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ENQUADRAMENTO
Qual o contributo do professor para os resultados académicos dos seus alunos?
Foi esta questão que o EDULOG, da Fundação Belmiro de Azevedo, procurou ver respondida com o
estudo “O impacto do Professor nas aprendizagens do aluno – Estimativas para Portugal”, desenvolvido
por investigadores da Nova School of Business and Economics - Universidade Nova de Lisboa e da
University College London1.
O sistema educativo e a escola assumem particulares responsabilidades na preparação das camadas
mais jovens da população. Sabe-se que a magnitude do efeito do professor no desempenho
académico dos alunos é relativamente elevada quando comparada com a de outros fatores. Por outro
lado, existem diferenças entre professores no impacto que têm nos resultados dos seus alunos, ao
mesmo tempo que sistemas educativos com um melhor desempenho têm investido mais na melhoria
da qualidade do ensino. Os resultados da investigação e as reflexões sobre as práticas demonstram
que a qualidade do ensino se reflete nas aprendizagens dos alunos. Importava, por isso, um estudo
aprofundado sobre as condições de ensino e as práticas dos professores que favorecem o sucesso
educativo dos seus alunos.
O tema assume relevante pertinência no contexto educativo português, não só por permitir
a análise das caraterísticas/competências/desempenho do professor, que terão impacto nas
aprendizagens futuras dos alunos, mas também por poder promover uma reflexão e debate acerca
do enquadramento da classe docente no sistema de ensino, particularmente à luz da gestão das
escolas, da formação de professores e do acesso à e progressão na carreira docente.
Uma análise desta natureza permitirá identificar as caraterísticas/competências/desempenho desejáveis do professor, tendo até presente o envelhecimento já identificado da classe docente e a necessidade, a curto prazo, de integração de novos professores no sistema de ensino português, podendo
também dar contributos importantes para a formação inicial de professores.

[1] A. Balcão Reis, C. Seabra, L. C. Nunes, P. Carneiro, P. Freitas, R. Ferreira, O impacto do Professor nas aprendizagens do aluno - Estimativas para
Portugal, EDULOG – Fundação Belmiro de Azevedo, 2021. Este estudo está disponível em https://www.edulog.pt/publicacao/35.
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Se o desempenho dos alunos for também explicável pelo impacto que o professor tem nos seus resultados académicos, então a identificação prévia das características necessárias do que é um bom professor
auxiliará a melhorar o atual resultado dos alunos e a prevenir futuras dificuldades na aprendizagem.
Esta relevância será ainda maior se considerarmos a realidade pandémica vivida nos últimos tempos,
que obrigou a comunidade escolar, e o sistema de ensino na sua globalidade, a adaptar-se a circunstâncias não presenciais e a opções/estratégias distintas em termos de avaliação dos alunos, não só do ponto
de vista da avaliação contínua, mas também na avaliação externa, com alterações nos pressupostos
definidos para a realização de exames nacionais e mesmo, em alguns casos, na sua eliminação. O estudo
não englobou o período temporal da pandemia por COVID-19, pelo que não é possível medir o impacto
do professor neste período nem definir caraterísticas/competências desejáveis para o ensino online. Mas
esta circunstância vivida recentemente reforça a importância do papel do professor, em particular, na
recuperação das aprendizagens que foram comprometidas ao longo dos dois últimos anos letivos.

METODOLOGIA
É vasta a literatura sobre o impacto da qualidade do professor na aprendizagem dos alunos2,
nomeadamente usando dados para os Estados Unidos da América. Se inicialmente os estudos
no âmbito da economia da educação procuravam identificar padrões entre variáveis facilmente
observáveis, correlacionando um atributo do professor (input), como a formação ou a experiência,
com a aprendizagem dos alunos, mais recentemente passaram a fazer uso de uma medida baseada
nos resultados obtidos pelos seus alunos em provas universais (output).
Definiu-se, assim, uma métrica que permite aferir a influência que um professor tem na evolução das
aprendizagens dos seus alunos. A esta medida deu-se o nome de Valor Acrescentado do Professor
(VAP) e corresponde à aprendizagem média dos alunos por ele ensinados, medida pela evolução
dos seus resultados em provas universais e comparáveis realizadas antes e depois da exposição dos
alunos a esse professor. Ou seja: mede-se o desempenho de um aluno antes de ser exposto a um
determinado professor (através de uma prova universal) e volta-se a medir o desempenho desse
mesmo aluno após a exposição ao professor ao longo de um determinado período de tempo (através
de uma prova universal comparável), avaliando-se a sua evolução.
Naturalmente que a aprendizagem de um aluno não está única e exclusivamente na dependência
do desempenho do seu professor, pelo que esta medida envolve uma análise estatística que consiga
destrinçar o efeito do VAP dos efeitos de outros fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos,
tais como o seu background ou fatores ligados à escola. Isto porque as turmas são heterogéneas e
sabe-se que características dos alunos, como o sexo, a formação dos pais e o nível de rendimento
familiar, entre outras, têm influência no seu desempenho escolar.
[2] Chetty, R., J. Friedman, and J. Rockoff. 2014a. “Measuring the Impact of Teachers I: Evaluating Bias in Teacher Value-Added Estimates.” American
Economic Review 104(9): 2593-2632; Chetty, R., J. Friedman, and J. Rockoff. 2014b. “Measuring the Impact of Teachers II: Teacher Value-Added and
Student Outcomes in Adulthood.” merican Economic Review 104(9): 2633-2679; Kane, T., and D. Staiger, 2008. “Estimating Teacher Impacts on
Student Achievement: An Experimental Evaluation.” NBER Working Paper 14607; Rivkin, S., E. Hanushek and J. Kain, 2005, Teachers, Schools and
Academic Achievement, Econometrica, 73(2), 417-458; Rothstein, J. 2010. “Teacher Quality in Educational Production: Tracking, Decay, and Student
Achievement.” Quarterly Journal of Economics 125(1): 175-214.
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Os resultados de VAP podem ser expressos de muitas maneiras, mas a mais fácil de entender é através
de uma pontuação percentual que indica onde um determinado professor se posiciona em relação
a outros. Se dividirmos a amostra de professores, por ordem crescente dos dados, em 100 partes,
cada uma com uma percentagem de dados aproximadamente igual, obtemos o percentil. Assim, um
professor no percentil 75 de VAP para a Matemática teria acrescentado mais valor aos seus alunos do
que o valor acrescentado por 75% dos outros professores a serem avaliados.
Estudos desta natureza exigem acesso a micro-dados administrativos de alunos e professores, até
agora apenas sistematizados nos EUA e pontualmente em alguns países. Pela primeira vez foi
possível desenvolver este estudo para Portugal, devido à disponibilização, por parte da Direção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), de bases de dados administrativas anonimizadas para
fins de investigação.
Para a realização deste estudo inovador, a equipa de investigadores recorreu às seguintes bases de
dados anonimizadas para os anos letivos de 2007/2008 a 2017/2018:
· Base de dados da rede de escolas públicas (MISI - DGEEC) com informação sobre alunos e
respetivos professores, incluindo diversas variáveis de caracterização;
· Resultados das provas de aferição, provas finais e exames nacionais dos 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos de
escolaridade a Língua Portuguesa e Matemática (Júri Nacional de Exames).
As provas finais e exames nacionais têm escalas de classificação distintas, uma vez que nos 4.º e
6.º anos a informação disponível reporta as notas apenas na escala discreta de 1 a 5, no 9.º ano as
notas encontram-se reportadas numa escala de 0 a 100 e no 12.º ano numa escala de 0 a 200. Para
permitir a comparabilidade dos resultados, foram realizadas as seguintes mudanças de escala das
classificações:
9.º ano

12.º ano

< 50 pontos

< 100 pontos

Nota 3

entre 50 e 69 pontos

entre 100 e 138 pontos

Nota 4

entre 70 e 89 pontos

entre 139 e 178 pontos

Nota 5

≥ 90 pontos

≥ 179 pontos

Nota 1-2

Note-se que os anos letivos efetivamente utilizados na análise de cada ciclo de ensino dependeram
dos anos em que se realizaram provas/exames nacionais em Portugal. A base de dados que serviu de
suporte ao estudo conta com:
· Mais de 1,7 milhões de observações relativas a alunos no sistema público de ensino em
Portugal Continental;
· Mais de 42 mil professores.

3

Em Portugal os exames/provas nacionais só ocorrem nos finais de ciclo. A equipa de investigadores
desenvolveu, por isso, uma nova metodologia para obter os VA dos professores que lecionam nos
vários anos de cada ciclo de estudos3, que foi a seguinte:
· nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática
· nos seguintes ciclos de ensino:
> 2º ciclo (5.º e 6.º anos)
> 3º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos)
> Ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos)
Foram construídas combinações de professores de Língua Portuguesa e combinações de professores
de Matemática, isto é, conjuntos de professores de Língua Portuguesa ou de Matemática que
lecionaram grupos de mais de 10 alunos não repetentes que tiveram apenas um professor por ano de
ensino, observados ao longo de um ciclo de ensino inteiro4.
Relativamente aos alunos, foram consideradas as seguintes características:
· Nota na prova/exame nacional no final do ciclo anterior
· Sexo
· Idade
· Formação dos pais
· Nível de rendimento medido pelo acesso ao apoio social escolar
· Situação de desemprego dos pais
· Acesso a computador e internet
Relativamente a uma avaliação completa da intervenção dos professores, não foram considerados
parâmetros que podem ter alguma influência nos resultados, como a maior ou menor dificuldade e/
ou complexidade de exposição/compreensão de conteúdos específicos lecionados num ou noutro
ano em apreciação, ou da tendência a, no ano mais próximo da prova de avaliação, poder haver uma
maior propensão para preparar os alunos para exame e menos para a apreciação e sedimentação de
conhecimentos de base, entre outros.

[3] A. Balcão Reis, C. Seabra, L. C. Nunes, P. Carneiro, P. Freitas, R. Ferreira, pp. 17-22.
[4] Ibidem, pp. 24 e ss
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Do ponto de vista qualitativo, os principais resultados e as conclusões obtidas para os três ciclos
de ensino estudados – 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário – nas disciplinas analisadas – Língua
Portuguesa e Matemática – revelaram-se muito semelhantes.
Os resultados confirmam a importância de diversas características dos alunos, como o sexo, a
formação dos pais, o nível de rendimento, entre outras, no seu desempenho escolar.
Mas as estimativas obtidas para o Valor Acrescentado dos Professores (VAP) mostram que, para além
do efeito daquelas variáveis dos alunos, os próprios professores têm também um impacto relevante
nos resultados dos estudantes.
Se fosse possível que os alunos com professores com um VAP baixo (no percentil 10) passassem
a ter professores com um VAP alto (no percentil 90), o impacto seria significativo. Por exemplo,
considerando a escola mediana, numa turma de 2.º ciclo com 20 alunos, em que 10 alunos têm
negativa a matemática, essa mudança faria com que 6 destes alunos passassem a ter positiva à
disciplina. Igualmente, se nenhum aluno tivesse nota de nível 5, 3 alunos passariam a obter esta
classificação.
Mais em concreto, no 2.º ciclo, em Língua Portuguesa, também para a escola mediana, se todos os
professores que estivessem no percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus
alunos semelhante ao dos professores do percentil 90, a percentagem de alunos com nota negativa
poderia passar de 31% para 6% e a percentagem de alunos com nota 5 de 0% para 10%. Uma variação
semelhante do VAP em Matemática poderia fazer cair a percentagem de alunos com negativa de
50% para 19% e aumentaria a percentagem de notas de nível 5 de 0% para 13%.

Alteração da distribuição das notas
Língua Portuguesa (2.º ciclo)

Alteração da distribuição das notas
Matemática (2.º ciclo)
1
Percentagem cumulativa

Percentagem cumulativa

1
.8
.6
.4
.2
0

.8
.6
.4
.2
0

Professores
Percentil 10
Nota 1-2

Professores
Medianos
Nota 3

Nota 4

Professores
Percentil 90

Professores
Percentil 10

Nota 5

Nota 1-2

5

Professores
Medianos
Nota 3

Nota 4

Professores
Percentil 90
Nota 5

Consequências semelhantes ocorreriam no 3.º ciclo, em Língua Portuguesa, em que a percentagem
de alunos com nota negativa decresceria de 48% para 10% e a percentagem de alunos com nota 5
aumentaria de 0% para 9%. Em Matemática, a percentagem de alunos com negativa desceria de
63% para 22% e aumentaria a percentagem de notas de nível 5 de 0% para 18%.
Alteração da distribuição das notas
Língua Portuguesa (3.º ciclo)

Alteração da distribuição das notas
Matemática (3.º ciclo)
1
Percentagem cumulativa

Percentagem cumulativa

1
.8
.6
.4
.2
0

.8
.6
.4
.2
0

Professores
Percentil 10
Nota 1-2

Professores
Medianos
Nota 3

Nota 4

Professores
Percentil 90

Professores
Percentil 10

Nota 5

Nota 1-2

Professores
Medianos
Nota 3

Nota 4

Professores
Percentil 90
Nota 5

Também no ensino secundário, em Língua Portuguesa, se todos os professores que estivessem no
percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus alunos semelhante ao dos professores
do percentil 90, a percentagem de alunos com nota negativa poderia passar de 63% para 18% e a
percentagem de alunos com nota 5 de 0% para 4%. Em Matemática, a percentagem de alunos com
negativa poderia cair de 70% para 23% e aumentar a percentagem de notas de nível 5 de 0% para 17%.
Alteração da distribuição das notas
Língua Portuguesa (secundário)

Alteração da distribuição das notas
Matemática (secundário)
1
Percentagem cumulativa

Percentagem cumulativa

1
.8
.6
.4
.2
0

.8
.6
.4
.2
0

Professores
Percentil 10
Nota 1-2

Professores
Medianos
Nota 3

Nota 4

Professores
Percentil 90

Professores
Percentil 10

Nota 5

Nota 1-2

Professores
Medianos
Nota 3

Nota 4

Professores
Percentil 90
Nota 5

Conclui-se, por isso, que, do ponto de vista qualitativo, os principais resultados e as conclusões obtidas
para os três ciclos de ensino e disciplinas analisados são muito semelhantes: se todos os professores que
estivessem no percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus alunos semelhante ao
dos professores do percentil 90, verificar-se-ia, para todos os níveis de ensino e disciplinas analisados:
· uma redução significativa na percentagem de alunos com nota negativa;
· um aumento da percentagem de notas de nível 5.
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Existe, portanto, um potencial de melhoria das aprendizagens em função do professor e, ao nível do
sistema de ensino, um potencial de evolução se mais professores tiverem um efeito semelhante ao
dos professores do percentil 90.
Analisou-se também o impacto do VAP nos resultados dos alunos em cada um dos anos de um
ciclo de ensino. Por exemplo, no 2.º ciclo, em Matemática, considerando o caso de um aluno com
professores com valor acrescentado mediano nos 5.º e 6.º anos, foi calculado o impacto de substituir
um destes professores por um outro com um valor acrescentado no percentil 90, ou seja, por um
professor no top 10%. Então,
> A probabilidade de um aluno obter uma nota positiva aumenta 5 pontos percentuais caso
seja substituído o professor do 5.º ano, mas aumenta 10 pontos percentuais se a substituição do
professor for feita no 6.º ano.
> A probabilidade de um aluno obter uma nota superior a 4 valores aumenta 2,7 pontos
percentuais se o professor for substituído no 5.º ano, mas aumenta 3,4 pontos percentuais caso
seja substituído o professor do 6.º ano.
Matemática (2.º ciclo)
Impacto Variação do TVA
Probabilidade nota superior a 3

8

4

2

Percentil 90

0

Percentil 75

Variação em pontos percentuais

0

Percentil 90

Percentil 75

0

5

6

Percentil 90

5

10

Percentil 75

10

Mediana

Variação em pontos percentuais

15

Mediana

Variação em pontos percentuais

15

Impacto Variação do TVA
Probabilidade nota superior a 4

Mediana

Impacto Variação do TVA
Probabilidade nota superior a 2

Professores 5.ºano

Professores 5.ºano

Professores 5.ºano

Professores 6.ºano

Professores 6.ºano

Professores 6.ºano

Professores 5.º+ 6.ºano

Professores 5.º+ 6.ºano

Professores 5.º+ 6.ºano

Estes resultados permitem concluir que:
· Para um aluno obter uma nota positiva, é mais importante o contributo do VAP no final de ciclo,
ou seja, no ano mais próximo da realização do exame/prova nacional.
· Para obter notas mais altas, o contributo dos professores nos diferentes anos do ciclo de ensino
torna-se mais equilibrado.
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Os resultados da apreciação dos parâmetros, considerados no estudo como mais relevantes, permitem
ainda concluir que:
· Para um aluno ter uma nota positiva, o impacto de se ter um professor com um VAP abaixo da
média num dos anos é facilmente compensado por se ter um professor com um VAP acima da
média noutro ano do ciclo de ensino.
· Para obter notas mais altas, o impacto de se ter um professor com um VAP abaixo da média
num dos anos é mais dificilmente compensado por se ter um professor acima da média noutro
ano. Este resultado é especialmente relevante quando se consideram as notas de topo.
· Os professores que têm maior impacto no aumento da probabilidade de ter uma nota positiva
não têm necessariamente maior impacto na probabilidade de obter uma nota mais alta.
· O impacto do professor nos resultados dos alunos durante um ciclo de ensino dilui-se
fortemente nos resultados desses alunos nos ciclos de ensino seguintes, possivelmente devido à
variabilidade de professores que os alunos vão tendo.
· As características dos professores disponíveis nos dados administrativos, como a posição na
carreira e tipo de contrato, não estão correlacionadas de forma sistemática com o VAP.
Os resultados do estudo permitem concluir que, quanto mais alto o percentil do professor, maior o
impacto no desempenho dos seus alunos. Os alunos com professores com VAP mais baixo têm uma
progressão menor. Um bom Professor faz, portanto, a diferença nas aprendizagens.
Com os dados obtidos foi possível produzir mapas de Portugal Continental relativos às diferenças
de Valor Acrescentado por NUTS 3. Analisou-se o impacto, por região, se todos os professores que
estão no percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus alunos semelhante ao dos
professores do percentil 90. Calculou-se, então, a probabilidade de alunos com negativa passarem a
ter nota positiva à disciplina.
A título de exemplo, na região do Alto Tâmega, se um aluno do 2.º ciclo, em vez de ter, nos 5.º e 6.º
anos, professores no percentil 10 da sua região, tiver professores no percentil 90, então a probabilidade
de obter uma nota positiva na prova final de ciclo de matemática aumenta em cerca de 45 pontos
percentuais. No caso do 3.º ciclo (para os 7.º, 8.º e 9.º anos), a Lezíria do Tejo seria a região do país
que teria um maior aumento (67 pontos percentuais), o mesmo se verificando no caso do ensino
secundário (para os 10.º, 11.º e 12.º anos), em que a probabilidade do aluno obter uma nota positiva no
exame nacional de matemática aumenta em cerca de 81 pontos percentuais.
Os resultados permitem, assim, identificar as regiões onde os ganhos com esta alteração no VAP
seriam mais significativos: quanto mais alto o incremento, em pontos percentuais, na probabilidade
de um aluno passar a ter uma nota positiva na prova de final de ciclo, maior é o potencial de melhoria.
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Top 10 das regiões NUT 3, Portugal Continental, onde os ganhos seriam maiores com a melhoria do VAP,
por ciclo de ensino. Aumento em pontos percentuais na probabilidade de ter uma nota positiva

2.º Ciclo

Português

%*

Matemática

%*

Beira Baixa

41,42

Alto Tâmega

45,24

Baixo Alentejo

38,70

Área Metropolitana de Lisboa

43,80

Algarve

38,12

Alentejo Central

42,29

Área Metropolitana de Lisboa

36,70

Alto Alentejo

41,26

Região de Coimbra

36,42

Região de Aveiro

39,85

Alentejo Litoral

35,61

Região de Coimbra

39,43

Alto Alentejo

33,06

Área Metropolitana do Porto

39,22

Alto Tâmega

32,71

Ave

39,00

Área Metropolitana do Porto

32,67

Lezíria do Tejo

38,60

Região de Aveiro

32,03

Oeste

38,54

3.º Ciclo

Português
Alentejo Litoral

%*

Matemática

%*

68,75

Lezíria do Tejo

66,75

Beira Baixa

66,57

Alto Alentejo

64,01

Algarve

62,09

Algarve

61,85

Douro

58,55

Terras de Trás-os-Montes

60,83

Tâmega e Sousa

58,21

Beiras e Serra da Estrela

60,00

Área Metropolitana de Lisboa

57,10

Área Metropolitana de Lisboa

57,99

Lezíria do Tejo

56,24

Área Metropolitana do Porto

56,44

Alentejo Central

56,19

Alentejo Central

55,80

Baixo Alentejo

54,37

Baixo Alentejo

55,66

Alto Alentejo

53,87

Viseu Dão Lafões

54,51

Ensino secundário

Português
Alto Tâmega

%*

Matemática

%*

74,46

Lezíria do Tejo

81,36

Área Metropolitana de Lisboa

69,44

Beira Baixa

75,98

Algarve

68,64

Área Metropolitana de Lisboa

65,60

Região de Coimbra

65,61

Região de Leiria

64,33

Beira Baixa

65,46

Oeste

63,91

Alto Minho

62,75

Área Metropolitana do Porto

63,32

Oeste

61,98

Algarve

63,10

Área Metropolitana do Porto

61,64

Tâmega e Sousa

62,37

Ave

61,30

Cávado

61,66

Lezíria do Tejo

61,06

Alto Alentejo

61,61

* Incremento, em pontos percentuais, na probabilidade de um aluno ter uma nota positiva na prova de final de ciclo se, ao longo desse ciclo, em
vez de ter professores no percentil 10 dos VAP, esse aluno tiver professores no percentil 90 dos VAP.
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Os dados completos relativos às diferenças nos VAP das disciplinas de Português e Matemática
dos 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário em cada região NUTS 3, bem como o incremento na
probabilidade de um aluno ter uma nota superior a 2, 3 e 4 valores (numa escala de 1 a 5) na prova
de final de ciclo se nos vários anos de cada ciclo, em vez de ter professores no percentil 10 dos VAP,
tiver professores no percentil 90 dos VAP, estão disponíveis na plataforma EDUSTAT.

RECOMENDAÇÕES EDULOG
À luz dos resultados do estudo “O impacto do Professor nas aprendizagens do aluno – Estimativas
para Portugal”, e tendo presente a missão do EDULOG, da Fundação Belmiro de Azevedo, de ser uma
referência na produção e na divulgação de conhecimento científico sobre Educação em Portugal
com o objetivo de informar as políticas públicas, envolver a comunidade educativa, promover o
debate e estimular uma mudança positiva na educação das gerações futuras, o EDULOG apresenta
as seguintes recomendações:
1. Resulta evidente do estudo que não se deve presumir que a manutenção do professor ao longo
de cada ciclo de ensino é necessariamente benéfica. Isto significa que o princípio da “continuidade
pedagógica” não é um valor absoluto, não trazendo necessariamente impactos positivos no
desempenho dos alunos. Assim, recomenda-se que a manutenção de um mesmo professor ao
longo de um ciclo não seja, por si só, um critério na distribuição de professores-turmas.
2. A distribuição do serviço docente deve ser feita em função das características dos professores
e não apenas, por exemplo, em função da antiguidade na carreira ou da experiência.
3. Embora não se possa concluir, dos resultados do estudo, qual a melhor estratégia que deve ser
seguida na atribuição professor-turma, recomenda-se que, para esta distribuição, se considerem
também outras opções de gestão que poderão contribuir para melhorar o desempenho de
professores com um VAP menor, como uma redução da dispersão disciplinar ou uma menor
variabilidade de ano para ano nos anos escolares lecionados.
4. Na probabilidade de o aluno obter uma nota positiva, o professor de final de ciclo tem mais
impacto no desempenho do aluno na prova/exame final de 6.º, 9.º ou 12.º ano. Já na probabilidade
de o aluno ter uma nota elevada, o contributo dos professores nos diferentes anos do ciclo é mais
equilibrado. Recomenda-se, por isso, o aprofundamento da investigação com vista averiguar se
não será vantajoso para a aprendizagem evitar a atribuição de professores com baixo VAP nos
anos finais de ciclo, isto é, nos anos de transição do percurso escolar.

10

5. Se todos os professores que estivessem no percentil 10 passassem a ter um efeito na
aprendizagem dos seus alunos semelhante ao dos professores do percentil 90, verificar-se-ia, para
todos os níveis de ensino e disciplinas analisados, uma redução significativa na percentagem de
alunos com nota negativa e um aumento da percentagem de notas de nível 5. Sabendo-se isso,
será desejável criar-se condições de formação e supervisão dos professores com um VAP mais
baixo. O trabalho colaborativo e a formação contínua serão estratégias importantes na melhoria
do desempenho do professor, asseguradas precisamente pelos bons professores.
6. Com os dados obtidos foi possível produzir mapas de Portugal Continental relativos às
diferenças de Valor Acrescentado por NUTS 3. Destaca-se aqui o problema de se perceber até
que ponto o atual sistema de recrutamento e colocação de professores poderá estar a provocar
desiguais oportunidades de aprendizagem entre os alunos residentes em territórios periféricos
ou em territórios socialmente segregados. Justifica-se, por isso, uma análise mais aprofundada
dos dados com vista à concepção de uma estratégia de intervenção regional ou local que
permita corrigir e atingir um maior equilíbrio a nível nacional.
7. As bases de dados utilizadas neste estudo não permitiram comparar diferentes formações
de professores, nomeadamente aqueles que concluíram licenciaturas de via ensino ou outras,
ou até das instituições de ensino superior onde obtiveram a sua formação. Será, por isso,
também relevante uma análise da "formação inicial dos professores", recomendando-se, por
isso, o desenvolvimento de novas linhas de investigação que permitam identificar elementos
curriculares, por curso e instituição de ensino, que contribuam positivamente para o futuro Valor
Acrescentado do Professor.
8. Sugere-se também investigação complementar com vista a avaliar-se o eventual efeito do
percurso profissional dos professores no seu desempenho e de que forma as suas circunstâncias
e experiência/vivência profissional podem contribuir para se tornar num professor de VAP alto
ou baixo.
9. Recomenda-se ainda análise e debate com vista a avaliar-se o sistema de recrutamento
de professores, indução profissional, colocação e progressão na carreira. Os resultados de tal
avaliação poderão ser muito relevantes para as decisões políticas sobre o que devem ser os
requisitos para o acesso e a progressão relativamente à carreira docente.

11

