PT

1,38

174

471

2,67

0,15

17,93

0,11

204

212

6,39

0,08

32599 76,38

4,35

99

1743

4,08

2,10

18,45

0,20

140

163

33,56

0,31

30551 36,71

5,54

144

5265

6,33

2,75

22,95

4,50

279

3140

9,31

3,05

2,47

3195 177691 78,68

3,43

221

11772

5,21

1,75

596
90

103

1969

2,72

1,87

619

9308

12,85

2,57

3440

53495 73,82

3,80

412

7690

10,61

2,42

RO

330

9139

8,13

2,76

201

6072

5,40

2,26

3437

96305 85,63

3,66

38

951

0,85

0,84

SI

216

277

3,31

0,04

996

2590

30,92

0,19

1578

4860

58,02

0,22

196

648

7,74

0,16

SK

626

4585

18,31

2,97

396

3208

12,81

2,38

2019

15145 60,49

3,21

273

2100

8,39

2,25

FI

301

3027

14,93

3,95

550

5286

26,07

4,99

747

7131

35,17

6,18

481

4831

SE

0

0

0

0

1240

20565 38,06

3,75

919

15234 28,20

3,96

1044

UK-ENG

0

0

0

0

463

44732 24,00

5,79

1289 125909 67,55

6,03

23,83

5,10

18231 33,74

4,54

152

15739

8,44

3,83

UK-WLS

0

0

0

0

271

1988

13,34

4,33

1421

11392 76,44

5,63

167

1522

10,21

3,86

UK-NIR

24

318

3,16

3,04

607

5262

52,30

6,43

570

4182

41,57

6,20

35

299

2,97

2,20

UK-SCT

0

0

0

0

149

2040

11,53

4,04

669

10138 57,27

7,48

351

5524

31,21

7,71

AL

760

3408

17,86

2,66

0

0

0

0

1487

6955

36,44

4,39

2071

8721

45,70

3,91

BA

488

2101

14,43

3,60

212

872

5,99

2,64

2404

10756 73,85

4,51

195

835

5,74

2,08

CH

42

319

0,88

0,80

1829

24937 68,90

5,07

678

9904

27,36

5,08

118

1032

2,85

1,30

IS

0

0

0

0

314

0,40

475

549

38,95

0,40

402

473

33,56

0,38

ME

451

477

7,39

0,02

0

0

0

0

5764

5971

92,61

0,02

0

0

0

0

136

317

2,32

0,00

615

1516

11,09

0,05

3119

9745

71,28

0,07

634

2093

15,31

0,05

704

MK
NO
RS
TR

388

27,48

0

0

0

0

505

5015

70,96

10,06

84

9,96

5,77

129

1349

19,08

8,19

116

1120

2,74

1,61

151

1865

4,56

2,20

3742

34389 84,04

3,54

384

3547

8,67

2,68

119

15628

3,21

1,81

198

25639

5,26

5,26

3450 446015 91,53

91,53

0

0

0

0

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.
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Notas explicativas
“N.P” indica o “número ponderado de observações”. Os dados são retirados do PISA 2018, da variável SC160Q01WA (“Qual é
o objetivo das aulas suplementares de <língua de instrução>?”) e baseiam-se nas respostas dos diretores escolares. As
percentagens aplicam-se somente aos alunos que frequentam escolas no nível CITE modal em que o ensino suplem en t ar d e
línguas faz parte da oferta de escola e, portanto, devem ser interpretadas com combinação com o Quadro A13.

PARTE III.
Quadro A15: Relações entre índices compostos de equidade e as suas variáveis de input
Indicador 1, equidade como inclusão (31 casos):
Diferença entre alunos de baixo desempenho (P10) e de elevado desempenho (P90) no ensino primário
Coeficientes de regressão
padronizados do Indicador 1

N

PIRLS 2011

0,850

25

PIRLS 2016

0,859

25

TIMSS 2011 4.º ano Matemática

0,966

25

TIMSS 2015 4.º ano Matemática

0,997

25

Fontes das variáveis de input

Indicador 2, equidade como inclusão (42 casos):
Diferenças entre alunos de baixo desempenho (P10) e de elevado desempenho (P90) no ensino secundário
Coeficientes de regressão
padronizados do Indicador 2

N

PISA 2015 Leitura

0,896

40

PISA 2015 Matemática

0,941

40

PISA 2018 Leitura

0,734

41

PISA 2018 Matemática

0,890

42

Fontes das variáveis de input

Indicador 3, equidade como j ustiça (42 casos):
Impacto do contexto socioeconómico no desempenho (correlação entre o número de livros em casa e o desempenho dos
alunos), todos os níveis
Coeficientes de regressão
padronizados do Indicador 3

N

PIRLS 2011

0,825

25

PIRLS 2016

0,780

25

TIMSS 2011 4.º ano Matemática

0,883

25

TIMSS 2015 4.º ano Matemática

0,881

25

TIMSS 2011 8.º ano Matemática

0,850

11

TIMSS 2015 8.º ano Matemática

0,874

10

PISA 2015 Leitura

0,940

39

PISA 2015 Matemática

0,942

39

PISA 2018 Leitura

0,947

41

PISA 2018 Matemática

0,927

42

Fontes das variáveis de input

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
Os indicadores de equidade dos diferentes inquéritos (e respetivas áreas disciplinares) foram combinados no quad ro d e u m a
análise fatorial confirmatória. A análise fatorial confirmatória é um método estatístico que perm it e e st u d ar a re l a ç ã o e n tre
variáveis individuais e combiná-las de modo a conduzir à formação de variáveis latentes teoricamente informadas. Como tal , a
análise fatorial confirmatória avalia se é possível combinar estas variáveis de entrada (input) veri f i can do e m q u e m e did a o
score composto derivado explica cada uma delas. Este quadro apresenta os coeficientes de regressão estimados que mostram
até que ponto os índices compostos preveem as variáveis de input. Os coeficientes de regressão padronizados represent a d os
no quadro podem ser interpretados como a correlação entre o índice composto e cada variável de input.
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Quadro A16: Estimativas das variâncias inter-escolas e intra-escola no desempenho académico e correlações
intraclasse relacionadas no PIRLS 2016 e TIMSS 2015
PIRLS 2016

BE fr
BE nl
BG
CZ
DK
DE
IE
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-NIR
NO
RS
TR

Variância interescolas
1005,58
616,17
2932,94
836,22
557,79
1764,55
815,38
661,91
770,54
:
594,59
:
558,67
1261,09
1622,33
953,25
477,70
847,85
662,56
646,23
257,60
1998,97
478,99
802,04
765,41
808,79
474,16
:
:

Variância intraescola
3669,96
3064,12
4353,41
3840,65
3938,50
4014,91
4562,17
3399,37
3904,92
:
3502,36
:
3252,46
3436,96
3809,87
6964,25
3128,13
3469,07
4595,91
3570,15
4869,57
4281,66
3872,98
3725,92
5354,67
5629,41
3759,71
:
:

TIMSS 2015
Correlação
intraclasse
0,215
0,167
0,403
0,179
0,124
0,305
0,152
0,163
0,165
:
0,145
:
0,147
0,268
0,299
0,120
0,132
0,196
0,126
0,153
0,050
0,318
0,110
0,177
0,125
0,126
0,112
:
:

Variância interescolas
:
847,26
2643,97
773,23
1166,85
814,81
702,49
996,64
1322,75
638,18
801,82
639,24
:
1228,70
2503,92
:
337,58
:
736,01
1024,75
335,12
2005,26
301,19
1065,47
1876,96
1095,75
488,00
1199,08
3476,44

Variância intraescola
:
2868,20
4392,20
4180,35
4498,27
3500,33
4657,96
3742,38
4273,35
3868,58
4241,49
5842,47
:
3786,78
5401,79
:
2777,57
:
4502,84
4194,01
4427,81
4498,05
4177,01
3693,94
5266,52
6176,08
4287,78
6233,41
5603,23

Correlação
intraclasse
:
0,228
0,376
0,156
0,206
0,189
0,131
0,210
0,236
0,142
0,159
0,099
:
0,245
0,317
:
0,108
:
0,140
0,196
0,070
0,308
0,067
0,224
0,263
0,151
0,102
0,161
0,383

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir das bases de dados da IEA, PIRLS 2016 e TIMSS 2015.

Notas explicativas
A correlação intraclasse é a variação no desempenho escolar dos alunos entre as escolas, dividida pela soma da varia çã o n o
desempenho escolar dos alunos entre-escolas e a variação no desempenho escolar dos alunos intra-escola.
O plano de amostragem dos inquéritos PIRLS e TIMSS (em que só é selecionada uma turma do 4.º ano por escola, na maioria
dos países participantes) não permite diferenciar a variância entre-escolas da variância entre-turmas no seio das escola s. I st o
pode ser problemático se as diferenças entre-turmas no seio das escolas forem consideráveis; no entanto, se as turmas i n t ra escola são semelhantes no seu desempenho médio, os resultados não serão distorcidos. Apesar disso, continua a ser possíve l
determinar a percentagem de variação nos resultados do desempenho dos alunos entre-turmas e intra-turma em cada escola.
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Quadro A17: Estimativas das variâncias inter-escolas e intra-escola no desempenho académico (literacia da
leitura e matemática) e contexto socioeconómico no nível CITE modal, e correlações intraclasse relacionadas no
PISA 2018

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

PISA 2018
literacia da leitura
Variância
Variância Correlação
interintra-escola intraclasse
escolas
3340,52
5882,56
0,362
1555,67
6449,98
0,194
4326,58
5875,89
0,424
5264,82
4878,09
0,519
5167,11
4996,40
0,508
1255,43
7264,04
0,147
5899,31
5893,17
0,500
1832,38
6861,08
0,211
1155,74
7164,20
0,139
2895,44
6300,39
0,315
:
:
:
3515,80
5791,71
0,378
3082,18
4821,78
0,390
3699,87
5233,49
0,414
2648,39
7481,78
0,261
1822,35
6095,49
0,230
3569,61
5567,64
0,391
3365,12
8275,35
0,289
4793,92
4221,30
0,532
2916,19
9536,72
0,234
5950,26
5059,96
0,540
5016,60
5323,69
0,485
1843,62
7695,46
0,193
1643,30
6844,87
0,194
3817,07
5065,69
0,430
4203,77
4707,45
0,472
4468,28
5454,87
0,450
841,41
9181,59
0,084
1767,58
9604,80
0,155
1687,57
8213,60
0,170
1373,02
7902,35
0,148
3158,46
6339,43
0,333
721,97
8384,84
0,079
1719,70
4543,55
0,275
1947,20
4434,50
0,305
3359,62
7026,27
0,323
691,18
10002
0,065
2279,66
5061,68
0,311
3073,79
5370,18
0,364
1056,88
10090
0,095
3784,89
5526,06
0,406
4327,72
3415,89
0,559

PISA 2018
matemática

Variância
Variância Correlação
interintra-escola intraclasse
escolas
3074,47
5114,59
0,375
1286,60
4667,45
0,216
3602,06
4996,86
0,419
4286,17
5468,15
0,439
4338,62
4953,08
0,467
1024,79
5840,03
0,149
4546,15
4857,36
0,483
1352,62
5300,39
0,203
886,17
5254,28
0,144
2028,60
5419,32
0,272
1000,55
6743,36
0,129
2913,84
4535,76
0,391
2719,01
4912,53
0,356
3431,17
4737,81
0,420
2586,23
6985,46
0,270
1435,92
4999,92
0,223
2964,09
5456,39
0,352
2863,93
6447,37
0,308
3723,09
3656,14
0,505
2086,93
8083,35
0,205
5109,16
3564,79
0,589
4670,19
4746,94
0,496
1670,23
6562,77
0,203
1592,96
6857,23
0,189
3511,83
5146,07
0,406
3644,38
3850,62
0,486
3883,08
5594,28
0,410
552,15
6386,76
0,080
1444,34
6876,96
0,174
1851,67
6894,10
0,212
883,09
5831,31
0,132
2671,67
4571,02
0,369
681,58
8132,05
0,077
1336,59
5433,51
0,197
1849,27
4989,35
0,270
2693,32
5957,77
0,311
608,94
7679,31
0,073
1809,37
5098,42
0,262
2919,85
5890,35
0,331
825,29
7503,45
0,099
3409,01
5880,94
0,367
4247,15
3380,57
0,557

PISA 2018
diferenças socioeconómicas
Variância
Variância Correlação
interintra-escola intraclasse
escolas
0,218
0,658
0,249
0,058
0,654
0,081
0,175
0,622
0,219
0,417
0,647
0,392
0,248
0,554
0,309
0,097
0,500
0,163
0,301
0,812
0,270
0,158
0,509
0,238
0,132
0,622
0,175
0,188
0,626
0,231
0,254
0,818
0,237
0,188
0,551
0,254
0,112
0,492
0,186
0,162
0,639
0,202
0,150
0,704
0,176
0,180
0,527
0,255
0,227
0,543
0,295
0,363
0,939
0,279
0,312
0,506
0,381
0,184
0,742
0,199
0,164
0,595
0,216
0,207
0,591
0,260
0,167
0,558
0,231
0,270
1,015
0,210
0,266
0,616
0,301
0,147
0,470
0,238
0,349
0,529
0,397
0,084
0,551
0,132
0,118
0,684
0,147
0,198
0,640
0,237
0,109
0,627
0,149
0,121
0,628
0,162
0,097
0,640
0,132
0,351
0,632
0,357
0,113
0,568
0,166
0,166
0,719
0,188
0,080
0,581
0,122
0,105
0,657
0,138
0,165
0,638
0,206
0,059
0,615
0,088
0,159
0,521
0,234
0,476
0,928
0,339

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da OCDE, PISA 2018.

Notas explicativas
A correlação intraclasse para o desempenho académico é a variação no desempenho escolar dos aluno s e n t re a s e sc o l a s,
dividida pela soma da variação no desempenho escolar dos alunos entre-escolas e a variação no dese m pe nh o e sc o l ar d o s
alunos intra-escola.
A correlação intraclasse para o contexto socioeconómico é a variação no estatuto socioeconómico dos alunos entre as escolas,
dividida pela soma da variação no estatuto socioeconómico dos alunos entre-escolas e a variação no estatuto socioeconómico
dos alunos intra-escola.
O estatuto socioeconómico é medido pelo índice do Estatuto Económico, Social e Cultural (ESCS) calculado pela OCDE.
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As estimativas da variância intra-escola e inter-escolas foram calculadas utilizando um valor plausível, e soment e o p e so p o r
aluno. Desse modo, podem surgir algumas diferenças entre estas estimativas e os cálculos da OCDE.
A população-alvo dos inquéritos PISA é escolhida com base na idade e não no ano de escolaridade frequentado pela me sm a.
Isto significa que, dependendo das características estruturais, os sistemas educativos podem diferir na forma como o s a l u n os
de 15 anos são distribuídos entre diferentes escolas, percursos/vias ou anos de escolaridade. A fim de gara n ti r u m a m e lh or
comparabilidade entre sistemas, o cálculo dos índices de segregação (ou inclusão) no PISA 2018 restringe-se às escola s co m
um nível CITE modal para os alunos de 15 anos. Em termos práticos, o nível CITE modal é o nível em que a vasta maioria d os
alunos na amostra está matriculada. O nível CITE modal pode ser o secundário inferior (nível CITE 2) ou o secundário superior
(nível CITE 3), ou ambos (como em Chéquia, Irlanda, Luxemburgo, Eslováquia e Albânia). Em diversos países, os níveis
secundário inferior e superior são ministrados na mesma escola. Como a restrição é feita ao nível de escola, alguns aluno s d e
outro nível CITE que não o nível modal no país foram incluídos na análise (OCDE, 2019b. p. 247). Como os níve i s CI T E n ã o
estão disponíveis para a Áustria, foi utilizada a amostra completa para calcular os índices de inclusão académica e social neste
sistema. Ver Quadro II.C.1 em OCDE (2019b, pp. 365-366) para a lista de níveis CITE modais por país.
O plano de amostragem dos inquéritos PISA permite diferentes definições de “escola” entre os sistem a s e d u c a t i v os. Co m o
explica a OCDE (2019a, p. 161), em alguns países, as amostras incluem subunidades no seio das escolas em vez de esco l a s,
o que pode afetar as estimativas da variância inter-escolas e, consequentemente, a correlação intraclasse. Na Áustria,
Chéquia, Alemanha, Hungria, Roménia e Eslovénia, as escolas com mais de um programa de estu d o s f o ra m d i v idi da s e m
unidades que ministram estes programas. Nos Países Baixos, as localizações foram listadas como unidades da a m o st ra . Na
Comunidade flamenga da Bélgica, cada campus (ou local de implantação) de uma escola multi-campus foi incluído na amostra
de forma independente, ao passo que na Comunidade francófona da Bélgica, a maior unidade administrativa d e u m a e sco l a
multi-campus foi incluída na amostra como um todo.

Quadro A18: Relações entre os índices compostos de segregação académica e as suas variáveis de input
Indicador 4 (30 casos): Segregação académica (correlação intraclasse) no ensino primário
Coeficientes de regressão
padronizados do Indicador 4

N

PIRLS 2011

0,962

25

PIRLS 2016

0,864

25

TIMSS 2011 4.º ano Matemática

0,901

25

TIMSS 2015 4.º ano Matemática

0,919

25

Fontes das variáveis de input

Indicador 5 (42 casos): Segregação académica (correlação intraclasse) no nível CITE modal do ensino secundário
Coeficientes de regressão
padronizados do Indicador 5

N

PISA 2015 Leitura

0,931

40

PISA 2015 Matemática

0,944

40

PISA 2018 Leitura

0,990

41

PISA 2018 Matemática

0,986

42

Fontes das variáveis de input

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Notas explicativas
A segregação académica é medida pela correlação intraclasse (rho), que é a variação no desempenh o e sc o l a r d o s a l u n o s
entre escolas, dividido pela soma da variação no desempenho escolar dos alunos entre-escolas e a variação no desem pe nh o
escolar dos alunos intra-escola (ver OCDE, 2019b, p. 346).
Os indicadores de segregação académica dos diferentes inquéritos (e respetivas áreas disciplinares) fo ra m c o m b in ad o s n o
quadro de uma análise fatorial confirmatória. A análise fatorial confirmatória é um método estatístico qu e p erm it e e st u d a r a
relação entre variáveis individuais e combiná-las de forma a conduzir à formação de variáveis latentes teoricamente
informadas. Como tal, a análise fatorial confirmatória avalia se é possível combinar estas variáveis de entrada (input)
verificando em que medida o score composto derivado explica cada uma delas. Este quadro apre se n t a o s co e f i cie n te s d e
regressão estimados que mostram até que ponto os índices compostos preveem as variáveis de input. Os coeficientes de
regressão padronizados representados no quadro podem ser interpretados como a correlação entre o índice composto e ca d a
variável de input.
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Quadro A19: Indicadores compostos de segregação académica, inclusão e justiça

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
IS
ME
MK
NO
RS
TR

Segregação
académica, nível
primário

Segregação
académica, nível
secundário

Diferenças de
desempenho,
nível primário

0,424
:
-0,083
2,477
-0,308
-0,490
0,536
:
-0,561
:
0,016
-0,068
-0,955
0,016
-1,095
-0,364
0,325
:
1,451
0,480
-0,926
-0,617
-0,758
0,185
2,210
-1,559
0,846
-1,306
-0,223
0,086
:
-0,659
:
:
:
:
:
:
:
-0,983
-0,097
1,999

0,417
-0,724
0,855
1,258
1,286
-1,100
1,279
-0,718
-1,162
-0,075
-1,203
0,561
0,493
0,732
-0,280
-0,608
0,404
-0,027
1,491
-0,424
1,805
1,286
-0,854
-0,827
0,814
1,231
0,889
-1,538
-1,012
-0,772
-1,196
0,253
-1,559
-0,471
-0,089
0,076
-1,702
-0,136
0,534
-1,483
0,609
1,689

-0,431
:
-1,356
0,807
-0,472
0,000
-0,894
:
-0,170
:
-0,481
0,083
-0,868
-0,339
0,675
-0,880
-0,300
:
1,227
0,959
-1,825
-0,947
-0,273
-0,268
2,588
-0,602
0,396
-0,771
-0,594
0,924
:
1,067
:
:
:
:
:
:
:
-0,494
1,169
2,070

Diferenças de
desempenho,
nível secundário
0,595
-1,196
1,421
1,460
0,376
-1,276
0,397
-1,260
-1,513
0,173
-0,750
1,189
-0,501
0,352
0,624
-1,573
-0,232
1,185
0,470
2,793
0,559
0,765
-0,394
0,637
-0,067
-0,276
1,060
-0,933
0,346
0,494
-1,469
-1,170
-0,420
-0,804
-1,707
0,745
0,488
-0,643
0,487
-0,099
0,797
-1,131

Impacto do contexto
socioeconómico no
desempenho
1,270
-0,879
0,223
0,149
0,933
-0,206
1,027
-0,599
0,859
-0,692
0,205
1,270
-0,673
-0,543
-1,533
-1,346
-0,356
1,718
2,559
-0,879
0,055
1,101
0,205
0,149
0,634
0,055
1,475
-0,692
0,335
0,746
-0,113
0,896
-0,057
-1,234
-1,738
1,027
-0,935
-1,253
-1,776
-0,673
-0,748
0,036

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir das bases de dados PIRLS 2011, 2016, TIMSS 2011, 2015, PISA 2015, 2018.
Disponíveis em:
PIRLS 2011: https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html
PIRLS 2016: https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-database/index.html
TIMSS 2011: https://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-database.html
TIMSS 2015: https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-database/
PISA 2015: https://www.oecd.org/pisa/data/2015database/
PISA 2018: https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/
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Quadro A20: Indicador composto de autonomia escolar, 2018/19 (Figuras III.2.14 e III.2.15)
BE
fr

BE
de

BE
nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

Score composto
de autonomia -0,09 -0,69 0,42 0,72 0,42 -0,61 -0,62 1,26 0,96 -1,08 -0,09 -0,99 -0,12 -0,24 -1,16 0,83 0,61 -0,61 0,07 -1,17 1,45 -0,91
escolar
PL

PT

RO

SI

SK

FI

UK- UK- UK- UKENG WLS NIR SCT

SE

Score composto
de autonomia 0,42 -0,09 -0,30 -0,24 0,07 0,33 -0,54
escolar

AL

0,76 0,76 0,76 0,83

BA

CH

IS

ME

MK

NO

RS

TR

-0,03 -0,47 0,07 2,67 0,42 -0,99 -0,03 -0,54 -2,08

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Quadro A21: Níveis de financiamento público por aluno, 2016, CITE 1 (Figura III.2.17)
BE
fr
Paridade do
poder de
compra

BE
nl

BG

CZ

7560 7560 7560 3126 3555
PL

Paridade do
poder de
compra

BE
de

PT

RO

SI

SK

DK
:
FI

DE

EE

IE

EL

ES

FR

6355 4561 6077 4022 4718 5312
SE

4658 5080 1359 5698 4679 6843 8248

HR
:

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

5591 7812 4607 4298 12322 3725 5029 6226 8824

UK- UK- UK- UKENG WLS NIR SCT

AL

BA

7328 7328 7328 7328

:

:

CH

IS

11581 8455

ME

MK

NO

RS

TR

:

:

9180

:

2473

Fonte: Eurostat [educ_uoe_fine09] (última atualização: 24/02/20). O Eurostat só fornece valores nacionais para a B é l g ic a e o
Reino Unido.

Quadro A22: Despesa privada (agregado familiar) em percentagem da despesa pública total na educação, 2016,
CITE 1 (Figura III.2.18)

%

%

BE
fr
2,9

BE
de
2,9

BE
nl
2,9

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

1,4

5,3

:

:

8,6

2,5

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

7,8 12,7 0,7

9,7

7

0,4

:

EL

ES

FR

8,3 18,3 7,5

UK- UK- UK- UKENG WLS NIR SCT
8,7

8,7

8,7

8,7

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

:

5,5

4,9

1,8

2,7

3,4

:

AL

BA

CH

IS

ME

:

:

:

1

:

MT

NL

AT

11,7 1,5

2,2

MK

NO

RS

TR

:

0

:

16,8

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice a partir da base de dados da Eurostat [educ_uoe_fine0 2] e [ e d u c _u oe _f in e0 3 ] (ú l t im a
atualização: 24/02/20). O Eurostat só fornece valores nacionais para a Bélgica e o Reino Unido.
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Designação
Dif erenciação curricular

Def inição
Número de níveis CITE em que ocorre diferenciação curricular

N.º de
observ ações

Mín.

Máx.

Média

Desv io padrão

Figura(s) na Parte
II do relatório

42

0

3

0,93

1,09

Figura II.3.1

Idade do primeiro tracking Idade em que o tracking tem início de facto

42

10

16

14,02

1,88

Figura II.6.1 ( 3)

Número de v ias
(CITE 2, CITE 3)

Número de v ias diferenciadas no CITE 2/CITE 3 (maximizado em 5)

42

1 (CITE 2)
2 (CITE 3)

5

1,50 (CITE 2)
4,05 (CITE 3)

1,04 (CITE 2)
0,96 (CITE 3)

Figura II.6.2

Tipo de escolha da escola Grau de liberdade parental na escolha da escola, dependendo do principal sistema de escolha da
(CITE 1-2)
escola nos níveis primário e secundário inferior de um sistema educativo.

42

1

3

2,07

0,75

Figura II.4.2

42

0

1 (CITE 2)
3 (CITE 1-3)

42

0

2

0,98

1,00

Figura II.4.4

42

0

2

0,55

0,67

Figura II.5.1

De acordo com as regulamentações/recomendações a nível superior, as escolas podem aplicar
critérios de admissão académicos no nível CITE 2.

42

0

1

0,33

0,48

Figura II.5.5

Existem diferenças nos critérios de admissão escolar aplicáveis a certos tipos de escola pública
em relação ao regime normal (isto é, políticas em vigor na maioria das escolas públicas), níveis
CITE 1-3.

42

0

3

0,98

1,02

Figuras II.5.4-5.6

42

0

2 (CITE 1-2)
3 (CITE 1-3)

42

0

1

0,26

0,45

Figura II.5.1

42

0

4

1,07

1,49

Figuras II.4.3 B;
II.5.1

42

0

10

2,31

2,31

Figuras II.4.3 A-B;
II.5.1; II.5.4-6

Dif erenças existentes entre o principal sistema de escolha da escola (ou seja, as políticas para a
maioria das escolas públicas) e as políticas de escolha da escola aplicáveis a determinados tipos
de escola pública. Pode tratar-se de um critério geográfico distinto do que vigora para a maioria
das escolas públicas, ou da livre escolha da escola quando a maioria dos alunos é alocada a uma
escola com base na área de residência.
Número de níveis CITE para os quais as autoridades de nível superior fornecem informação, seja
Inf ormação pública sobre
direta ou indiretamente por via das escolas de origem, a fim de ajudar as famílias a escolher uma
as escolas (CITE 1-2)
escola, níveis CITE 1 e 2.
Escolas podem aplicar
As autoridades de nível superior permitem/não permitem ou tornam obrigatório para as escolas a
critérios de admissão
aplicação de critérios de admissão de modo a decidir a quem atribuir vaga, no nível CITE 2.
(CITE 2)
Dif erenciação nas
políticas de escolha da
escola no setor público
(CITE 2 e CITE 1-3)

Critérios de admissão
académicos (CITE 2)

318

Dif erenciação nas
políticas de admissão
dentro do setor público
(CITE 1-3)
Dif erenciação
público/privado nas
políticas de escolha da
escola (CITE 1-2
e CITE 1-3)
Dif erenciação
público/privado nas
admissões escolares
Score composto de
dif erenciação
público/privado
Score composto de
dif erenciação: todas as
dif erenças entre tipos de
escola, setores público e
priv ado

(3)

Existem diferenças nas políticas de escolha da escola aplicáveis às escolas privadas
dependentes do Estado em relação ao regime normal (isto é, políticas em vigor na maioria das
escolas públicas). Trata-se, em geral, de uma livre escolha em escolas privadas dependentes do
Estado quando na maioria das escolas públicas os alunos são alocados com base na área de
residência.
Existem diferenças nas políticas de admissão aplicáveis às escolas privadas dependentes do
Estado em relação ao regime normal (isto é, políticas em vigor na maioria das escolas públicas),
nív eis CITE 1-3.
Score composto baseado na existência de diferenças entre o regime geral de escolha da escola
e/ou as políticas de admissão escolar (isto é, políticas em vigor na maioria das escolas públicas)
e as políticas nestas duas áreas aplicáveis às escolas privadas dependentes do Estado, níveis
CITE 1-3.
Score composto baseado na existência de diferenças entre o regime geral de escolha da escola
e/ou as políticas de admissão escolar (isto é, políticas para a maioria das escolas públicas) e as
políticas nestas duas áreas aplicáveis às escolas privadas dependentes do Estado e a certos
tipos de escola pública, níveis CITE 1-3.

No caso da Polónia, foi utilizado um ano de referência anterior devido a reformas que entraram em vigorar após a aplicação do inquèrito do PISA 2018.

0,21 (CITE 2)
0,42 (CITE 2)
0,26 (CITE 1-3) 0,59 (CITE 1-3)

0,69 (CITE 1-2) 0,95 (CITE 1-2)
0,81 (CITE 1-3) 1,52 (CITE 1-3)

Figura II.4.3. A

Figura II.4.3 B
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Quadro A23: Lista de variáveis e estatística descritiva dos dados recolhidos pela Rede Eurydice (Capítulos III.2 e III.3)

Designação
Normas de retenção de
ano (CITE 1 e CITE 1-3)
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Score de autonomia
escolar
Autonomia na gestão de
recursos humanos
Autonomia na utilização
de f undos públicos
Autonomia na def inição de
conteúdos e processos
pedagógicos
Autonomia nas decisões
em matéria de admissões
Exames nacionais para
certif icação de
qualif icações (CITE 1,
CITE 2, CITE 3)
Outros testes
normalizados (CITE 1,
CITE 2, CITE 3)
Dados de desempenho na
av aliação externa das
escolas

N.º de
observ ações

Mín.

Máx.

37 (CITE 1)
33 (CITE 1-3)

0

2 (CITE 1)
6 (CITE 1-3)

Score composto de autonomia escolar em todas as áreas da autonomia escolar

42

-2,08

2,67

0,00

0,86

Figuras II.8.1,
II.8.2, II.8.3

Score de autonomia escolar relacionado com a gestão de recursos humanos

41

-3,18

3,08

-0,06

2,01

Figura II.8.1

Score de autonomia escolar relacionado com a utilização de fundos públicos

42

-1,99

4,64

0,06

1,39

Figura II.8.2

Score de autonomia escolar relacionado com a definição de conteúdos e processos pedagógicos

42

-1,98

4,16

0,06

1,25

Figura II.8.3

Score de autonomia escolar relacionado com decisões em matéria de admissões

42

-0,35

6,63

0,68

1,43

Figura II.5.2

Exames nacionais para certificação de qualificações na língua de instrução ou em matemática,
f inal do nível CITE

42

0

1

0,07 (CITE 1)
0,45 (CITE 2)
0,76 (CITE 3)

0,26 (CITE 1)
0,50 (CITE 2)
0,43 (CITE 3)

Figura II.9.1

Outros testes nacionais normalizados na língua de instrução ou em matemática

42

0

1

0,67 (CITE 1)
0,64 (CITE 2)
0,36 (CITE 3)

0,48

Figura II.9.2

Autoridades de nível superior utilizam/não utilizam dados de desempenho dos alunos em exames
nacionais ou outros testes/exames normalizados na avaliação externa das escolas

42

0

2

1,55

0,67

Figura II.9.6

42

0

2

0,95

0,99

Figura II.9.4

Presença/ausência de uma avaliação externa das escolas feita com regularidade, e o grau de
div ulgação pública dos relatórios de avaliação externa

42

0

3

2,07

1,09

Figura II.9.8

Score composto baseado na existência de exames nacionais para certificação de qualificações
e/ou outros testes normalizados nos níveis CITE 1 e 2; e se os dados de desempenho destes
exames e testes são usados na avaliação externa das escolas

42

0

4

3,00

1,27

Figuras II.9.1,
II.9.2 e II.9.6

42

0

5

3,02

1,88

Figuras II.9.4 e
II.9.8

Os alunos recebem o apoio de professores especializados no apoio a alunos de baixa
prof iciência em leitura e matemática

42

0

4 (CITE 1)
1,95 (CITE 1)
1,56 (CITE 1)
12 (CITE 1-3) 5,14 (CITE 1-3) 4,33 (CITE 1-3)

Figuras II.11.1-3

Os alunos recebem tutoria individual ou em pequenos grupos durante o dia normal dia letivo em
literacia da leitura ou matemática.

42

0

4 (CITE 1)
2,24 (CITE 1)
1,48 (CITE 1)
12 (CITE 1-3) 6,21 (CITE 1-3) 4,09 (CITE 1-3)

Figuras II.11.1-3

Os alunos recebem o apoio de psicólogos, terapeutas da fala, assistentes sociais ou outros
prof issionais similares no domínio da literacia da leitura ou literacia matemática

42

0

4 (CITE 1)
2,95 (CITE 1)
1,19 (CITE 1)
12 (CITE 1-3) 8,50 (CITE 1-3) 3,57 (CITE 1-3)

Figuras II.11.1-3

Média anual da carga horária letiv a mínima recomendada (em horas) para o currículo obrigatório
no CITE 1

40

472,50

Def inição
A repetição de ano não é permitida (0), é permitida com algumas restrições (1) ou é permitida
sem quaisquer restrições (2).

Publicação dos resultados Publicação dos resultados de cada escola nos exames nacionais e ou testes nacionais
dos testes
normalizados
Existência de avaliação
externa e publicação dos
resultados
Score composto de
monitorização do
desempenho

Publicação de inf ormação Score composto baseado na divulgação pública (ou não) de relatórios com dados de
sobre a escola
desempenho em exames nacionais e/ou outros testes nacionais
Disponibilização de
prof essores
especializados (CITE 1
e CITE 1-3)
Disponibilização de tutorias
de grupos pequenos
(CITE 1 e CITE 1-3)
Disponibilização do apoio
de outros prof issionais
(CITE 1 e CITE 1-3)

Fonte: Eurydice.

1051,43

Desv io padrão

1,14 (CITE 1)
0,67 (CITE 1)
4,06 (CITE 1-3) 1,64 (CITE 1-3)

734,51

132,73

Figura(s) na Parte
II do relatório
Figura II.7.2

Figuras II.12.1-2

Anex os

Carga horária letiva
(CITE 1)

Média

Diferenciação curricular Idade do primeiro tracking
Diferenciação curricular
Idade do primeiro tracking
Número de vias (CITE 2)
Número de vias (CITE 3)
Dimensão do setor vocacional
Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0: Rho=0
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0: Rho=0
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0: Rho=0
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0: Rho=0
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0: Rho=0
Número de observações

1,00
42
-0,44
0,00
42
0,39
0,01
42
0,61
<,0001
42
0,31
0,06
39

-0,44
0,00
42
1,00
42
-0,67
<,0001
42
-0,31
0,05
42
-0,30
0,07
39

Número de vias
(CITE 2)
0,39
0,01
42
-0,67
<,0001
42
1,00
42
0,23
0,14
42
0,10
0,56
39

Número de vias
(CITE 3)
0,61
<,0001
42
-0,31
0,05
42
0,23
0,14
42
1,00
42
0,29
0,07
39

Dimensão do setor
vocacional
0,31
0,06
39
-0,30
0,07
39
0,10
0,56
39
0,29
0,07
39
1,00
42
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Quadro A24: Matriz de correlação (coeficientes de Spearman) das variáveis de tracking e diferenciação curricular (Secção III.2.1)
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Quadro A25: Matriz de correlação (coeficientes de Spearman) das variáveis de escolha da escola e políticas de admissão (Secção III.2.2)
Dif. políticas de
Dif. políticas de
Dimensão
Tipo de
Informação Escolas podem Critérios de
Dif.
Dif.
% escolas
% escolas
escolha entre
admissão entre
% escolas
% escolas
relativa das
escolha da
pública sobre aplicar critérios admissão
público/privado público/privado
privadas
privadas
tipos de
tipos de
públicas, CITE públicas, CITE
escolas privadas
escola,
escolas, CITE de admissão, académicos,
na escolha da nas admissões
depend. Estado,
depend.
escolas
escolas
1
2
depend. Estado,
CITE 1-2
1-2
CITE 2
CITE 2
escola
escolares
CITE 1
Estado, CITE 2
públicas
públicas
CITE 1
-0,15

0,24

0,50

0,14

-0,23

-0,45

-0,27

-0,14

-0,21

0,19

0,17

0,34

0,34

0,13

0,00

0,37

0,15

0,00

0,08

0,39

0,18

0,27

0,31

0,04

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

Dif. políticas de escolha Corr.
entre tipos de escola
p
pública
N

-0,15

1,00

0,31

-0,04

0,38

0,32

0,43

0,36

-0,11

-0,04

0,05

0,16

-0,05

0,05

0,81

0,01

0,04

0,00

0,02

0,49

0,83

0,79

0,33

0,78

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

Informação pública sobre Corr.
escolas,
p
CITE 1-2
N

0,24

0,31

1,00

0,36

0,32

0,07

0,10

0,18

-0,52

-0,42

0,35

0,55

0,26

0,13

0,05

0,02

0,04

0,67

0,53

0,26

0,00

0,01

0,03

0,00

0,11

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

Escolas podem aplicar
critérios de admissão,
CITE 2

Corr.

0,50

-0,04

0,36

1,00

0,45

0,07

-0,18

0,05

-0,27

-0,29

0,15

0,15

0,22

p

0,00

0,81

0,02

0,00

0,67

0,26

0,76

0,09

0,07

0,37

0,36

0,18

N

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

Critérios de admissão
académicos,
CITE 2

Corr.

0,14

0,38

0,32

0,45

1,00

0,54

0,08

0,15

-0,26

-0,25

0,24

0,27

0,26

p

0,37

0,01

0,04

0,00

0,00

0,62

0,33

0,11

0,12

0,15

0,10

0,12

N

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

-0,23

0,32

0,07

0,07

0,54

1,00

0,20

0,15

-0,05

-0,11

0,02

0,20

0,10
0,53

Tipo de escolha de
escola, CITE 1-2

Corr.
N
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Dif. políticas de admissão Corr.
entre tipos de escola
p
pública

Dif. público/privado na
escolha da escola
Dif. público/privado nas
admissões escolares
Percentagem de escolas
públicas, CITE 1
Percentagem de escolas
públicas, CITE 2

1,00

p

0,34

0,15

0,04

0,67

0,67

0,00

0,21

0,34

0,75

0,48

0,90

0,24

N

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

Corr.

-0,45

0,43

0,10

-0,18

0,08

0,20

1,00

0,69

-0,29

-0,20

0,32

0,34

0,16
0,33

p

0,00

0,00

0,53

0,26

0,62

0,21

<,0001

0,07

0,22

0,05

0,04

N

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

Corr.

-0,27

0,36

0,18

0,05

0,15

0,15

0,69

1,00

-0,17

-0,15

0,21

0,19

0,10
0,57

p

0,08

0,02

0,26

0,76

0,33

0,34

<,0001

0,30

0,35

0,21

0,25

N

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

38

38

38

Corr.

-0,14

-0,11

-0,52

-0,27

-0,26

-0,05

-0,29

-0,17

1,00

0,86

-0,82

-0,78

-0,71
<,0001

p

0,39

0,49

0,00

0,09

0,11

0,75

0,07

0,30

<,0001

<,0001

<,0001

N

40

40

40

40

40

40

40

40

43

43

41

41

41

Corr.

-0,21

-0,04

-0,42

-0,29

-0,25

-0,11

-0,20

-0,15

0,86

1,00

-0,75

-0,75

-0,87

p

0,18

0,83

0,01

0,07

0,12

0,48

0,22

0,35

<,0001

<,0001

<,0001

<,0001

N

40

40

40

40

40

40

40

40

43

41

41

41

43

Anex os

Percentagem de escolas Corr.
privadas dependentes do p
Estado, CITE 1
N

0,19

0,05

0,35

0,15

0,24

0,02

0,32

0,21

-0,82

-0,75

0,27

0,79

0,03

0,37

0,15

0,90

0,05

0,21

<,0001

<,0001

1,00

0,85

0,86

<,0001

<,0001

38

38

38

38

38

38

38

38

41

41

41

41

41

Corr.
Dimensão relativa de
escolas privadas depend. p
Estado, CITE 1
N

0,17

0,16

0,55

0,15

0,27

0,20

0,34

0,19

-0,78

-0,75

0,85

1,00

0,79

0,31

0,33

0,00

0,36

0,10

0,24

0,04

0,25

<,0001

<,0001

<,0001

38

38

38

38

38

38

38

38

41

41

41

41

41

Percentagem de escolas Corr.
privadas dependentes do p
Estado, CITE 2
N

0,34

-0,05

0,26

0,22

0,26

0,10

0,16

0,10

-0,71

-0,87

0,86

0,79

1,00

0,04

0,78

0,11

0,18

0,12

0,53

0,33

0,57

<,0001

<,0001

<,0001

<,0001

38

38

38

38

38

38

38

38

41

41

41

41

<,0001

41

Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Quadro A26: Matriz de correlação (coeficientes de Spearman) das variáveis de retenção de ano (Secção III.2.3)
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Normas de retenção de ano,
CITE 1
Normas de retenção de ano,
CITE 2
Normas de retenção de ano,
CITE 3
Percentagem de repetentes

Grau de retenção de ano
Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.

Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0:
Rh 0
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0:
Rh 0
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0:
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0:
Rh 0
Número de observações
Coeficiente de correlação
Prob > |r| abaixo de H0:
Rh 0
Número de observações

Normas de retenção de
ano, CITE 1
1,00
37
0,69
<,0001
37
0,33
0,06
33
0,02
0,90
36
0,00
1,00
36

Normas de retenção de
ano, CITE 2
0,69
<,0001
37
1,00
37
0,67
<,0001
33
-0,12
0,48
36
-0,18
0,30
36

Normas de retenção de
ano, CITE 3
0,33
0,06
33
0,67
<,0001
33
1,00
33
0,09
0,64
33
0,01
0,97
33

Percentagem de
repetentes
0,02
0,90
36
-0,12
0,48
36
0,09
0,64
33
1,00
41
0,88
<,0001
41

Grau de retenção de
ano
0,00
1,00
36
-0,18
0,30
36
0,01
0,97
33
0,88
<,0001
41
1,00
41
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Dif. políticas de
Dif. políticas de
Dimensão
Tipo de
Informação Escolas podem Critérios de
Dif.
Dif.
% escolas
% escolas
escolha entre
admissão entre
% escolas
% escolas
relativa das
escolha da
pública sobre aplicar critérios admissão
público/privado público/privado
privadas
privadas
tipos de
tipos de
públicas, CITE públicas, CITE
escolas privadas
escola,
escolas, CITE de admissão, académicos,
na escolha da nas admissões
depend. Estado,
depend.
escolas
escolas
1
2
depend. Estado,
CITE 1-2
1-2
CITE 2
CITE 2
escola
escolares
CITE 1
Estado, CITE 2
públicas
públicas
CITE 1

Quadro A27: Matriz de correlação (coeficientes de Spearman) das variáveis de autonomia escolar e accountability (Secção III.2.4)
Score Auton. na Auton. na
auton. gestão de utilização
escolar recursos de fundos
humanos públicos
Score de autonomia
escolar
Autonomia na gestão de
recursos humanos
Autonomia na utilização
de fundos públicos
Autonomia na definição
de conteúdos e
processos pedagógicos
Autonomia nas decisões
sobre admissões
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Ex ames nacionais para
certificação de
qualificações, CITE 1
Ex ames nacionais para
certificação de
qualificações, CITE 2
Ex ames nacionais para
certificação de
qualificações, CITE 3
Outros testes
normalizados, CITE 1
Outros testes
normalizados, CITE 2
Outros testes
normalizados, CITE 3
Dados de desempenho
na avaliação ex terna das
escolas
Publicação dos
resultados do
desempenho em testes
Ex istência e publicação
de relatórios de avaliação
ex terna

Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N
Coef.
p
N

1,00
42
0,66
<,0001
41
0,82
<,0001
42
0,88
<,0001
42
0,48
0,00
42
0,20
0,21
42
0,12
0,43
42
0,11
0,50
42
0,29
0,07
42
0,13
0,41
42
-0,05
0,77
42
0,27
0,09
42
0,48
0,00
42
0,56
0,00
42

41
0,46
0,00
41
0,42
0,01
41
0,11
0,48
41
0,19
0,23
41
0,04
0,78
41
0,06
0,70
41
0,15
0,35
41
0,23
0,14
41
-0,21
0,20
41
0,10
0,55
41
0,28
0,07
41
0,52
0,00
41

0,82
<,0001
42
0,46
0,00
41
1,00
42
0,58
<,0001
42
0,27
0,08
42
0,32
0,04
42
0,20
0,21
42
0,11
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Quadro A28: Matriz de correlação (coeficientes de Spearman) das variáveis de apoio financeiro e de apoio educativo (Secção III.2.5)
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Fonte: Cálculos da Rede Eurydice.
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A Equidade na Educação Escolar na Europa:
Estruturas, políticas e desempenho dos alunos
Este relatório oferece uma visão global das estruturas e políticas educativas
que influenciam a equidade na educação escolar, associando estas
características sistémicas ao desempenho dos alunos em inquéritos
internacionais de avaliação (PISA, PIRLS e TIMSS). Focando‐se em 42
sistemas educativos europeus, o relatório identifica as políticas e estruturas
associadas a níveis mais altos de equidade no desempenho dos alunos. São
examinadas as seguintes características dos sistemas educativos:
participação na educação e acolhimento na primeira infância, financiamento
das escolas, diferenciação e tipologias de escolas, políticas de escolha da
escola e de admissão escolar, sistemas de tracking, retenção de ano,
autonomia escolar, accountability escolar, apoio a escolas desfavorecidas,
apoio complementar a alunos de baixo desempenho e oportunidades de
aprendizagem.

A Rede Eurydice tem como objetivo analisar e explicar a organização e o
funcionamento dos diferentes sistemas educativos europeus. A Rede
apresenta descrições dos sistemas educativos nacionais, estudos
comparativos sobre temas específicos, indicadores e dados estatísticos.
Todas as publicações da Rede Eurydice são disponibilizadas de forma
gratuita no sítio oficial da Rede ou em formato impresso mediante pedido.
Através da sua atuação, a Rede Eurydice pretende promover a
compreensão, a cooperação, a confiança e a mobilidade aos níveis europeu
e internacional. A Rede é constituída por unidades nacionais localizadas em
países europeus e é coordenada pela Agência de Execução relativa à
Educação, ao Audiovisual e à Cultura da União Europeia. Para mais
informações sobre a Rede Eurydice, ver http://ec.europa.eu/eurydice.
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