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RESUMO

O presente artigo tem como foco de estudo uma análise sobre as condições de ação do Programa Integrado
de Educação e Formação (PIEF). O programa atua na inclusão social dos jovens com insucesso escolar
(retenção/abandono), comportamentos desviantes, jovens institucionalizados e oriundos de famílias
disfuncionais (violência física, alcoolismo, pais separados etc.). Um dos principais objetivos da medida PIEF é
a garantia do cumprimento da escolaridade obrigatória. As reflexões apresentadas neste artigo, são
resultados do estudo empírico — estudo de caso — realizado durante o ano letivo 2011/2012, no grupo/turma
PIEF, na Escola Secundária com 3º ciclo D. Dinis de Coimbra, onde buscou-se compreender a implementação
e atuação do PIEF, bem como acompanhar e conhecer a prática dos diversos atores que intervêm no
programa.
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ABSTRACT

A LOOK ON INTEGRATED PROGRAM OF EDUCATION AND TRAINING (PIEF): A CASE STUDY IN
HIGH SCHOOL WITH 3RD CYCLE D. DINIS

This article focuses on the study an analysis of the conditions of action of Integrated Education and Training
(PIEF). The program operates in the social inclusion of young people with school failure
(retention/abandonment), deviant behavior, and institutionalized youths from dysfunctional families (physical
violence, alcoholism, separated parents, etc.). One of the main objectives of the measure PIEF is the
guarantee of fulfillment of compulsory schooling. The ideas presented in this article are results of the
empirical study — case study — realized during the school year 2011/2012, the group / class PIEF, high
school with 3rd cycle Dinis of Coimbra, where it was aimed to understand the implementation and
performance PIEF, and monitor and learn the practice of the various actors involved in the program.

Keywords: PIEF; young people; inclusion; school and education.

INTRODUÇÃO

Em busca de uma política educacional mais justa, o Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) foi
implementado nas escolas portuguesas, com o objetivo principal de desenvolver a cidadania e promover as
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inclusões escolar e social de jovens considerados de risco ou em risco de exclusão social. O PIEF encontra-se
subordinado ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e ao Ministério da Educação, somado a uma
rede de parceiros de diferentes órgãos e instituições, que integram uma articulação para alcançar respostas
nas áreas educacional e social.

Os alunos que integram a turma PIEF regressam à escola em razão do referido programa, uma vez que este
representa uma última oportunidade para a permanência do jovem como aluno, com perfil de escolaridade
obrigatória. O programa pretende, ainda, ingressá-lo em uma profissão, projetando-o em um percurso de
trabalho. Para tanto, faz-se necessário oferecer oportunidades aos jovens, considerados de riscos, e
colocá-los em um patamar de construção e desenvolvimento das competências pessoal e social, a partir das
necessidades e carências em que cada um encontra-se inserido.

A imensa fragilidade dos contextos de proveniência destes jovens, e igualmente, as diversas perturbações na
estrutura familiar, de que fazem parte, são questões que merecem a nossa reflexão e que, certamente,
poderão ser estimuladas pelo pensamento de Perrenoud (1986, p.30), segundo o qual, “os privilégios sociais
desiguais, conduzem geralmente a diferentes formações que geralmente arrastam consigo diferenças de
condição social, sendo desigual rendimento a nível econômico, prestígio, interesse da profissão, vida cultural,
participação social e política”. Para Castells (1999), a fronteira entre a exclusão social e a sobrevivência diária
está cada vez mais indistinta para grande número de pessoas.

É necessário olhar o aluno de maneira individual e perceber que cada jovem encaminhado para a medida PIEF
tem especificidades e necessidades particulares. Por este viés de pensamento, apresentamos o artigo,
resultado de um estudo de caso, onde buscaremos traçar uma panorâmica da aplicação das medidas do
programa numa escola da cidade de Coimbra. Pretendemos identificar impactos positivos e negativos
alcançados pelos alunos; perceber as dificuldades que professores e técnicos tiveram ao trabalhar com os
jovens; e analisar as condições de ação em que o grupo/turma funcionou.

Para o estudo de caso, partimos com atenção para a concepção de inclusão e exclusão do ponto de vista
educacional, buscando refletir e/ou responder os seguintes questionamentos: o mesmo espaço que inclui, é
capaz de excluir?
Como formar o jovem crítico e consciente do seu papel social?
Como transformar o quadro do jovem com insucesso e abandono escolar?
As atividades realizadas na escola contribuíram para a formação do jovem atendido pela intervenção da turma
PIEF?
A Escola e os professores estão preparados para trabalhar, considerando as competências pessoais e sociais
destes jovens?
Acreditamos que questões como estas precisam ser motivo de inquietação e observação constante da Escola
e da práxis do professor.

A ESCOLA E A INCLUSÃO EXCLUSIVA

Segundo Faure (1972), a igualdade de acesso à escola não representa a igualdade de oportunidades. Por
outro lado, a permanência e o cumprimento da escolaridade obrigatória não significa sucesso para todos os
alunos. Nesse contexto, Dubet (2008, p.52) acrescenta que “a igualdade das oportunidades é, portanto, uma
ficção necessária. Uma ficção porque é pouco provável que ela se realize totalmente; necessária porque não
se pode educar sem nela crer”.

Compreendendo a escola como espaço de interação, troca, construção e desconstrução do saber, é que
entendemos o papel do professor como importante mediador do conhecimento e com possibilidades de criar
as condições para que desperte mudança na vida dos alunos. Para isso, faz-se necessário que o professor não
se limite a ser um excelente profissional somente para determinados “modelos de alunos”, para os
considerados “ideais”. Santos (2007, p.20) acrescenta que “a inclusão surge como paradigma educacional
capaz de promover a rentabilização de recursos humanos, numa escola democrática que tem de estar aberta
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e preparada para aceitar e trabalhar com todo tipo de pessoas numa perspectiva colaborativa”.

Entretanto, faz-se necessário oferecer oportunidades aos jovens, sobretudo os considerados de risco,
promovendo a construção, o desenvolvimento pessoal e social, a partir das necessidades e carências em que
cada um encontra-se inserido. Barroso (2003, p.27) apresenta quatro formas de exclusão fabricadas pela
escola: primeiro “a escola exclui porque não deixa entrar os que estão fora”; segundo “a escola exclui porque
põe fora os que estão dentro”; terceiro, “a escola exclui incluindo” e quarto, “a escola exclui porque a inclusão
deixou de fazer sentido”.

Seguindo a perspectiva do autor, a primeira forma de exclusão está relacionada “com a desigualdade de
oportunidades e realiza-se através de mecanismos sobejamente conhecidos, como sejam: a influência das
diferentes origens sociais dos alunos nos seus percursos escolares; a estruturação da oferta educativa em
função de factores económicos, culturais e sociais; a falta de apoios diferenciados; a hierarquização dos
graus, etc”. A segunda forma que a escola acaba por promover a exclusão acontece fundamentalmente
relacionada com as problemáticas ligadas ao insucesso e abandono escolar. Na terceira forma, “exclusão pela
inclusão o que está em causa, sobretudo, é a imposição de modelos de organização pedagógica e padrões
culturais uniformes, o que agrava o desfasamento entre oferta e a procura escolares”. Quando o autor diz que
a inclusão deixou de fazer sentido, “assistimos aos efeitos de um confronto de lógicas heterogéneas de
“consumo” escolar em que muitos alunos não encontram na escola um sentido para sua frequência, quer ao
nível do saber partilhado, quer ao nível da sua utilidade social, quer ainda como quadro de vida”.

Para Barroso (2003), essas quatro formas de promover a exclusão que são fabricadas na escola, estão
relacionadas com políticas educativas, economia e organização social. Deste modo, é fundamental a avaliação
das políticas educacionais e sociais, no sentido, de perceber os impactos e as intervenções efetivas na
promoção de mudanças.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (PIEF)

A medida PIEF foi criada no âmbito do PEETI[2], sendo revisto e reformado pelo despacho conjunto n.º
948/2003 dos Ministérios da Educação e da Segurança Social e do Trabalho, publicado a 26 de setembro, e
171/2006 de 12 de janeiro dos mesmos ministérios. O programa tem como objetivo promover a certificação
escolar do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e profissional, de menores a partir dos 15 anos em situação de
abandono escolar. Aliado a essa certificação, o foco do programa é desenvolver no jovem uma mudança de
postura, possibilitando-lhe adquirir hábitos e comportamentos que fragilizem as ações negativas, obviamente
fortalecendo comportamentos positivos.

O primeiro passo para esta medida de inclusão é reintegrar o jovem na escola, pretendendo que o mesmo
integre uma turma PIEF, acreditando que vão adquirir e desenvolver competências escolares, profissionais,
pessoais e sociais que futuramente os permitirão exercer uma cidadania participativa.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO PIEF

A estrutura organizativa existe na esfera nacional, regional e local[3]. No âmbito do nosso estudo, estivemos
acompanhando in loco o Técnico da Equipe Móvel Multidisciplinar (EMM), que atua, acompanhando o percurso
de integração do jovem junto à escola. Cabe a este, avaliar, analisar as fichas de sinalização dos jovens.
Depois de feita a avaliação, se fará um diagnóstico que tem por base as áreas individual e sociofamiliar.

Segundo Machado (2006, pp.101-102), o diagnóstico individual “incide essencialmente num instrumento de
auto e hétero relato, nas motivações e expectativas do jovem quanto ao seu projecto de vida”, identificando
as dificuldades psicológicas e cognitivas, coletando informações “relativamente à história clínica do jovem,
eventuais doenças, tudo o que diz respeito aos seus interesses vocacionais, de que forma ocupam os seus
tempos livres e, ainda, ver se foi instituída alguma Medida Tutelar Educativa ou Medida de Protecção”.
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No âmbito sociofamiliar, pretende-se “conhecer a constituição do agregado familiar e as condições de
habitabilidade: se há saneamento, condições de conservação ou deterioração da habitação, água canalizada,
entre outros”. Já a situação socioeconômica relaciona-se “ao nível do emprego, desemprego, se existe
comportamento aditivo, entre outras particularidades. E, havendo uma precariedade, […] esta família será
beneficiária de algum apoio, nomeadamente Rendimento Social de Inserção (RSI) ou outras pensões”.

Na estrutura organizativa local, o Técnico de Intervenção Local (TIL), é considerado peça fundamental na
execução do programa, uma vez que deve atuar como articulador entre escola, família, parceiros e com o
Técnico da Equipa Móvel Multidisciplinar (EMM). Deseja-se do TIL, um profissional que conheça as diversas
características dos alunos da turma, e busque uma aproximação de modo a ganhar a confiança do jovem,
para que este, se sinta a vontade para falar sobre tudo, inclusive expor sentimentos e emoções. As funções
de TIL devem ser desempenhadas por profissionais formados em psicologia ou serviço social e que estejam
em contato diário na escola e com os professores.

Relativamente ao trabalho docente, deve-se respeitar a matriz curricular proposta pelo PIEF, o horário das
aulas, e os objetivos do programa, ou seja, (re) integrar o jovem no sistema educativo e procurar garantir-lhe
a certificação. É fundamental que o professor destacado para turmas PIEF, atuem de maneira flexível,
adequando o conhecimento de modo a atender às necessidades individuais de cada aluno. No PIEF, durante o
decorrer do ano letivo, pode haver o ingresso de novos alunos no grupo/turma, como também podem ser
certificados e/ou transferido para outra medida de intervenção.

Contudo, espera-se que aconteça uma integração entre as partes e que a medida PIEF cause mudanças na
vida dos jovens. No estudo realizado por Roldão, Campos & Alves (2008, p.23), “a ideia mais forte da cultura
PIEF – que foi possível identificar como uma cultura de trabalho própria – traduziu-se na preocupação de
tornar estes jovens, lançados precocemente para processos vários de exclusão, escolar e social, pessoas e
cidadãos capazes de se reinserir nas dinâmicas sociais”.

A metodologia de intervenção do programa é o trabalho em rede, concentrado na articulação e no constante
contato estabelecido com pais e/ou encarregados de educação, como também com as parcerias locais e as
instituições que apoiam a inserção dos jovens na comunidade local e no mundo profissional.

Falar de PIEF, segundo Pereira (2007, p.65), “implica falar de um conjunto de medidas de educação e
formação facilitadoras do cumprimento da escolaridade obrigatória. A sua principal característica é a
flexibilidade que se reflecte, quer na entrada, quer na saída dos menores, não estando sujeita à lógica de ano
escolar”. Mais importante do que levar o jovem à escola é trabalhar para mantê-lo, sendo indispensável
planejar estratégias bem definidas, atribuindo importância ao processo e não somente aos resultados.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

As etapas da investigação caminharam sempre com o intuito de compreender o funcionamento do PIEF e
identificar, na prática dos diversos atores envolvidos no processo, as ações que contribuíram para a (re)
integração dos alunos no universo escolar, bem como as que não contribuíram e o porquê.

Ao analisar os paradigmas metodológicos de uma pesquisa, optamos pela investigação qualitativa, sendo
esta, a que melhor atende aos objetivos do nosso estudo de campo, tendo sido realizado nos meses de
outubro 2011 a junho 2012.

Portanto, desenvolvemos um estudo de caso, entendendo esse, como uma metodologia de “investigação
empírica que estuda um fenómeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos” Yin (2001, p.21). Nessa
perspectiva, construiu-se diários de campo, com o intuito de descrever o que foi visto, ouvido e pensado
(LESSARD-HEBERT,1994). Em Amado (2009, p227), os registros do diário de campo, conferem ao estudo um
“carácter de autenticidade, de presença, de vivência, impossível de obter por outro meio”.
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Para além dos diários de campos, considerou-se pertinente a elaboração e aplicação de entrevistas
semiestruturadas[4]. Para Guerra (2008) e Bell (1997), uma das grandes vantagens da entrevista é a
adaptabilidade, podendo oferecer ao pesquisador informações que uma resposta escrita jamais revelaria. No
sentido de organizar e sintetizar os dados recolhidos em campo, recorremos a análise de conteúdo,
compreendendo esta como um processo de formação de significados (GIL, 1999; TEIXEIRA, 2003; BARDIN,
2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentamos alguns resultados e discussões, produtos da vivência com o grupo/turma PIEF da Escola
Secundária com 3º Ciclo D. Dinis-Coimbra. Estes, circunscrevem-se a partir das seguintes categorias:

(i)-Identificação Profissional

A partir da aplicação dos instrumentos, identificamos que a totalidade dos professores já faziam parte do
quadro efetivo da escola em questão, tendo sido destacados para o programa por designação do diretor da
escola.

No que concerne ao Técnico da Equipa Móvel Multidisciplinar (EMM), o Técnico de Intervenção Local (TIL),
juntamente com todos os docentes, identificou-se que não houve formação específica para trabalhar em PIEF,
fato questionado por quase todos os entrevistados diante da necessidade de uma formação específica. Dentro
dessa formação específica foram propostos pelos entrevistados alguns caminhos. Em síntese, estes passavam
pela formação para atuar na realidade de jovens com comprotamentos desviantes.

(ii)-Organização e Dinâmicas Pedagógicas

Esta dimensão foi analisada a partir de diversos aspectos. Relativamente a organização do horário das aulas,
não foram referidos aspectos positivos, fato já esperado, pois no decorrer do ano letivo, identificamos e
registramos no diário de campo, constante insatisfação dos professores. Realidade salientada no momento da
entrevista, por um destes.

[…] o projeto foi condicionado a coisas que já existiam e não se conseguiam, não se
puderam ou não se quiseram alterar, ou seja, a mancha de horário dos alunos existe
de forma a poder contemplar o que já existia como horários estabelecidos dos
professores que passaram a integrar esta equipa pedagógica. Portanto, o critério não
foi o critério de adequação dos alunos ao tempo ou a rentabilidade de uma parte ou
outra do dia, mas o critério foi o transtornar ao menos possível àquilo que já estava
feito. […] em português faz-se uma pausa para se ter matemática e depois é capaz
de haver uma outra coisa que até se poderia ligar ao primeiro bloco mas que já
desligou. Portanto, há uma maior dificuldade de continuidade no dia em
determinados tipos de tarefa, […].

As queixas relacionadas com a organização do horário das aulas são advindas do início destas, só ter
acontecido, quase dois meses após o ano letivo já ter iniciado. Segundo a Técnica EMM, o início tardio deu-se
pela dificuldade em encontrar uma escola disponível a receber o grupo/turma PIEF. Para justificar a aceitação
deste grupo/turma por parte da escola, o Diretor refere que “o programa visa, em termos escolares, dar uma
resposta junto ao conjunto de alunos que não podem ficar em casa, que não podem ficar na rua. […] Portanto
estes miúdos têm que estar na escola”.

No tocante a matriz curricular do PIEF, ficou evidente através das entrevistas e das observações nos diários
de campo, insatisfação por parte dos docentes, tendo em conta as especificidades da turma, e a não
adaptação a matriz proposta. Os docentes discordam que o ensino direcionado para o público PIEF siga a
mesma matriz do ensino regular, uma vez que, para eles, isto significa dizer que não há reformulação do
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currículo, tendo uma única possibilidade de alteração: esta ficando a critério de ser reajustada ao nível dos
conteúdos pelo professor.

O que se percebeu é que, na realidade dos alunos, há muitas lacunas ao nível da aprendizagem cognitiva.
Especificamente no grupo tratado, a turma da Escola Secundária com 3º ciclo D. Dinis, pôde-se observar
situações limites, como a de um aluno com habilitação no 5º ano que não sabia ler nem escrever. Segue a
caracterização sociodemográfica deste grupo/turma para que se possa visualizar das limitações, do perfil
escolar e do contexto atual dos alunos envolvidos.

Quadro 1-Caracterização sociodemográfica dos alunos

Sujeito Idade Género Frequentou
a Pré-escola

Frequentou
sempre a mesma
escola

Habilita-

ção
Anos de
abandono

Anos de
retenção

J1 15 F N Não 5º 2 4
J2 16 F S Não 7º 1 6
J3 15 F N Não 5º 2 2
J4 16 M S Não 6º 1 4
J5 16 M S Não 6º 1 3
J6 16 M S Não 6º 1 4
J7 15 M S Não 6º 0 4
J8 17 M S Não 7º 1 3
J9 14 M N Não 5º 1 3
J10 14 M S Não 6º 1 2
J11 14 M S Não 4º 2 3

A questão dos alunos PIEF não se restringe somente à dificuldade de aprendizagem. Neste sentido,
acredita-se ser pertinente o pensamento de Rodrigues (2003, pp.91-92) face à inclusão e à estruturação dos
parâmetros curriculares:

O currículo é, certamente, um dos aspectos centrais que deve ser levado em conta
quando procuramos realizar alterações na escola no sentido da inclusão. Antes de
mais, porque é ele que as reformas da escola têm tido mais dificuldade em alterar e,
de certa forma, o currículo é usado como uma justificação para se manter a escola
como está. Na verdade, os conteúdos, o elenco das disciplinas, o tempo semanal a
elas destinado, a dimensão e a organização por turmas, os processos de avaliação,
etc., são muitos mais estáveis do que os outros aspectos como as nomenclaturas, as
instalações, etc. Assim, o curriculo (referimo-nos obviamente à concepção restrita de
currículo encarada em termos esttritamente escolares) pode ser identificado como
um dos dilemas da inclusão.

Os docentes acrescentam sugestões que podem servir de melhoria para a implementação do PIEF.
Basicamente, manifestam preocupação relativamente às áreas de ensino que, na atual estrutura curricular,
não estão integradas em um projeto verdadeiramente interdisciplinar, capaz de favorecer o desenvolvimento
da aprendizagem dos alunos. Logo, seguir a mesma matriz do ensino regular faz com que os professores
sejam obrigados a adaptar, com as limitações existentes, um currículo que não foi pensado para estes alunos.
Destacamos o relato do professor quando diz que é possível criar projetos interdisciplinares que desenvolvam
atividades em conjunto e depois avaliem os ganhos e a viabilidade, para, a partir de então, cogitar-se outros
projetos.

Nesse sentido, no momento da entrevista dois professores elucidam que: “[…] teria toda a vantagem em
haver um espaço no horário que fosse reservado para os professores trabalharem em conjunto”. É preciso
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trabalhar mais em equipe, com a perspectiva de fazer o melhor, “[…] o melhor para responder às
necessidades educativas dos alunos”.

(iii)-Condições de Ação

Nesta dimensão avaliou-se a organização de funcionamento do PIEF, onde na avaliação do diretor a “escola
mesmo tendo um conjunto de docentes bem intencionados, à escola faltam recursos, sobretudo no âmbito da
psicologia, da assistência social e essa é a principal dificuldade”. Na visão do Técnico EMM, diz não saber se a
melhor metodologia é a de juntar alunos com problemáticas tão específicas, e ao mesmo tempo tão
dramáticas. Para este,“[…] agressividade puxa agressividade e às vezes é muito complicado gerir esses
conflitos entre os jovens, e essencialmente dentro da sala de aula”. Reitera, o Técnico de Intervenção Local
que é preciso “mudar muito as muitas coisas na escola”.

A partir das entrevistas, ousamos a reflexão sobre as condições de ação no tocante a organização de
funcionamento do PIEF, da seguinte maneira: o TIL analisa a atuação dos professores. Estes, tecem crítica à
direção da escola, que por sua vez, tece crítica à estrutura do Programa. Por fim, o Técnico EMM se posiciona
em uma abordagem que ressalta na opinião dele, falhas do PIEF, e relata situações relativamente ao
desenvolvimento das suas funções. Acrescenta, que não houve possibilidade nessa escola, de uma maior
preparação antes de iniciar o ano letivo deste grupo/turma, ressaltando ainda que o mesmo iniciou após o
início do ano letivo da escola, fato que contribuiu para fragilidades no funcionamento do programa.

(iv)-Parceiros

Os dois Técnicos, EMM e TIL concordam sobre a importância das parcerias e a contribuição destas para o
sucesso do programa. Concordam que deve haver uma atuação mais efetiva da maior parte dos parceiros,
pois especificamente neste grupo/ turma que acompanhamos, as parcerias deixaram a desejar. Como bem
referiu o Técnico EMM, “as parcerias as vezes são muito bonitas no papel”.

(v)-Propostas Futuras

Conforme o Técnico EMM, deve-se observar como proposta futura a (re) integração do jovem PIEF no ensino
regular. Para o TIL, a escola deve canalizar organização ao nível de atividades, estas, pautadas pela
interdisciplinaridade como um caminho facilitador para desenvolver a aprendizagem nos jovens.

Nesse contexto, dos professores entrevistados, um dos professores acrescenta que o ensino deveria ser
organizado por temas. De igual modo, concorda outro professor, sugerindo ainda, a construção de projetos
(individual e coletivo). Na visão de quatro outros professores, uma vertente necessário a ser mudada e/ou
melhorada, diz respeito à uma maior integração do aluno em atividade vocacional ou profissional.

(vi)-Espaços e Materiais

Ao nosso ver, entendemos estes, como importantes para o processo de ensino e aprendizagem. É
fundamental avaliar como os espaços e materiais, estão contribuindo para atender com eficácia os objetivos
do programa.

A partir dos regristros nos diários de campo, os professores manifestaram não haver material didático
pedagógico para trabalhar, isso a nível geral e específico. Foi manifestado por um professor que, os alunos
devem ser integrados aos espaços, sobretudo à sala de aula, buscando “tatuar” os espaços para que eles
sintam a sala como sendo deles, tendo um pouco deles.

(vii)-Recursos Humanos

O ser humano pode ser considerado passivo ou ativo dentro do processo educacional. A partir desta atuação,
torna-se inevitável mudanças e intervenções, no sentido de potencializar ou fragilizar o êxito da proposta
educativa. Neste sentido, apresentamos a análise dos recursos humanos, e as propostas mencionadas pelos
atores envolvidos no grupo/turma em questão.
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Para o diretor da escola, é necessário “apoio de retaguarda, com especialista que auxiliem os professores, as
escolas, e os alunos. […] a falta de técnicos especializados, até porque nós professores, a nossa formação foi
para um conjunto de alunos, eu não queria chamar a estes de anormais, mas foi para um conjunto de alunos
normais”. Segundo a Técnico EMM e o TIL a proposta sugerida sobre os recursos humanos, é no sentido de
formação específica para atuar junto a realidade e especificidades dos alunos PIEF. Para o TIL seria
importante o trabalho com as famílias, sugerindo a criação de uma escola de pais. Relativamente aos
professores, foi consensual a necessidade de formação específica, e uma melhor organização da escola, no
sentido, de disponibilizar para além dos horários destinados às aulas, tempo livres para reuniões e
panejamentos da equipe pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao análisar o Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), no contexto escolar em Portugal,
buscamos identificar potencialidades e fragilidades desta medida. Neste sentido, a compreendemos, como
uma política educacional escolar, que busca garantir para além da escolaridade obrigatória, uma intervenção
individualizada, que profissionalize os jovens, possibilitando mudanças e um novo percurso de vida.

A partir dessa perspectiva, o PIEF é visto como uma mais valia, considerando o programa, uma medida que
(re) integra o jovem na escola, e busca reunir condições para desenvolver a aprendizagem cognitiva, bem
como competências pessoais e sociais. A discussão proposta com alguns resultados apresentados neste
artigo, nos leva a pensar que uma medida educacional, só torna-se eficaz a partir de um conjunto de
condições, entre os quais são indispensáveis, organização, planejamento, estrutura e avaliação.

À luz das reflexões aqui feitas, não é nosso objetivo classificar como ineficaz a política educacional do PIEF,
mas, extrair dessas reflexões, experiência escolar, a fim de contribuir com o progresso individual e coletivo
dos jovens e profissionais que atuam na escola, seja no caso específico do PIEF ou não.
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