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IPCA cria Observatório para prevenir 
e combater insucesso e abandono escolar

 Francisco de Assis

O 
IPCA - Instituto Po-
litécnico do Cáva-
do e do Ave, com 
sede em Barcelos, 

e com escolas em diver-
sos concelhos do baixo 
Minho, anunciou ontem 
a criação do Observató-
rio Permanente do Aban-
dono e Sucesso Escolar 
(OPAS), com o objetivo 
de prevenir, mas sobre-
tudo combater o aban-
dono e insucesso esco-
lar. Este instrumento foi 
apresentado no âmbito 
do 26.º aniversário desta 
instituição de ensino su-
perior, que se comemora 
no dia 19 de dezembro.

Depois de uma con-
versa com a professo-
ra Fernanda Rollo, an-
tiga Secretária de Estado 
do Ensino Superior, se-
guiu-se a apresentação 
do OPAS, pela professora 
Patrícia Gomes. Um ins-
trumento que, por cau-
sa da pandemia e as suas 
consequências económi-
cas e sociais, surge como 
absolutamente oportuna. 

Notou-se uma eviden-

te sintonia entre os obje-
tivos do Observatório e 
as ideias defendidas pe-
la conferencista.

Patrícia Gomes, docen-
te do IPCA, fez saber que 
a questão do abandono e 
insucesso escolar há mui-
to que inquietava o IPCA.
Pelo que, em 2017, apre-
sentou uma candidatura 
com vista a esse propósito.

Contudo, só agora foi 
possível a concretização 

Instrumento apresentado ontem , no âmbito do 26.º aniversário deste estabelecimento de ensino superior, sedeada em Barcelos

A professora Patrícia Gomes apresentou o Observatório, com vários dirigentes e docentes do IPCA na plateia
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desta ferramenta, que está 
em linha com Plano Estra-
tégico do IPCA para 2021. 
Ao Observatório, junta-se 
também o Gabinete para 
a Promoção do Sucesso 
Académico (GAPSA), que 
visam reduzir o abando-
no entre a comunidade 
académica e promover 
o seu sucesso. «O OPAS 
consiste na criação de um 
modelo preditivo de mo-
nitorização e sinalização 

destes fenómenos, assim 
como o desenho de me-
didas para reduzir o ris-
co de abandono e, desta 
forma, proporcionar aos 
seus estudantes a melhor 
experiência académica e 
a otimização das condi-
ções para a maximização 
do desempenho e resul-
tados alcançados na con-
clusão do percurso acadé-
mico», pode ler-se num 
comunicado.  

Envolver agentes 
exteriores 
e comunidade 
A apresentadora do OPAS 
acredita que este instru-
mento só será bem suce-
dido se houver o envolvi-
mento da comnunidade 
escolar, dos estudantes e 
corpo docente, mas tam-
bém de agentes e insti-
tuições exteriores ao IP-
CA, incluindo organismos 
estatais.

Fernanda Rollo alerta para possível 
aumento de abandono escolar 
como consequência da pandemia  

Fernanda Rollo alertou ontem, no IPCA, para pos-
sível aumento de casos de abandono escolar, em 
consequência da pandemnia da covid-19, que está 
a destruir empregos e rendimentos. Depois de ter 
sido apresentada pela presidente do IPCA, Maria 
José Fernandes, a conferencista mergulhou-se na 
"Conversa"  com os presentes e seguidores do Ca-
nal do IPCA, que transmitiu a sessão.

Fernanda Rollo recorreu-se à história para lem-
brar algumas causas do abandono escolar em Por-
tugal que, no seu entender, tem que ver com ques-
tões sociais e culturais, muitas vezes mais do que 
com questões económicas. «Há pouco mais de 40 
anos que se começou este desafio da democratiza-
ção do ensino. Eram poucos os privilegiados que 
podiam continuar os estudos superiores. Hoje vi-
vemos num país privilegiado. E muitos pais nem 
pensavam em dar continuidade aos estudos dos 

filhos, por questões culturais. Havia uma espécie de 
condenação prévia. Por isso é que o abandono escolar 
tinha que ver também com a escolaridade dos pais». 

A cientista social sublinhou ainda que o abando-
no escolar não era uma preocupação política, como 
acontece de há uns 20 anos a esta parte.

No entanto, aproximando-se dos tempos atuais, 
finais de 2020 inícios de 2021, Fernanda Rollo 
apontou alguns desafios, nomeadamente o facto 
de a pandemia da convid-19 estar a gerar desem-
pregos e perdas de rendimentos. «É preciso estar-
mos todos muito atentos aos alunos que possam vir 
a abandonar a escola, por não poderem sustentar 
os estudos. O fim deste semestre e fim do ano leti-
vo pode trazer preocupações inquietantes», avisou.

Assim, sugeriu a atenção dos professores e das es-
colas em geral, mas também das entidades governa-
mentais, no sentido de minimizar as consequências 
deste drama social que possa estar em  formação. 

Aqui, o Observatório do IPCA tem um campo 
de trabalho fértil onde pode atuar.

A propósito do insucesso e abandono escolar,  
Fernanda Rollo falou ainda da importância do aco-
lhimento, reconhecendo, porém, que esta é uma ta-
refa cada vez mais complexa, devido à «galáxia» de 
problemas e proveniências dos alunos.  

Maria José Fernandes garante que o IPCA vai fa-
zer a sua parte para ajudar a combater o abandono.
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Assim, naquilo que ela 
chamou de «externalida-
des», o Observatório pre-
vê a interoperacionalida-
de e partilha do modelo 
para o ensino superior; 
Participação do Grupo 
de Trabalho dinamizado 
pela Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia 
e Ensino Superior. Con-
ta ainda como parceiros 
a Universidade do Porto 
e a UTAD. 

Fernanda Rollo e Maria José Fernandes, na "Conversa"
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IPCA cria observatório 
para prevenir insucesso escolar
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