
1

comunicacao escolhas

De: netpress@manchete.pt
Enviado: segunda-feira, 3 de Novembro de 2008 20:52
Para: comunicacao@programaescolhas.pt
Assunto: Se houvesse um ranking de cidadania a Escola básica da Apelação estava nos primeiros 

lugares | Público

 
Segunda, 3 de Novembro de 2008  

Clique aqui 
com o botão 
direito do 
rato para 
transferir 
imagens.  
Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Outlook 
impediu a 
transferência 
automática 
desta 
imagem a 

 

netpress e-mail system 

        Notícia enviada por: Pedro Calado 

 
 

Comentário: 

  
Se houvesse um ranking de cidadania a Escola básica da Apelação estava nos primeiros 
lugares 
Público(03-11-2008) 

Se houvesse um ranking de cidadania a Escola básica da Apelação estava nos primeiros lugares   
  
Quando se pergunta a Félix Bolanos, presidente do conselho executivo da Escola Básica Integrada 
(EBI) da Apelação, em Loures, se os professores sentem alguma frustração pelo facto de os 
resultados nos exames do 9.° serem tão negativos, a resposta é taxativa: "Nenhuma!"   
  
Não é desprezo pelas notas ou pelo sucesso dos alunos. Mas apenas a consciência de que o 
trabalho dos professores não se esgota nos resultados escolares. Em particular numa escola onde 
perto de 90 por cento dos alunos são apoiados pela acção social e o bairro de onde vêm - a Quinta 
da Fonte - tornou-se mais conhecido pelos episódios de violência do que outra coisa qualquer.   
  
"A nossa missão é também educar para as competências pessoais e sociais. Se houvesse um 
ranking da cidadania, a Escola da Apelação estava nos primeiros lugares. Isso posso garantir", diz 
Félix Bolanos. E nesse sentido, o presidente do conselho executivo reafirma: "Estamos muito 
orgulhosos no nosso trabalho. Há quatro anos não havia condições para dar aulas.   
  
Conseguimos a base para agora podermos trabalhar outro tipo de competências, nomeadamente 
os resultados escolares. Sem deixar de trabalhar as questões da cidadania, vamos dar agora um 
enfoque muito grande à sala de aula", explica.   
  
E aí, há muito a fazer, se se olhar para as classificações obtidas pelos alunos do 9.° ano nos 
exames nacionais de Matemática e Português do 9.° ano. A média deste ano foi de 2,2 valores 
(numa escala de 1 a 5). Em 2007 tinha sido de 1,8.   
  
Nos dois anos, a EBI da Apelação ficou entre os últimos cinco lugares do ranking do PÚBLICO, 
elaborado única e exclusivamente com base nos resultados obtidos provas nacionais.   
  
Mesmo em relação às taxas de sucesso, à volta dos 80 por cento, Bolanos é o primeiro a fazer a 
ressalva: "A situação é um bocado fictícia. Tivemos de baixar um bocado a fasquia. Se não o 
insucesso subia muito e era muito desmotivador para os alunos. A ideia é aumentar 
progressivamente a dificuldade dos testes. Estamos a fazê-lo no 6.° e 7.° anos. Até para os alunos 
perceberem que há vias de estudo, como os Cursos de Educação e Formação, que podem resolver 
melhor a vida deles."   
  
A escola e o bairro   
  
A verdade é que há quatro anos, a situação era pior. Quando o professor chegou à escola, os 
casos de abandono escolar superavam a meia centena (este ano, existem nove identificados); a 
indisciplina e a violência atingiam tais níveis que praticamente todos os docentes queriam fugir da 
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EBI da Apelação.   
  
Cerca de 90 por cento saíam mesmo todos os anos. "Recentemente perguntámos aos nossos 
professores contratados e 100 por cento responderam que queriam continuar", garante Bolaños.   
  
"Apesar das dificuldades, esta escola é um desafio para os professores. Têm liberdade para propor 
todos os projectos, desde que se enquadre no plano da escola. E sentem que há resultados."   
  
O presidente do conselho executivo garante que a EBI da Apelação é agora uma escola 
"perfeitamente normal, com episódios esporádicos de indisciplina e violência, devido à proximidade 
de um bairro social que ainda tem alguns problemas".   
  
O bairro, a Quinta da Fonte, é o que fez sucessivas capas de jornais e ocupou horas de telejornais 
por causa de dois episódios de tiroteio em plena rua, em Julho passado, e que voltaram a trazer à 
discussão o falhanço de algumas políticas de realojamento social e integração.   
  
Os problemas não surgiram este ano. Há muito que era preciso fazer alguma coisa e foi a escola 
que optou por liderar todo o processo de intervenção no bairro, recorda Bolanos. "Contactámos 
todas as instituições que trabalhavam na Quinta da Fonte e passámos a fazer um plano anual de 
actividades. Não há entidade que intervenha no bairro, incluindo na escola, que não se integre 
neste plano", explica.   
  
Do programa Escolhas, aos responsáveis autárquicos, passando por associações de jovens, 
Pastoral dos Ciganos, Ajuda de Mãe e muitas outras.   
  
"A escola é o segundo agente de socialização. O primeiro é a família. Falhando esta, a escola tem 
de assumir esse papel", defende Bolanos.   
  
A responsabilidade é grande. E para isso a escola conta com funcionários e professores 
empenhados que "fazem muito mais do que o horário normal de trabalho". Mas não só. Existem 
psicólogos, sociólogos e assistentes sociais, meios que foram conseguidos pelo facto da EBI da 
Apelação ser considerada pelo Ministério da Educação um Território Educativo de Intervenção 
Prioritária, tal como dezenas de outros estabelecimentos de ensino inseridos em zonas social e/ou 
economicamente problemáticas.   
  
Explicações gratuitas   
  
A estes técnicos, juntam-se jovens da Quinta da Fonte que se voluntariam para dinamizar 
actividades de animação e integração. Há uma dúzia de professores universitários de Lisboa que, 
desde o ano passado, se disponibilizaram para dar explicações gratuitas aos alunos da Apelação. E 
existe o Clube da Cidadania, onde se promovem acções de formação de competências pessoais e 
sociais, organizam-se acampamentos e um conjunto de trabalhos comunitários e cívicos, que 
podem passar pela limpeza do bairro até à pintura dos muros do cemitério ali ao lado.   
  
Foi a partir do Clube da Cidadania que surgiram duas associações cívicas independentes - a 
Associação Jovens da Apelação e a Vitamina C -, cuja intervenção na escola e no bairro foi 
recentemente homenageada com uma visita de Cavaco Silva.   
  
Actualmente, a EBI da Apelação já nem sequer garante apenas a educação dos mais novos. À 
noite, dezenas de jovens e adultos regressam à escola para cursos de alfabetização, português 
língua não materna, formação parental ou para concluir o 9.° ano através de um curso de educação 
e formação de adultos (EFA).   
  
A estes e a todos os miúdos dos cursos diurnos que terminem a escolaridade obrigatória, a escola 
oferece no final do ano uma viagem a Barcelona. "Infelizmente não conseguimos dinheiro para ir de 
avião. Mas fomos de autocarro e foi o máximo", recorda Félix Bolaños.   
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