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RESUMO 
 
A investigação a realizar, intitulada “A Educação e o discurso político, em 
Portugal: A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional” visa 

compreender o processo de construção dessa Reforma do Ensino Secundário 

de 2004, bem como analisar a existência de convergência, ou divergência, 

entre o discurso político e a educação, no contexto da materialização do 

processo de construção da Reforma. 

  

Assim, no desenvolvimento deste trabalho de investigação partimos de um 

primeiro momento de contextualização da reforma do ensino secundário de 

2004, tendo para o efeito realizado o estudo da evolução do sistema educativo 

português, através dos seus momentos marcantes, ou seja dos sucessivos 

momentos de reforma, desde o seu momento instituidor. 

 

Num segundo momento é dado conhecimento das razões fundamentadoras da 

necessidade da realização da reforma de 2004, tendo sido tomados em conta 

os momentos antecedentes que lhe são mais próximos: a sua fundamentação 

no contexto da “Estratégia de Lisboa”; e as linhas orientadoras da Reforma.  

 

No momento posterior tomamos conhecimento do processo de construção da 

Reforma, assim como dum vasto conjunto de contributos e Pareceres 

produzidos sobre a mesma, para num momento posterior do nosso estudo 

termos em conta os discursos políticos produzidos sobre o processo de 

construção da reforma e a sua forma final, através das intervenções políticas 

produzidas na Assembleia da República, assim como os ecos na imprensa, a 

fim de melhor compreendermos todo este processo reformador. 

 

Para a realização da presente investigação estruturámos cronologicamente o 

nosso trabalho de acordo com os seguintes capítulos: Metodologia e 

estratégias de investigação; Antecedentes e evolução do sistema educativo 

português; Políticas educativas do início do Estado democrático à Reforma; 

Apresentação e discussão pública da reforma; Do documento político final à 
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reforma legislativa; Apresentação e discussão dos resultados; Conclusões; e 

Propostas para a qualidade das Reformas na Educação. 

 

Tendo em conta a temática, objeto do nosso estudo, foram considerados, do 

ponto de vista da operacionalização, quatro objetivos específicos no domínio 

da análise: analisar o discurso político nos debates parlamentares, no processo 

de construção da Reforma; analisar a contribuição de distintas organizações 

para o documento legal final da reforma, durante o processo de construção da 

Reforma; analisar o desfasamento entre o discurso político produzido nos 

debates parlamentares e o constante no diploma legal final da Reforma; e 

analisar o discurso político nos debates parlamentares e na imprensa, sobre o 

diploma legal da Reforma. 

 

Do ponto de vista metodológico elegemos, para a realização do trabalho, a 

investigação histórico-educativa, levando-o a cabo mediante a análise crítica da 

bibliografia e documentação histórica recolhida, através da técnica de análise 

documental, tendo utilizado como técnica de base a análise de conteúdo dos 

documentos selecionados, contando com praticamente toda a documentação 

que foi elaborada sobre a Reforma.  

 

A apresentação dos resultados obtidos neste estudo, será feita relacionando-os 

com os objetivos específicos de análise, bem como optámos também por 

debater os resultados obtidos com outros estudos efetuados e relacionados 

com a nossa temática. 

 

De um modo geral constatamos que os resultados do nosso estudo, relativo 

aos debates parlamentares, evidenciam que o discurso político se desviou, 

com maior ou menor intensidade, da temática da Reforma do Ensino 

Secundário, em discussão, colocando o seu enfoque com considerável 

persistência nas questões envolventes de natureza ideológica. 

 

Palavras-chave: Sistema Educativo; Reforma Educativa; Ensino Secundário; 

Discurso Político. 
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ABSTRACT 

 

This developing research, entitled "Education and the political discourse in 

Portugal: The reform of high school by the XV Constitutional Government" aims 

to understand the process of building the 2004 Secondary Education Reform 

and analyse the existence of convergence, or divergence between the political 

discourse and education, in the context of the reform process implementation. 

 

The development of this research starts with a first moment of contextual 

analysis on the reform of high school in 2004. To this end it was conducted a 

study of the evolution of the Portuguese education system, through its 

memorable moments, i.e. the successive moments of reform since its settlor 

time. 

 

In a second moment, the fundamental reasons for the necessity of the 2004 

reform are identified, taking into account the background moments that have 

more closely preceded it: it’s reasoning in the context of the "Lisbon Strategy"; 

and the guidelines of the Reform. 

 

In the consequent moment, the reform construction process is laid out and a 

wide range of input and opinions produced on it is presented. At a later stage of 

this study its introduced an analytic assessment of the political discourses 

produced on the reform construction process and its final form, through party-

political interventions produced in Parliament, as well as it’s echoes in the 

press, in order to better understand the whole reform process. 

 

During the development of this research, the work has been structured 

chronologically according to the following chapters: Methodology and research 

strategies; History and development of the Portuguese education system; 

educational policies from the beginning of the democratic state to the 

Reformation; Presentation and public discussion of the reform; From the final 

political document to the legislative reform; Presentation and discussion of the 

results; Conclusions; and proposals for the quality of Reforms in Education. 
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With regard to the subject, object of our study, four specific objectives in the 

field of analysis were considered from the point of view of implementation: 

analysis of the political discourse in parliamentary debates on the reform 

construction process; analysis of the contribution of different organizations for 

the final legal document of the reform during its construction process; analysis 

of the gap between the political discourse produced during parliamentary 

debates and the one in the final reform legal document; and analysis of the 

political discourse in parliamentary debates and in the press, on the reform 

legislation. 

 

From a methodological point of view, a historical-educational research was 

chosen to carry out the work. The research was made through the critical 

analysis of the literature and collected historical documents using document 

analysis technique based on technical content analysis of the selected 

documents, with virtually all the documentation that has been prepared on the 

reform. 

 

The presentation of this study results will be made relating them to the specific 

objectives of analysis and also it was chosen to debate the results with other 

studies conducted and related to our subject. 

 

In general, the results of this study on the parliamentary debates show that the 

political discourse has strayed, with greater or lesser intensity, from the issue of 

the reform of high school, in discussion, putting its focus with considerable 

persistence in engaging questions of an ideological nature. 

 

Keywords: Educational System; Education Reform; High School; Political 

Discourse. 
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RESUMEN EN ESPAÑOL  
 

La Tesis Doctoral que se presenta sobre el tema: “La Educación y el discurso 

político en Portugal. La Reforma de la Enseñanza Secundaria del XV Gobierno 

Constitucional”, investiga el proceso de elaboración, construcción y formulación 

de la Reforma de la Enseñanza Secundaria de 2004, en el contexto histórico-

educativo y legal del sistema educativo. Se analiza prioritariamente el discurso 

político debatido, elaborado y defendido sobre la educación en la Asamblea de 

la República, hasta ultimar la aprobada legislación final, los debates, 

argumentos y cambios que en esa trayectoria se generaban y la convergencia 

o divergencia entre ese amplio debate que acontecía, y la construcción 

normativa a la que se llegó. Contextualizado todo este largo proceso para la 

Reforma de la Enseñanza Secundaria en la situación social, educativa y legal 

del momento.   

 

La temática es totalmente inédita, porque no ha sido tratada ni investigada 

hasta esta Tesis. Además, su importancia es claramente significada y 

reconocida puesto que se estudia e investiga en detalle una reforma educativa 

efectuada en Portugal en fechas recientes, teniendo en cuenta su contexto, las 

causas que le dieron su origen y encuadrada en fecha posterior, aunque 

reciente, de un momento histórico-educativo y legal transcendente como fue 

“La Estrategia de Lisboa de 2000”.  

 

Se analiza su contenido y todos los aspectos de su concepción, construcción y 

el debate y discurso político que aconteció, así como la incorporación de 

distintas aportaciones, junto con los ecos que hubo sobre ello en la prensa 

escrita desde el primer momento del debate originado, hasta su publicación 

legal en el Boletín Oficial. Se analizan también de manera sistémica, y para 

mejor comprensión de las reformas educativas, los movimientos subyacentes  

consiguiendo con todo ello que la presente tesis doctoral se constituya como un 

modelo de análisis para futuros estudios sobre las distintas reformas 

educativas que puedan ir surgiendo. 
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La investigación es a nuestro juicio muy significada, pues la comprensión de 

esta Reforma de la Enseñanza Secundaria de 2004 no es un proceso simple, ni 

un hecho aislado, sino que se trata de una transformación de relevancia. Para 

un análisis más científico, se encuadra en el sistema educativo portugués, a 

través de los distintos momentos reformistas y etapas significadas de su 

evolución, desde su institucionalización como sistema por el Marqués de 

Pombal, hasta esta Reforma concreta de 2004, objeto directo de nuestro 

estudio. Aportamos el análisis y conocimiento de esa evolución histórico-

educativa y legal, dedicando particular atención a la época correspondiente al 

periodo democrático en Portugal, que es también la etapa menos investigada. 

 

En un primer momento comenzamos para el desarrollo de esta Tesis, como se 

acaba de decir, en la contextualización de la Reforma en el marco de la 

evolución de todo el sistema educativo portugués, a través de los momentos 

más significados. 

 

En un segundo momento y dado el conocimiento de las razones que 

fundamentan la necesidad de llevar a cabo esta Reforma de 2004, se han 

considerado los dos antecedentes que le son más próximos: 

 1. Su fundamentación en el contexto de la “Estrategia de Lisboa”, 

señalando los objetivos concretos propuestos, correspondientes a sus cinco 

grandes dominios:  

a.  Mejorar el nivel de la educación y de la formación en Europa.   

b. Facilitar y generalizar el acceso al aprendizaje en todas las fases 

de la vida.  

c. Actualizar las competencias de base para la sociedad del 

conocimiento.  

d. Abrir la educación y la formación a los entornos locales, a Europa 

y al resto del mundo.  

e. Utilizar de la mejor forma los recursos, instaurando la garantía de 

calidad en los establecimientos de enseñanza e institutos de 

formación.  

2. Las líneas orientadoras, para el Sistema Educativo Portugués 

entre 2002 y 2010, que buscan el encuentro de los objetivos propuestos en la 
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“Estrategia de Lisboa”, en el ámbito del plano estratégico del Programa del XV 

Gobierno Constitucional.  

 

A continuación, centramos nuestro análisis en el conocimiento y estudio 

concreto del proceso de construcción de la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria en el XV Gobierno, así como del amplio conjunto de opiniones, 

pareceres y contribuciones que se generaron sobre ello y  los discursos 

políticos a través de distintos debates e intervenciones de los diputados en la 

Asamblea de la República sobre ello hasta llegar a la elaboración de los 

documentos finales aprobados. También se estudian los escritos y 

argumentaciones aparecidos en prensa escrita. Todo ello con el fin de llevar a 

cabo una mejor comprensión de todo este proceso reformador.    

 

Estructuramos nuestro trabajo secuencialmente en los siguientes capítulos que 

se presentan a continuación. 

 

CAPÍTULO 1.  

Metodología y estrategias de investigación. 

 

Como base e inicio de la metodología utilizada esta investigación se ha tenido 

cuestión como prioritaria la delimitación del tema, con lo que se pretendía que 

fuera rigurosa desde su base. Para ello se consideraron los siguientes criterios: 

1. La relevancia social y científica del asunto a estudiar, en la medida en 

que la investigación sirve para comprender un proceso social, educativo 

y legal significado, en este caso en concreto la construcción de una 

reforma educativa, la de la enseñanza secundaria de 2004 en Portugal, 

absolutamente fundamental y necesaria asentada entre la “Estrategia de 

Lisboa” y los objetivos europeos orientadores entre 2010-2020. Se trata 

de una necesidad fundamental del sistema educativo portugués en ese 

momento. Refuerzan esta relevancia su estructuración a través de una 

amplia selección de documentos oficiales, y en el criterio de que todo 

ello habría de ponerse a disposición y presentación a discusión pública 

para la recogida de pareceres, opiniones e incluso alternativas que  

pudieran contribuir a la calidad y excelencia del documento final. Es 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

36 

también muy relevante que el análisis de los documentos nos han 

permitido destacar las opiniones, de convergencia o divergencia, entre 

los discursos políticos y la situación real del sistema educativo y de la 

reforma que investigamos, producidas en una Institución tan significada 

socialmente como es la sede de la Asamblea de la República, y aún 

todavía más sugerente y por el alcance que tuvo ante el público en 

general por el debate que todo ello originó en la prensa escrita. 

2. Su manifiesta viabilidad, puesto que los recursos documentales con los 

que contábamos eran no sólo numerosos, sino más que suficientes y 

representativos. Han sido utilizados casi la totalidad de los mismos, 

relevantes y de calidad, de acuerdo con los presupuestos de una 

investigación científica. Se trata de documentos oficiales y/o publicados, 

debates y diarios de la Asamblea de la República, la legislación 

originada,  publicaciones y prensa periódica, documentos “on-line” 

publicados por el Ministerio de Educación, todos ellos documentos 

generados en torno a esta reforma. Refuerza este criterio de manifiesta 

viabilidad la proximidad al asunto del doctorando que escribe, que ha 

sido actor y protagonista desde dentro, por lo que conoce a fondo el 

problema concreto a investigar. Queda así garantizado que el 

investigador está intelectualmente preparado, con los conocimientos 

específicos y metodológicos sobre el tema que refuerzan de este modo 

la realización de una investigación viable. 

3. La notoria originalidad del tema, teniendo en cuenta que este trabajo de 

investigación contribuye a la construcción científica de un tema nuevo e 

inédito, no estudiado. Su estudio contribuye a la comprensión del 

proceso de construcción de una reforma educativa, incluyendo un 

enfoque plural, con posicionamientos educativos, debates intensos de 

naturaleza política así como de relevancia popular expresados en la 

prensa. Debido a todas estas circunstancias el tema se ha constituido 

como innovador y favorecedor de futuras investigaciones, que ayudan a 

comprender mejor, y de forma fundamentada, los momentos de reforma 

del sistema educativo, completando así las lagunas de conocimiento 

presente en torno a ello. 
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4. El interés personal manifiesto que ha tenido el investigador sobre la 

temática de esta investigación por el hecho de haber sido observador 

directo en gran parte del proceso de construcción de esta reforma y de 

los discursos políticos producidos en la Asamblea de la República. 

Asimismo en algunos momentos y ocasiones ha sido también 

colaborador directo de algunos documentos. El interés, casi pasión, del 

autor de la tesis por comprender a fondo y conceptualizar los 

presupuestos educativos, su profunda curiosidad, hasta pasión por 

saber articular todo esto y saber valorar el impacto mediático que se 

producía en los medios de comunicación y las alternativas que creaban, 

han contribuido a asegurar el tratamiento riguroso del tema. 

 

Delimitado el objeto de estudio, han sido considerados en esta Tesis y referidos 

al conocimiento, comprensión y análisis, tres objetivos generales:  

1. Conocer la evolución histórico-educativa acontecida en Portugal a través 

de los momentos más significativos, hasta la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria de 2004; 

2. Comprender el proceso de construcción de la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria de 2004, en el contexto de la “Estrategia de Lisboa” y las 

líneas orientadoras de la Reforma, en el ámbito del plano estratégico del 

Programa del XV Gobierno Constitucional, para el Sistema Educativo 

Portugués entre 2002 e 2010; 

3. Analizar la existencia de convergencia o divergencia entre el discurso 

político y la educación, en el contexto de la materialización del proceso 

de construcción de la Reforma de la Enseñanza Secundaria, bajo la 

responsabilidad del XV Gobierno Constitucional, teniendo en cuenta las 

reacciones en la Asamblea de la República, así como la difusión y 

resonancia en la prensa escrita. 

 

Para alcanzar estos objetivos generales, hemos definido ocho objetivos 

específicos, que aquí presentamos, con los cuales se pretende una mejor 

concreción y análisis. Se trata de los siguientes:  

1. Conocer los momentos señalados de evolución del Sistema educativo 

portugués desde su institucionalización; 
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2. Conocer la evolución del Sistema Educativo, específicamente en el 

Estado Democrático; 

3. Comprender la necesidad de la Reforma de la Enseñanza Secundaria de 

2004, en el sistema educativo portugués; 

4. Comprender el proceso de construcción de la Reforma de la Enseñanza  

Secundaria; 

5. Analizar el discurso político en los debates parlamentarios, en el proceso 

de construcción de la Reforma; 

6. Analizar la contribución de distintas organizaciones para el documento 

legal final de la reforma, durante el proceso de construcción de la 

Reforma; 

7. Analizar el desfase entre el discurso político producido en los debates 

parlamentarios y su presencia en el documento legal final de la Reforma; 

8. Analizar el discurso político en los debates parlamentarios y en la 

prensa, sobre o documento legal de la Reforma. 

 

Para a realización del presente trabajo, teniendo en cuenta la delimitación del 

objeto de estudio y los objetivos referidos, hemos elegido la investigación 

histórico-educativa que tiene en cuenta la necesidad de conocer el origen y el 

desarrollo de determinados hechos pasados y presentes, para comprender 

mejor el proceso investigado, llevándolo a cabo mediante el análisis crítico de 

la bibliografía y documentación histórica recogida. 

 

En el ámbito de esta investigación histórico-educativa hemos utilizado la 

técnica metodológica denominada “análisis documental” teniendo en cuenta 

que en un trabajo de investigación es necesario seguir con rigor científico aquel 

método, o métodos considerados mas adecuados al modelo concreto, y es esta 

la técnica que mejor se relaciona con el objeto de estudio y con el nivel de 

análisis y profundidad deseado.  

 

Para este análisis documental previamente se han seleccionado aquellos  

documentos, como ya se ha dicho muy numerosos, que se han considerado 

más pertinentes, teniendo en cuenta criterios, entre otros posibles, como: 

contexto (histórico, político, económico-social y legal) en que se trabaja y a 
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quien se destina, cualquiera que sea la época en que se escribió y los 

diferentes grupos sociales a quienes se dirigieran; autor o autores y su 

identificación; autenticidad y confianza de los documentos; su naturaleza y 

tema; y su estructura. 

 

Una vez seleccionados los documentos en esta nuestra investigación, hemos 

pasado a la técnica metodológica de investigación que se denomina “análisis  

de contenido” de esos documentos. Se trata de un proceso que genera 

información, interpretación de los datos y elaboración de conclusiones. 

 

Puede ser considerada a partir de dos perspectivas diferentes, sola o unida a 

otras técnicas. La más restrictiva como una técnica de recogida u obtención de 

datos, complementaria en cualquier investigación sea cualitativa o cuantitativa, 

porque produce información relevante y precisa para ella.  Pero también puede 

ser entendida como un autentico método de investigación usado en exclusiva, 

dado que hay una larga tradición a este respecto, y existen muchos estudios en 

ciencias sociales que han utilizado el análisis de contenido durante todo el 

proceso de investigación, desde el inicio al fin. Para ello se seleccionan las 

informaciones relevantes, se analizan, se categorizan, se vuelven a  analizar y 

se interpretan las correspondientes conclusiones. 

 

Así utilizado el análisis de contenido trata de descubrir los significados de un 

documento, que puede ser un texto legal, relatos, registros (tradicionales o no), 

mas también puede ser utilizado en la transcripción de una entrevista, una 

historia de vida, un libro o incluso un recurso audiovisual. El objetivo es mostrar 

sus significados que se encuentran en el documento, tanto los explícitos como 

los latentes, y para eso se clasifican y codifican los diferentes elementos en 

categorías que representan y aportan claramente su sentido. 

 

Para la tesis doctoral que se presenta “El discurso político en Portugal, en el 

contexto de la reforma de la Enseñanza Secundaria de 2004, se ha manejado 

prácticamente casi toda la documentación que fue elaborada sobre ello, siendo 

esa la principal razón para investigar fundamentalmente con la técnica de 

análisis documental y con la perspectiva del análisis de contenido de esa 
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documentación. Y además los documentos en que nos basamos aportan otra 

plus valía, porque se trata de documentos inéditos que no se han sido 

investigados hasta ahora, y de difícil acceso. 

 

Existen distintos autores y teorías sobre la utilización y empleo del análisis de 

contenido, pero en este resumen nos vamos a ceñir a explicar el tratamiento 

que hemos tenido más en cuenta y explicado en nuestra investigación: 

1. Análisis previo. Después de una reiterada lectura y en profundidad del 

material seleccionado se ha organizado por temas abordados, en lo que 

Bardin designa como lectura fluctuante. Se han organizado en unidades 

para una clasificación consecuente, de acuerdo con L' Ecuyer.  

2. Preparación del material. Los documentos se han dividido en unidades 

de significado y clasificado en categorías. Las unidades pueden ser 

palabras, frases, parágrafos, conceptos e ideas. Esta fase puede ser 

subdividida em tres: 

a) Constitución del corpus. Consiste em especificar el conjunto de 

textos, que van a ser analizados. 

b) Transcripción. En el caso de algún documento que no está escrito o  

impreso, como es el caso de la entrevista, ha sido transcrito para 

texto, con todas las explicaciones, anotaciones, opiniones y 

contextualizaciones que puedan servir para analizarlo. (El mismo 

procedimiento debe ser tenido en cuenta con el posible material 

audiovisual). 

c) Selección del procedimiento de tratamiento. Se trata de una parte 

muy significada y decisiva. De acuerdo con Pinto e Grawitz, consiste 

en términos generales en dividir el contenido y realizar conjuntos por 

temas, así como una identificación por categorías y subcategorías 

elaboradas a partir de conceptos, ideas o temas que emanan del 

propio documento o del conocimiento que se tiene del campo de 

procedencia, pudiendo usarse una aplicación informática de 

tratamiento de texto, o una aplicación específica para análisis de 

contenido. 

3. Categorización/Selección de las unidades de análisis, que emanan del 

propio documento o conocimiento que se tiene del campo del que 
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provienen. Esta categorización no es más que una clasificación 

conceptual de unidades, dentro de un mismo criterio, de tal modo que 

parece que la información se separa para reagruparla en categorías 

afines, que se relacionan con la perceptiva holística del contenido 

analizado. Estas categorías deben ser significativas y pueden referirse a 

múltiples cuestiones y temas que aparecen en cada texto. Es práctico 

usar um diagrama de árbol, dividido en subcategorias, trabajando dato a 

dato, trozo a trozo. 

 

Han sido usados tres modelos de categorización: modelo abierto, en el 

cual no hay categorías predefinidas, todas se infieren o inducen del 

texto; modelo cerrado, en el que se parte de un esquema previo de 

categorías, usando la teoría; y el modelo mixto, en que se utilizan 

categorías previas, que se adaptan, juntamente con otras creadas.  

 

En este proceso, hemos tenido cautela referido a cuatro aspectos: 

a) No se ha utilizado a priori una estructura muy rígida, que impida 

recoger toda la complejidad del texto; 

b) No se ha elaborado un esquema superficial, que solo tenga en 

cuenta lo que está  manifiesto evitando el contenido latente; 

c) Se han escogido las categorías mas numerosas y detalladas, 

evitando recoger o reproducir el texto casi completo; 

d) Se han seleccionado las categorías, que permiten distinguir 

adecuadamente los elementos que se quieren reagrupar. 

4. Análisis e interpretación de los resultados. Después de la división en 

categorías significativas se ha reorganizado el material, y a continuación 

se presentan los resultados y los datos en diagramas, figuras, tablas, 

cuadros, gráficos, esquemas, entre otros posibles.  

 

CAPÍTULO 2. 

Antecedentes y evolución del sistema educativo portugués. 

 

Después de presentar la metodología y estrategias de investigación, en este 

capítulo procedemos a desarrollar el cuerpo de la Tesis. Se comienza 
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presentando como objeto de estudio las etapas políticas determinantes de la 

evolución del sistema educativo portugués, desde el Marques de Pombal, en 

cuanto artífice e  impulsor de la modernización del país que con esa intención 

concedió gran importancia a la educación en el país como objeto de interés 

público, a semejanza de lo que acontecía en la mayoría de los gobiernos 

ilustrados de los países europeos del momento.  

 

De la etapa referida al período de la Monarquía, y por su importancia en el 

desarrollo de la educación, se destacan tres momentos de significado interés 

en Portugal: la institucionalización propiamente dicha del sistema de 

enseñanza, la creación de los Liceos (en España Institutos) y la 

institucionalización del régimen de clases en su funcionamiento. 

 

Referente al primer momento, destacase en el período pombalino, la 

importancia de la publicación de Alvará de 28 de Junio de 1759, referido a  

institucionalización del sistema de enseñanza, la importancia de la creación de 

la Dirección General de Estudios y la creación de estructuras escolares 

diversificadas, para implementar la reforma de Marqués de Pombal, como el 

Colegio de Nobles, o el Colegio de Mafra, el Aula de Comercio y la Real 

Escuela Náutica. 

 

Referido en un segundo momento al período de la Monarquía, es necesario  

destacar en este análisis político y legal, el diploma de Reforma de Passos 

Manuel cuyo principal mérito es que se le atribuye haber sido el primer 

documento legal publicado por el que oficialmente se crearon los Liceos en 

Portugal. Se trata del primer trabajo sistematizado para los estudios 

secundarios, que se apoya en la creación de una red de Liceos nacionales, en 

todas las capitales de distrito, que integraba aspectos curriculares, 

pedagógicos y administrativos.   

 

Hay que destacar también en este análisis de las políticas educativas los 

cambios introducidos por la Reforma de Costa Cabral, con subyacente matiz 

utilitarista, y la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1870, (en 

España no se creara hasta los primeros años del XX), dejando los asuntos 
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concretos de educación de ser tratados en el ámbito menos significado de la 

Dirección General de Instrucción Pública. 

 

Se destaca también la Reforma de 1880, de José Luciano de Castro, por la 

importancia de la medida de política educativa introducida, como fue la 

separación en dos del curso complementario de la enseñanza secundaria,  uno 

de Letras y otro de Ciencias, así como pretender extender geográficamente la 

enseñanza de los Liceos, creado los Liceos Nacionales Centrales, los Liceos 

Nacionales y las Escuelas Municipales Secundarias. 

 

En el período monárquico y por su importancia, merece también referencia un 

tercer momento referido a la Reforma de Jaime Moniz, a quien se debe la 

introducción del régimen de clases en el funcionamiento de los Liceos, 

abandonándose así el régimen de disciplinas, con el objetivo de que los cursos 

pasaran a formar un todo coherente. 

 

En la etapa de la 1ª Republica son evidentes los procedimientos adoptados por 

la política educativa de esta época, teniendo en cuenta que el pensamiento 

republicano consideraba la instrucción de los ciudadanos como causa 

indispensable para la modificación de las mentalidades y consecuentemente la 

aceptación de los principios que defendían de un “hombre nuevo” en una 

“nueva sociedad”. 

 

Se analiza también la política educativa de esta 1ª República, abordando la 

teoría y pensamiento pedagógico republicano que de modo general, estuvo 

profundamente marcado por la pedagogía positivista. 

 

En la siguiente época, la del Estado Nuevo efectuamos el análisis de la política 

educativa considerando en su caracterización cuatro fases distintas, siendo las 

tres primeras según determinado autor muy reconocido, que citamos, de 

marcado talante autoritario.  

 

La 1ª fase, de 1930 a 1936, corresponde al período de sustitución de las 

legitimidades establecidas por los sucesivos gobiernos de la 1ª República, con 
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el objetivo de desmantelar las concesiones y las prácticas de la escuela 

republicana, con particular incidencia en la administración de la enseñanza y la 

formación de profesores. 

 

En la 2ª fase de la política educativa del Estado Nuevo, comprendida entre 

1936 y 1947, analizamos la predominancia de la fase de construcción 

nacionalista de la educación, que marca una ruptura con la implementación de 

las medidas de política educativa de antes, teniendo como objetivo central la 

inculcación ideológica y el adoctrinamiento moral. La imagen educativa del 

Estado Nuevo queda fuertemente asociada a esta fase.   

 

En la 3ª fase, de 1947 a 1960, analizamos el período correspondiente a la 

necesaria adaptación a las nuevas realidades de desarrollo económico, que 

surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, rompiendo con las prácticas 

anteriores. Analizamos dos ministerios muy fuertes: el primero el de Pires de 

Lima, de 1947 a 1955, y el segundo el de Leite Pinto, de 1955 a 1961. En esta  

fase se analizan las reformas de la enseñanza en los Liceos y de la enseñanza 

técnica, y en el Plano de Educación Nacional la importancia que se le concedió 

a la lucha contra analfabetismo.   

 

Abordamos también la última fase del régimen de Estado Nuevo en su 4ª fase, 

que se desarrolla de 1960 a 1974, distinguiéndose de las fases anteriores por 

una mayor apertura del sistema educativo a las corrientes internacionales, 

como igualmente acontecía en España. 

 

De este último período del Estado Nuevo es el trabajo desarrollado por el 

ministro Veiga Simão, que tuvo en cuenta las necesidades de modernización y 

desarrollo del país basándose en los principios de democratización de la 

escuela. Es motivo de nuestra especial atención su reforma educativa por la 

influencia que tuvo en el Estado Democrático, lo que nos permitió comprender 

en profundidad la importancia de las rupturas verificadas y la reflexión sobre los 

cambios operados en el sistema educativo. Utilizamos para este análisis 

directamente sus propias palabras, aportadas en una entrevista concedida para 

la realización de esta Tesis. 
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CAPÍTULO 3.  

Políticas educativas del inicio del Estado Democrático a la Reforma. 

 

En la secuencia del tratamiento de las etapas políticas determinantes de la 

evolución del sistema educativo portugués, en el presente capítulo se ha 

procedido al análisis de las políticas educativas más relevantes del Estado 

Democrático, que marcan una nueva etapa en el desarrollo de la Educación. 

Se constituyen como relevantes para comprender mejor la Reforma de la 

Enseñanza Secundaria del XV Gobierno Constitucional, y su fundamentación y 

análisis sirven de puente para nuestro estudio central. 

 

En nuestro estudio de la 3ª República, y referente a la evolución de la política 

educativa en el Estado Democrático, tenemos en cuenta tres períodos.  

 

El primero referido a la denominada como fase revolucionaria, que transcurrió 

desde Abril de 1974 a Agosto de 1976, correspondiendo a dos gobiernos 

provisionales, que se formaron antes de la aprobarse en la Asamblea 

Constituyente la nueva Constitución de la República Portuguesa.   

 

En nuestro análisis de este período tenemos en cuenta los cambios educativos 

que siguieron a la “Revolución de 25 de Abril”, que en un primer momento 

ocasionaron la alteración del modelo de gestión de las escuelas y 

posteriormente a medidas de naturaleza organizativa y pedagógica. 

Desentrañamos también la repercusión que tuvieron en este período las líneas 

orientadoras de la reforma de Veiga Simão, último Ministro da Educación 

Nacional del Estado Nuevo, ya citado. 

 

Para el segundo período de nuestro análisis, consideramos el período de 

normalización del Estado Democrático, que transcurrió de Agosto de 1976 a 

Octubre de 1986. Nos fijamos en dos documentos extraordinariamente 

significados para la vida del país, tanto desde el punto de vista político, como 

desde el punto de vista educativo, que fueron la Constitución y la Ley de Bases 
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del Sistema Educativo, que definió las líneas generales de esa política y la 

estructura general del sistema educativo.   

 

Analizamos también en este período, entre otra legislación el nuevo modelo de 

gestión de las escuelas que el gobierno señaló como gran prioridad en el 

sentido de estabilizar los establecimientos de enseñanza.  

 

El tercer periodo de nuestro estudio en la etapa democrática comienza en  

Octubre de 1986, coincidiendo con el contexto político de relativa estabilidad 

gubernamental, concomitante desde el punto de vista de la política educativa, 

con la publicación de la Ley de Bases del Sistema Educativo. Por la 

importancia que encierra esta legislación para el desarrollo del sistema 

educativo portugués, la estudiamos con detalle. 

 

Analizamos también, entre otros, la legislación referida a la reforma educativa 

de las enseñanzas básica y secundaria, del Ministro de Educación del XI 

Gobierno, Roberto Carneiro, que define sus planos curriculares, bien con el 

titulo que establece el régimen jurídico de autonomía de las escuelas, bien con 

la secuencia de este diploma legal referido al nuevo modelo de dirección de las 

escuelas básicas y secundarias. 

 

En este capítulo se estudia también la fundamentación en su momento inicial 

de la Reforma de la Enseñanza Secundaria de 2004, a través de los primeros 

documentos que se constituyen como estructurantes para la misma. 

 

Fue precisamente en la “Estrategia de Lisboa”, marcada por el Consejo 

Europeo, reunido en Lisboa del 23 al 24 de Marzo de 2000, a fin de consensuar 

un nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea, donde encuentra su 

fundamentación la reforma de la Enseñanza Secundaria aprobada por el XV 

Gobierno Constitucional a través del Decreto-Ley nº 74/2004, de 26 de Marzo, 

así como el Programa educativo del XV Gobierno Constitucional de Portugal, 

objeto central de nuestro estudio. Fue el seguimiento de la “Estrategia de 

Lisboa” lo que permitió dar cuerpo a la Reforma de 2004 que es nuestro 

estudio central. 
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A estos dos documentos orientadores referenciados se unen, para nuestro 

estudio de este momento preparatorio de la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria, otros dos documentos de carácter operativo, el Decreto-Ley nº 

156/2002, de 20 de Junio, que suspende la entrada en vigor en el año lectivo 

de 2002/03 de la revisión curricular de la enseñanza secundaria aprobada por 

el anterior Gobierno y el documento orientador de la nueva Reforma de la 

Enseñanza Secundaria de 2004, puesto à discusión pública el 21 de 

Noviembre de 2002. Y en base a estos documentos, se analiza en este 

momento inicial, la fundamentación de la institución de la Reforma de la 

Enseñanza Secundaria de 2004. 

 

CAPÍTULO 4.  

Presentación a discusión pública de la reforma. 

 

Fundamentada la necesidad de instituir la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria, hemos procedido en el capítulo 4 a analizar mas detalladamente la 

presentación y discusión pública de la referida reforma, iniciando el análisis de 

esa presentación mediante las líneas orientadoras, en el contexto del plano 

estratégico para el Sistema Educativo Portugués del 2002 al 2010. 

  

Con este fin comenzamos por abordar el discurso proferido en la Asamblea de 

la República por el Primer Ministro del XV Gobierno Constitucional, Durão 

Barroso, del 10 de Octubre de 2002, donde se refiere la propuesta de Reforma 

de la Enseñanza Secundaria  para ser presentada para discusión pública,  

como se refiere también en la futura Ley de Bases de la Educación y 

Formación, teniendo como meta el año 2010.  

 

Seguidamente presentamos las líneas orientadoras de la política educativa de 

la Reforma directamente a través de las palabras del Ministro da Educación, 

David Justino, en entrevista concedida a una publicación periódica, con la 

intencionalidad de divulgar el documento “Reforma de la Enseñanza 

Secundaria: Líneas orientadoras de la revisión curricular”. 
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Refiriéndonos al abordaje de este documento relativo a la intencionalidad de 

aprobar una nueva Ley de Bases de Educación y de Formación, presentamos  

enumerados sus objetivos: La plena integración de las políticas de educación y 

de formación vocacional; el aumento da escolaridad obligatoria hasta los doce 

años; la reorganización de los grandes ciclos de escolaridad; una mayor 

articulación entre el nivel secundario y el tercer ciclo del Básico; y la 

consolidación de la diversidad en la oferta del nivel secundario. 

 

Con relación a este documento referimos además las alteraciones propuestas 

para la enseñanza científico-humanística y para la enseñanza tecnológica, 

mostrando a ese efecto las líneas estratégicas estructurantes de la Reforma de 

la Enseñanza Secundaria nominadamente: los diseños curriculares se asientan 

en la concepción de un currículo mínimo; unidades lectivas de 90 minutos; 

mejor distribución de las cargas lectivas de cada uno de los tres años; 

disminución del número de disciplinas de la componente de formación 

específica; enseñanza obligatoria de una disciplina de Tecnologías de la 

Información y Comunicación; introducción de aprendizaje en los cursos 

tecnológicos; y reducción y mejor distribución de la carga de exámenes para 

los 11.º y 12.º años. 

 

Abordamos también referido al documento que contiene las líneas orientadoras 

de la reforma de Enseñanza Secundaria las matrices específicas de cada uno 

de los cursos propuestos, ya para los cursos científico-humanísticos, de 

carácter general, como para los cursos tecnológicos, donde constan las 

opciones tomadas en torno a las alteraciones sobre las cargas curriculares y la 

nueva organización del ciclo de Enseñanza Secundaria, y donde constatamos 

las principales alteraciones, referidas a esta Reforma elaborada por el gobierno 

anterior.  

 

En el desarrollo de este capítulo abordamos la repercusión social manifestada 

por la presentación del documento para la reforma do Enseñanza Secundaria, 

a través de las alusiones y de las reacciones suscitadas en la prensa, a fin de 

percibir mejor los diferentes posicionamientos que se producían en estos 
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medios de comunicación, y también por el impacto social que mediante su 

influencia se puede producir entre la población.  

 

Una vez conocidas las líneas orientadoras de la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria, en el contexto del plano estratégico para el Sistema Educativo 

Portugués 2002-2010, abordamos pormenorizadamente bien la repercusión 

social generada, bien por su presentación pública, bien a través de las 

manifestaciones en prensa, para percibir de manera mas completa los 

diferentes posicionamientos que generó el proceso de construcción de la 

propuesta de dicha Reforma. 

 

En el ámbito del proceso de construcción de la propuesta de la revisión 

curricular de la Enseñanza Secundaria, se presentan y analizan los 

documentos más relevantes que se produjeron internamente. En este ámbito el 

primer documento orientador preparatorio de trabajo interno, denomínase 

“Reflexión sobre a Reforma Curricular”, donde se hizo un pronunciamiento de 

los tópicos considerados esenciales tras la reflexión y el análisis, en términos 

comparativos, de las cargas horarias semanales de las diferentes disciplinas, 

presentando también el documento un trabajo de proyección de ejemplos de 

matrices para este efecto. 

 

En la secuencia de los trabajos preparatorios para la presentación del 

documento “Reforma de la Enseñanza Secundaria: Líneas orientadoras de la 

revisión curricular”, también se presentan nominalmente las propuestas que la 

Secretaría de Estado de Educación, bajo la orientación del Ministro de 

Educación fue produciendo.  

 

Entre esos documentos se encuentra un Memorando que hace una síntesis de 

las alteraciones esenciales producidas, comparándolas con las constantes del 

Decreto-Ley nº 7/2001 que contiene la reforma suspendida por el XV Gobierno, 

bien como la definición de los Cursos Científico-Humanísticos y Tecnológicos. 

La comparación del documento nos permite percibir más fácilmente el proceso 

de construcción de la propuesta de Reforma de Enseñanza Secundaria y la 

lógica que está subyacente, frente a lo estipulado en el documento legal 
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suspenso. Así como un documento de trabajo denominado “Enseñanza 

Secundaria - Documento de Trabajo - Propuesta B2 - Cursos Científico-

humanísticos y Cursos Tecnológicos”, donde podemos percibir la lógica 

subyacente a través de la selección efectuada para o su estudio, y mediante el 

análisis realizado.  

 

La presentación y análisis de los documentos preparatorios de la Reforma, 

producidos en la Secretaria de Estado de Educación permítenos constatar que 

esos eran construidos con base a las líneas orientadoras de la Reforma de la 

de la Enseñanza Secundaria y utilizando una metodología de trabajo que 

incluía un primer documento interrogador y reflexivo en relación a lo que se 

pretendía, y secuencialmente un documento con propuestas para la toma de 

decisiones.  

 

Constatamos también esa lógica de construcción en el documento preparatorio 

“Enseñanza para la cualificación profesional en el sistema de enseñanza 

portugués: reflexión sobre los Cursos Tecnológicos de Enseñanza Secundaria 

Regular”, que es también abordado por haber servido de base a las propuestas 

presentadas. En el análisis de ese documento se destacan las razones de la 

necesidad de intervención en los Cursos Tecnológicos y la forma de hacerlo.  

 

Este documento refleja también la necesidad de considerar la intervención a 

llevar a cabo en estos cursos encuadrada, desde el punto de vista sistémico en 

un proceso organizacional que tenga en cuenta todos los cursos 

profesionalmente cualificadores, proponiendo que el análisis referido sea 

producido teniendo en cuenta los niveles de análisis meso, macro y micro. 

Constatamos así la naturaleza y las preocupaciones existentes en el proceso 

de construcción de la reforma, permitiéndonos percibir mejor las razones y el 

método de intervención. 

 

Otros dos documentos preparatorios analizados, también referidos a los Cursos 

Tecnológicos, fue el documento “Reforma de la Enseñanza Secundaria: 

Regulación del aprendizaje de los Cursos Tecnológicos”, encuadrante y 
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regulador, organizado en torno de un conjunto de ítems estructurantes para el 

caso da introducción de las Etapas, en los Cursos Tecnológicos. 

 

Después de nuestro tratamiento hecho a los Cursos Científico-Humanísticos, 

en la designación de la Reforma del XV Gobierno, y de los Cursos 

Tecnológicos, o sea en la Enseñanza Secundaria Regular, se analizan  

también las intervenciones en los restantes recorridos educativos y formativos 

de nivel secundario, para integrarse en la Enseñanza Secundaria y la 

legislación final de la Reforma, cuya preparación fue hecha en un momento 

posterior al lanzamiento del documento “Reforma de la Enseñanza Secundaria: 

Líneas orientadoras de la revisión curricular”. 

 

Fueron así analizados los documentos de trabajo interno que culminaron en el 

documento nominado “Reforma de la Enseñanza Secundaria: caracterización 

de los recorridos educativos y formativos de nivel secundario -tópicos y 

elementos de reflexión-”, que enuncia algunos tópicos y elementos de reflexión, 

a fin de que sean caracterizados los diferentes trayectos educativos y 

formativos de nivel secundario, haciendo para ese efecto referencia a los 

Cursos de Educación Artística Vocacional, y a los Cursos de Aprendizaje. Este 

documento analiza además comparativamente el peso relativo de varias áreas 

de formación de los Cursos Científico-Humanísticos, Tecnológicos, 

Profesionales y de Aprendizaje. En términos de oferta formativa, en el proceso 

de preparación de la Reforma, se referencia además en nuestro estudio, el 

tratamiento a los cursos de Enseñanza Recurrente, cuya preparación fue hecha 

también en un momento posterior al lanzamiento del documento “Reforma de la 

Enseñanza Secundaria: Líneas orientadoras de la revisión curricular”.  

 

En cuanto al proceso de construcción de la propuesta de la Reforma, es 

además analizado el trabajo realizado sobre la permeabilidad de los cursos de 

Enseñanza Secundaria, cuyo tiempo de análisis y de desarrollo del trabajo fue 

también posterior a la presentación pública del documento “Reforma do 

Enseñanza Secundaria: Líneas orientadoras de  revisión curricular”.  
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Una última nota para referir que nuestro tratamiento al proceso de construcción 

de la propuesta de Reforma de la Enseñanza Secundaria presentado y referido 

al análisis comparado fue hecho mediante un cuadro entre la Enseñanza 

Secundaria en vigor, a Reforma suspensa y la propuesta presentada, lo que 

nos permitió percibir mejor las opciones tomadas.  

 

En este capítulo han sido abordados todos los documentos considerados 

fundamentales, de trabajo interno, preparatorios de los documentos finales, que 

dieron origen al documento “Reforma do Enseñanza Secundaria: Líneas 

orientadoras de revisión curricular”, presentado para discusión pública. 

 

Abordamos además, en este capítulo, la discusión pública de la Reforma a 

través del análisis de intervención interna hecha por los Servicios del Ministerio 

de Educación, de las opiniones y contribuciones externas relevantes y de las 

intervenciones parlamentarias sobre el documento de discusión pública.  

 

En el ámbito de la discusión pública, internamente, presentamos y analizamos 

la iniciativa denominada “Proyecto de Discusión Interna”, materializado a través 

de un conjunto de reuniones realizadas en todo el territorio nacional, 

analizando igualmente las propuestas externas presentadas por las 

instituciones de Enseñanza Superior, Sociedades Científicas, Asociaciones 

Profesionales, profesores, investigadores e individualidades de diferentes 

sectores de la sociedad portuguesa a título individual, y también con el parecer 

del Consejo Nacional de Educación. 

 

En el final de este capítulo, a fin de enterarnos de la mayor, o menor, evidencia 

del componente ideológico presente en el discurso político sobre la Reforma de 

la Enseñanza Secundaria, analizamos también las intervenciones políticas, 

proferidas en el Parlamento, por el Gobierno y por los diputados de los 

diferentes Grupos Parlamentarios con asiento en el hemiciclo, en la Reunión 

Plenaria de 23 de Enero de 2003. Este tratamiento nos permite constatar si la 

educación en el discurso político es neutra, o si se encuentra condicionada por 

la concepción ideológica del papel de la educación en la sociedad y de la  

subyacente organización social. 
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CAPÍTULO 5.  

Del documento político final a la reforma legislativa. 

 

Presentadas las líneas orientadoras de la Reforma la Enseñanza Secundaria 

en el contexto del plano estratégico para el Sistema Educativo Portugués, bien 

como el documento que le dio forma y la repercusión social que origino, así 

como conocido el proceso de construcción de la propuesta de reforma, para 

discusión pública y la propia discusión pública, nominamos a través de la 

intervención del Ministerio de Educación, las opiniones y contribuciones  

externas relevantes y las intervenciones parlamentarias sobre el documento en 

discusión pública, en este capítulo hacemos el análisis del documento político 

final a la reforma legislativa, partiendo de la búsqueda de consensos, patente a 

través del análisis de la presentación de los elementos relevantes del 

documento final, resultante de la discusión pública. 

 

En lo que se refiere a la búsqueda de consensos presentamos en este capítulo 

las contribuciones incorporadas en el documento final, que tuvieron en cuenta, 

conforme se ha presentado en el capítulo anterior, el proceso de construcción 

de la Reforma de la Enseñanza Secundaria, con respecto a sus líneas 

orientadoras y los principios por los cuales esta se rige. 

 

En este ámbito abordamos en el documento de la Reforma de Enseñanza 

Secundaria, y en lo que respecta a Revisión Curricular, los elementos más 

relevantes del documento final, que comienza por efectuar la caracterización de 

la naturaleza de los Cursos Científico-Humanísticos y Tecnológicos. Referido a 

los Cursos Científico-Humanísticos abordamos en el documento las 

características subyacentes a la formación específica de los cursos, así como 

la caracterización de sus matrices. En lo que se refiere a los Cursos 

Tecnológicos, relativos a la formación científica y tecnológica, abordamos 

también la caracterización del componente de formación científica, y el 

componente de formación tecnológica, de los Cursos Tecnológicos, bien como 

el Área Tecnológica Integrada, incorporada el documento final por propuesta 

del Departamento de Enseñanza Secundaria. Son así analizadas en este 
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documento, resultante de las incorporaciones de las diferentes aportaciones, 

por parte de las instituciones referidas anteriormente, las matrices de los 

Cursos Tecnológicos. 

 

En el documento final presentado es también abordada la caracterización 

relativa a la evaluación, y al Sistema de Permeabilidad. Se procede al análisis 

detallado del documento de la Reforma de Enseñanza Secundaria, que se 

presenta como el documento final de la Reforma, relativo a los Cursos de 

Enseñanza Secundaria Regular, o sea a los Cursos Científico-Humanísticos y a 

los Cursos Tecnológicos y que dan origen al diploma institucionalizado de la 

esta Reforma que establece los principios orientadores de la organización y de 

la gestión del currículo, así como de la evaluación de los aprendizajes, 

referentes al nivel secundario de educación. 

 

En este capítulo analizamos también las líneas fundamentales de orientación 

estratégica, para la nueva Enseñanza Secundaria, nominando lo que dice 

respecto a los diseños curriculares, a los tiempos de las unidades lectivas, a la 

distribución de las cargas lectivas, a la disminución del número de disciplinas 

del componente de formación específica, a la enseñanza obligatoria de una 

disciplina de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, a la oferta de 

la disciplina de Aplicaciones Informáticas en los cursos tecnológicos, al Área 

Proyecto e Proyecto Tecnológico, a la introducción del Aprendizaje en los 

cursos tecnológicos y la reducción o mejor distribución del número de 

exámenes.  

 

Presentaremos también, en el presente capítulo, una síntesis comparativa de 

los documentos inicial e final de la Reforma de Enseñanza Secundaria lo que 

nos permite constatar la diferencia existente entre el documento final y el 

documento expuesto a la discusión pública, por fuerza de la incorporación de 

estos nuevos elementos en el documento final, constatando a través del 

tratamiento realizado que el documento sometido a discusión pública incorporo 

sugestiones que, conforme el entendimiento expreso, contribuyeron para un 

documento final mejorado y mas equilibrado.  
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Seguidamente, en este capítulo, abordamos el documento final que nos 

presenta la nueva Enseñanza Secundaria, contemplando, los cursos de 

Enseñanza Secundaria regular, o sea, los cursos científico-humanísticos y 

tecnológicos, y la Enseñanza Profesional, la Enseñanza Artística especializada 

y la Enseñanza Secundaria recurrente.  

 

En este análisis y teniendo en cuenta el encuadramiento estratégico, de toda la 

Enseñanza Secundaria regular, se presentan las líneas orientadoras para la 

revisión curricular de la Enseñanza Profesional, y se abordan los fundamentos 

de la reforma de la Enseñanza Artística especializada, sus principios 

orientadores, bien como la propuesta de la matriz curricular general de los 

cursos secundarios artísticos especializados, constituida por sus componentes 

de formación general, científica y técnico-artística, siendo también presentados 

los principios orientadores de la organización y la gestión del currículo, así 

como la evaluación de los aprendizajes referentes al nivel secundario de 

educación, del diploma legal final. 

 

Analizada la construcción de la Reforma de la Enseñanza Secundaria a través 

de la presentación del documento inicial, de las aportaciones producidas, de las 

realmente incorporadas, del documento final y del consecuente diploma legal 

que le dió cuerpo, en este capítulo destacamos el tratamiento de los discursos 

políticos provocados por la aprobación de la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria a través de las reacciones registradas en la Sesión Plenaria de la 

Asamblea de la República que procedió a su valoración parlamentaria, el 28 de 

Mayo de 2004, por iniciativa del Partido Socialista y del Partido Comunista 

Portugués, así como a través de los ecos existentes en la prensa escrita. 

 

Presentados y analizados los discursos políticos nos permiten comprender 

mejor que la Educación puede ser un campo fértil para el debate ideológico, 

teniendo en cuenta los diferentes posicionamientos políticos observados en 

función de estar en la oposición, o apoyando al Gobierno. Referidos a los ecos 

en la prensa, analizamos esos posicionamientos a través de algunos artículos 

de diferentes publicaciones, teniendo presente salvaguardar la pluralidad de 

opiniones y la relevancia de distintos testimonios. 
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CAPÍTULO 6.  

Presentación y discusión de los resultados.  

 

En este capítulo, y de acuerdo con la secuencia del trabajo realizado, 

presentamos los resultados obtenidos, relacionándolos con los objetivos 

específicos, definidos y presentados en el capítulo uno, referido a la 

metodología. Para una más fácil lectura, relación y comprensión, hemos optado 

también por confrontar los resultados con otros estudios  relacionados con 

nuestra temática. 

 

Tal como referimos no capítulo de metodología, de acuerdo con la delimitación 

del objeto de estudio, han sido señalados tres objetivos generales, uno del  

dominio del conocimiento, otro del dominio de la comprensión y un tercero del 

dominio de análisis, y para mejor profundidad han sido definidos ocho objetivos 

específicos, subdivididos en dos objetivos para los dos primeros objetivos 

generales y cuatro objetivos específicos para el objetivo general del dominio de 

análisis.  

 

Para este efecto creamos una matriz de análisis de contenido que sistematiza 

las categorías y subcategorías identificadas, para las dimensiones abordadas 

por los intervinientes, habiendo creado para cada una de esas dimensiones las 

correspondientes categorías de análisis. Dentro de cada una de estas 

categorías creamos las subcategorías necesarias para que a través de las 

unidades de registro, obtenidas de los fragmentos de los textos seleccionados 

de los documentos, a fin de poder efectuar nuestro análisis e interpretación de 

los resultados a través de cuadros, tablas y gráficos. 

 

Los cuadros presentados en nuestro estudio presentan todas las unidades de 

registro obtenidas de los fragmentos de textos seleccionados de los 

documentos, codificadas en la subcategoría y para cada unidad de registro el 

respectivo autor.  

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

57 

Relacionado con el campo de análisis, para cada uno de sus objetivos 

específicos procedemos al análisis previo del material recogido que se 

pretende analizar y a su preparación, organizando los documentos e 

clasificándolos en categorías, a fin de proceder a la selección de las unidades 

de análisis existentes en los documentos. 

 

En este capítulo de nuestra investigación, para el primero y tercer objetivo los 

documentos centrales tenidos en cuenta en el análisis efectuado en los 

términos en los que nos referimos fueron los debates parlamentarios 

seleccionados. 

 

Para el estudio del segundo objetivo de análisis, hemos tenido en cuenta las 

contribuciones y pareceres de las Universidades y Departamentos 

Universitarios, escuelas a título individual, Asociaciones Profesionales, así 

como los informes  y pareceres de las Direcciones Regionales de Educación y  

también los dictámenes y opiniones del Consejo Nacional de Educación. 

 

En lo que se relaciona con el cuarto objetivo de análisis, de nuestra 

investigación hemos procedido a investigar el discurso político en los debates 

parlamentarios, así como al análisis de los artículos y opiniones de la prensa 

escrita y del tratamiento informativo que se le daba a la reforma curricular en la 

prensa nacional. 

 

En términos de tratamiento estadístico el análisis de contenido fue realizado 

con el recurso de software Nvivo versión 11.0 que permitió la codificación y el  

análisis del corpus en estudio, en términos da frecuencia y cobertura, en 

porcentaje, de las unidades de registro, por categoría e subcategoría. 

  

CAPÍTULO 7. 

Conclusiones. 

 

De un modo general constatamos que los resultados de nuestro estudio, 

referido a los debates parlamentarios, evidencian que el discurso político se 

desvío, con mayor o menor intensidad, de la temática de la Reforma de la 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

58 

Enseñanza Secundaria en discusión, dirigiendo su enfoque con considerable 

persistencia en las cuestiones envolventes de naturaleza ideológica. 

 

Del primer debate parlamentario analizado, el debate de 18 de abril de 2002, 

ocurrido en el inicio del proceso de construcción de la Reforma, conforme se 

refiere en el primer objetivo de análisis, emanan dos grandes dimensiones. La 

primera dimensión corresponde a la “Revisión del Currículo y los Objetivos de 

la Enseñanza”, directamente relacionada con la Reforma, y la segunda 

dimensión corresponde al discurso político relacionado con “La Escuela Pública 

hoy”, mas orientado al posicionamiento ideológico de diferentes intervinientes. 

 

Dado que la primera dimensión nos permite crear aproximadamente un tercio 

de las unidades de registro, resultantes del debate, y la segunda dimensión los 

restantes dos tercios de las unidades de registro, fue posible constatar que el 

debate de las cuestiones de naturaleza ideológica se sobrepuso al debate 

sobre las cuestiones inherentes a la propia Reforma educativa. 

 

En el segundo debate analizado, correspondiente al debate parlamentario de 

23 de enero de 2003, referido al tercer objetivo de análisis, y relacionado con la 

dimensión “Reforma Curricular”, se organizaron como consecuencia del 

debate, cuatro categorías. Dos correspondientes a la incidencia del debate en 

las cuestiones de la Reforma, “Principios orientadores de la organización y  

gestión del currículo” y “Oferta formativa”, y además otras dos referentes a las 

cuestiones de naturaleza ideológica, “Nueva Ley de Bases” y “Gestión y 

Administración escolar”.  

 

Constatamos en este debate que de las noventa y una unidades de registro 

creadas en función de los discursos políticos producidos, las cuestiones de 

naturaleza ideológica estuvieron presentes en un cuarenta y dos por ciento de 

estas unidades de registro. El debate está mucho más lejos de concentrar su 

atención predominante sobre la temática de la Reforma. 

 

En el tercer debate parlamentario analizado, el de 28 de mayo de 2004, el 

documento de soporte del análisis de contenido referido al cuarto objetivo 
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específico de análisis, verificase un comportamiento totalmente diferenciado de 

los debates anteriores, con el contenido de los discursos políticos 

completamente divergentes entre los partidos políticos de la oposición y el  

Gobierno, situando los primeros el discurso político con mayor incidencia sobre 

las cuestiones ideológicas y los segundos sobre las cuestiones de la Reforma.  

 

Este debate permitió crear la dimensión “Revisión Curricular de la Reforma de 

la Enseñanza Secundaria” y, dentro de esta, cuatro categorías. Dos con 

enfoque en el componente mas ideológico del discurso, “Ley de Bases” y 

“Revisión curricular compromete la calidad de la enseñanza”, que de un total de 

ciento diecisiete unidades de registro, totalizo un cincuenta y tres por ciento. Y 

las restantes unidades de registro, correspondientes a un discurso con mayor 

enfoque en las cuestiones de la Reforma, distribuidas por las dos categorías 

restantes, “Objetivos estratégicos” y “Principios orientadores de la gestión y 

organización del currículo”.  

 

En los tres debates parlamentarios analizados, fueron consideradas trescientas 

unidades de registro, extraídas de los debates, siendo que las unidades de 

registro consideradas de mayor incidencia en las cuestiones relativas a la 

Reforma de la Enseñanza Secundaria totalizaron cerca del cuarenta y siete por 

ciento de las unidades, y las unidades de cariz ideológico los restantes 

cincuenta y tres por ciento. 

 

En lo referente a las conclusiones, y para mejor percepción de la globalidad de 

los posicionamientos políticos de los partidos políticos, individualmente 

considerados, bien como del Gobierno, en los tres debates parlamentarios, en 

función de las unidades de registro de carácter mas próximo al ámbito de la 

Reforma o ideológicos, fue también producida su interpretación a través de la 

organización de los datos en cuadros, habiéndose constatado que el Gobierno 

fue responsable por treinta y nueve por ciento del total de las unidades de 

registro consideradas, correspondiendo dentro de ese porcentaje el cuarenta y 

cuatro por ciento a unidades del ámbito de la Reforma, y treinta y cuatro por 

ciento a unidades de registro de cariz ideológico. 
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Constatamos también, referido al análisis conjunto de los tres debates, que 

ninguno de los partidos de la oposición tuvo mayor número de unidades de 

registro en las cuestiones mas ligadas a la Reforma, que en las cuestiones 

ideológicas.  

 

En un sentido u otro constatamos que mas de dos tercios de los discursos 

políticos producidos en las intervenciones en sede de los debates 

parlamentarios tienen una fuerte orientación política. Los resultados del análisis 

efectuado en nuestro estudio a los debates parlamentarios permítenos concluir 

que existe, en los discursos políticos de los partidos de la oposición, un 

enfoque considerable en los posicionamientos ideológicos, separándose de la 

temática en discusión, originando por si solo un desfase entre el contenido de 

esos mismos discursos, presentes en las unidades de registro, y el constante 

en los documentos preparatorios y el documento legislativo de la Reforma, 

conforme podemos constatar. 

 

Referido a los resultados de nuestro estudio obtenidos a partir del análisis de 

contenido a los Contribuciones y Pareceres, de diferentes procedencias, 

referidas al segundo objetivo de análisis, constatamos también, de una forma 

general, que el documento legal final de la Reforma de la Enseñanza 

Secundaria acoge, incorporando, un número significado de contribuciones y  

sugerencias presentes en las propuestas y análisis efectuados por las 

entidades que las hicieron llegar al Ministerio de Educación, durante el período 

de discusión pública. 

 

También de forma general, podemos concluir del análisis de contenido llevado 

a cabo en nuestro estudio, referido a los debates y noticias en prensa, que el 

debate ideológico estaba menos presente en la prensa que en los debates 

parlamentarios.  

 

A semejanza de lo que se verifico en los debates, las posiciones asumidas por 

los promotores de la reforma y los que se opusieron a su implementación, no 

presentaban alteraciones a lo largo de todo el proceso de construcción de la 

Reforma, permaneciendo siempre divergentes y sin que se contemplasen 
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posicionamientos de alguna aproximación durante todo o proceso de 

construcción del soporte legal. 

 

CAPÍTULO 8.  

Propuestas para la calidad de las Reformas en Educación.  

 

En este capítulo, teniendo en cuenta que la Enseñanza Secundaria es un 

subsistema del sistema educativo y que este es optimizado en función de la 

eficiencia y de la interrelación que se pueda establecer entre sus diferentes 

elementos, las propuestas para el futuro presentadas recaen sobre la 

Enseñanza Secundaria y también podrían recaer sobre el sistema educativo en 

general.   

 

Así, definidos previamente los presupuestos que están subyacentes en la 

formulación de las propuestas para la calidad de las Reformas, en este capítulo 

se presentan las propuestas estructurantes, en torno a doce temáticas: la 

exigencia y el rigor; la descentralización y la autonomía de las escuelas; la 

gestión profesional de las escuelas; la creación y el desarrollo de Escuelas 

Especializadas Independientes; la libertad de elección; la formación continua 

de los profesionales de la enseñanza; el currículo y las metas curriculares; la 

mejora del sistema de educación, formación y cualificación profesional; la 

evaluación como sistema creíble y rigoroso; las políticas educativas; la 

administración escolar; y la Ley de Bases do Sistema Educativo. 

  

Repartidas por las temáticas referidas son presentadas cerca de media 

centena de propuestas, en el sentido de contribuir para que el discurso político 

en educación se presente, a los ojos de los destinatarios, consistente y 

coherente con los objetivos del sistema educativo, o sea, con la mejora de los 

resultados escolares firme en el aumento de los conocimientos y la prevención 

del abandono escolar precoz. 

 

Y también en este capítulo se refuerza la necesidad, como corolario de las 

propuestas presentadas, que los diferentes representantes de las fuerzas 

políticas, decisivos en materia de política educativa, trabajen para el 
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establecimiento de plataformas de entendimiento, en las cuestiones 

estructurales do sistema educativo, a fin de que se puedan alcanzar 

consensos, teniendo presente la necesidad de que el sistema educativo 

responda a las necesidades sociales, creando condiciones para que los 

alumnos, en su diversidad tengan trayectos sustentables, por los conocimientos 

adquiridos, e consecuentemente largos. Este capítulo termina con el desafío 

para que la educación y el discurso político inicien su convergencia en las 

materias estructurantes, en nombre del interés nacional. 

 

Las Fuentes que hemos empleado en esta Tesis son firmes, precisas y 

rigurosas. Referido a la Bibliografía se han seleccionado libros clásicos para 

unos objetivos y para otros de total actualidad, según los casos. En lo que a las 

fuentes legislativas, podemos afirmar que se han estudiado todas las existentes 

sobre el tema, y se ha discernido y desentrañado entre las citadas, las 

consultadas y otras varias también necesarias.  

 

También como Fuentes de Investigación muy destacadas se han utilizado las 

opiniones y los debates vertidos en el Parlamento, los del propio Gobierno, así 

como de distintas instituciones y organismos oficiales. También han sido 

recogidos los argumentos, informaciones y todo tipo de cuestiones vertidos en 

la prensa escrita. 

 

Toda esta amplia documentación consultada y empleada se incluye en el 

Anexo (CD), ya que por lo numerosa y exhaustiva que es, en modo alguno se 

podría trasladar al formato escrito de esta Tesis. Como ya se ha dicho, la 

propia recopilación, selección y ordenamiento de este gran numero de 

documentos sobre el tema, aportan sin duda a esta Tesis un valor añadido.  
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INTRODUÇÃO 
 

A. Justificação, interesse e atualidade do tema 
 

A investigação a realizar, sob o tema “A Educação e o discurso político, em 

Portugal: A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional” visa 

compreender o processo de construção da Reforma do Ensino Secundário de 

2004, bem como analisar a existência de convergência, ou divergência, entre o 

discurso político e a discussão sobre a educação para legislar, no contexto da 

materialização do processo da construção normativa da Reforma do Ensino 

Secundário. 

  

Na nossa investigação a importância do tema é reconhecida pelo facto de ser 

estudada em detalhe uma reforma educativa, partindo dos pressupostos 

educativos e legislativos enquadradores que lhe deram origem, e contendo os 

seus aspetos de conceção, construção, incorporação de contributos, discurso 

político e normativo, e os ecos na imprensa sobre ela, até à publicação do 

diploma legal. Ficam assim sistematizados, para melhor compreensão das 

reformas educativas, os passos que lhe estão subjacentes, permitindo desde 

logo poder constituir-se o presente trabalho de investigação como campo de 

análise de futuros estudos de educação e legislação de âmbito reformador. 

  

Mas fomos mais longe, pois a compreensão da Reforma do Ensino Secundário 

de 2004 não é um processo simples, nem está isolado, e por essa razão, de 

enorme relevância para a compreensão da mesma, realizámos todo um 

enquadramento sobre o sistema educativo português, através dos momentos 

reformistas marcantes da sua evolução, desde a sua instituição, enquanto 

sistema, por Marquês de Pombal, até à Reforma do Ensino Secundário de 

2004, nosso objeto de estudo, permitindo-nos conhecer o contínuo dessa 

evolução do ponto de vista histórico-educativo e legal, atribuindo particular 

atenção à época correspondente ao período democrático em Portugal.  

 

Assim, no desenvolvimento deste trabalho de investigação partimos de um 

primeiro momento de contextualização da reforma do ensino secundário de 
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2004, tendo para o efeito sido realizado o estudo da evolução do sistema 

educativo português, através dos seus momentos marcantes, ou seja dos 

sucessivos momentos de reforma, desde o seu momento instituidor. 

 

Num segundo momento é dado conhecimento das razões fundamentadoras da 

necessidade da realização da reforma legal de 2004, tendo sido tomados em 

conta os momentos antecedentes que lhe são mais próximos:  

1. A sua fundamentação no contexto da “Estratégia de Lisboa”, 

nomeadamente os objetivos concretos propostos, correspondentes aos 

seus cinco grandes domínios:  

a. Melhorar o nível da educação e da formação na Europa.  

b. Facilitar e generalizar o acesso à aprendizagem em todas as 

fases da vida.  

c. Atualizar as competências de base para a sociedade do 

conhecimento.  

d. Abrir a educação e a formação à envolvente local, à Europa e ao 

resto do mundo.  

e. Utilizar da melhor forma os recursos, instaurando a garantia de 

qualidade nos estabelecimentos de ensino e institutos de 

formação;  

2. As linhas orientadoras, no âmbito do plano estratégico do Programa do 

XV Governo Constitucional, para o Sistema Educativo Português entre 

2002 e 2010, que vão ao encontro dos objetivos propostos na 

“Estratégia de Lisboa”.  

 

No momento seguinte tomamos conhecimento do processo de construção da 

reforma legal do ensino secundário, do XV Governo, assim como dum vasto 

conjunto de contributos e pareceres produzidos sobre a mesma, para num 

momento posterior do nosso estudo termos em conta os discursos políticos 

produzidos sobre o processo de construção da reforma e a sua forma final, 

através das intervenções políticas dos deputados na Assembleia da República, 

assim como dos ecos desses debates e de notícias sobre a Reforma na 

imprensa, a fim de melhor compreendermos todo este processo reformador. 
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B. Estrutura da investigação 
 

A fim de levarmos a cabo a presente investigação estruturámos o nosso 

trabalho de acordo com os capítulos que passamos a apresentar seguidamente 

pela sua ordem cronológica.  

 

No Capítulo 1: “Metodologia e estratégias de investigação”, apresentamos as 

metodologias e estratégias de investigação que nos permitirão levar a cabo a 

presente investigação. Na delimitação do tema a tratar, considerámos os 

seguintes critérios: a relevância social e científica; a viabilidade; a originalidade; 

e o interesse pessoal.  

 

Tendo em conta o referido na delimitação do objeto de estudo, nesta tese de 

doutoramento foram considerados relativamente ao conhecimento, 

compreensão e análise, três objetivos gerais: 

1. Conhecer a evolução histórico-educativa verificada em Portugal através 

dos seus momentos significativos, até à Reforma do Ensino Secundário 

de 2004; 

2. Compreender o processo de construção normativo da Reforma do 

Ensino Secundário de 2004, no contexto da “Estratégia de Lisboa” e das 

linhas orientadoras da Reforma legal, no âmbito do plano estratégico do 

Programa do XV Governo Constitucional, para o Sistema Educativo 

Português entre 2002 e 2010; 

3. Analisar a existência de convergência ou divergência entre o discurso 

político e a educação, no contexto da materialização do processo legal 

de construção da Reforma do Ensino Secundário, da responsabilidade 

do XV Governo Constitucional, tendo em conta as reações na 

Assembleia da República, bem como os ecos na imprensa. 

 

Para atingirmos estes objetivos gerais, definimos oito objetivos específicos, 

com os quais pretendemos uma melhor compreensão do estudo efetuado, e 

que aqui são apresentados de acordo com a sequência pela qual são tratados 

no trabalho de investigação: 
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1. Conhecer os momentos marcantes da evolução do Sistema Educativo 

português, desde a sua instituição; 

2. Conhecer a evolução do Sistema Educativo, especificamente no Estado 

Democrático; 

3. Compreender a necessidade da Reforma do Ensino Secundário de 

2004, no sistema educativo português; 

4. Compreender o processo de construção da Reforma do Ensino 

Secundário; 

5. Analisar o discurso político nos debates parlamentares, no processo de 

construção da Reforma; 

6. Analisar a contribuição de distintas organizações para o documento legal 

final da reforma, durante o processo de construção da Reforma; 

7. Analisar o desfasamento entre o discurso político produzido nos debates 

parlamentares e o constante no diploma legal final da Reforma; 

8. Analisar o discurso político nos debates parlamentares e na imprensa, 

sobre o diploma legal da Reforma. 

 

Para a realização do presente trabalho, tendo em conta a delimitação do objeto 

de estudo e os objetivos referidos, a investigação histórico-educativa foi levada 

a cabo mediante a análise crítica de fontes bibliográficas, legais, e 

documentação histórica recolhida.  

 

Assim, recolhemos praticamente toda a ampla documentação utilizada nos 

debates parlamentares realizados na Assembleia, sobre a Reforma, e os 

documentos legais aprovados. Dada a quantidade de documentos 

selecionámos aqueles que nos pareceram mais pertinentes para o nosso 

estudo. Seguidamente analisámos toda essa documentação mediante a 

técnica de análise documental por considerarmos ser esta a que melhor se 

relaciona com o objeto de estudo e com o nível de aprofundamento desejado, 

procedendo para o efeito à análise de conteúdo de todos os documentos 

selecionados.  

 

Trata-se no nosso trabalho de investigar o discurso político em Portugal, no 

contexto da reforma do ensino secundário de 2004, e fazemo-lo com 
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praticamente toda a documentação que foi elaborada sobre ela, sendo essa a 

principal razão para trabalharmos fundamentalmente em análise documental e 

na respetiva análise de conteúdo dessa documentação, surgida nos debates 

parlamentares e posteriormente legislativa.  

 

No Capítulo 2: “Antecedentes e evolução do sistema educativo português”, 

começámos por dar-lhe corpo, procedendo inicialmente à abordagem das 

etapas políticas determinantes da evolução do sistema educativo português, 

desde Marquês de Pombal, enquanto grande responsável e impulsionador da 

educação como objeto de interesse público, a fim de que esse conhecimento 

permita analisar melhor a Reforma do ensino secundário do XV Governo 

Constitucional, nosso objeto de estudo.  

 

Da análise política, no período referente à monarquia, pela sua importância, 

destacam-se três momentos de significativo interesse no campo educativo: a 

instituição do Sistema de Ensino em Portugal, a criação dos Liceus e a 

instituição do Regime de Classes no seu funcionamento. 

 

Relativamente ao primeiro momento, destacámos no período pombalino, a 

importância da publicação do Alvará de 28 de Junho de 1759, referente à 

instituição do sistema de ensino em Portugal, bem como a criação de 

estruturas escolares necessárias para implementar a reforma de Marquês de 

Pombal, que como sabemos se estendeu a todos os âmbitos do país, 

modernizando-o. 

 

Ainda relativamente ao período da monarquia, num segundo momento, que 

decorre de Passos Manuel à implantação da República, é feita a análise 

política do diploma legal de Reforma de Passos Manuel que criou os liceus.  

 

Igualmente teve também lugar, neste período, a análise das políticas 

educativas introduzidas pela Reforma de Costa Cabral e a criação do Ministério 

da Instrução Pública, em 1870. 
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Ainda relativamente a este período, se apresenta a Reforma de 1880, de José 

Luciano de Castro, apreciada e muito positivamente valorizada pela 

importância da medida de política educativa introduzida, a separação em dois 

do curso complementar do ensino secundário, sendo um de Letras e outro de 

Ciências e de ter expandido a rede do ensino liceal através da criação dos 

liceus nacionais centrais, dos liceus nacionais e das escolas municipais 

secundárias. 

 

Pela sua importância, no período monárquico, merecerá também referência um 

terceiro momento relativo à Reforma de Jaime Moniz, a quem se deve a 

introdução do regime de classe no funcionamento dos liceus.  

 

É também analisada a política educativa da 1ª República, abordando o 

pensamento pedagógico republicano profundamente marcado pela pedagogia 

positivista. 

 

Relativamente ao Estado Novo efetua-se a sua caracterização considerando 

quatro fases distintas, sendo as primeiras três de vincada matriz autoritária.  

 

Abordamos a 1ª fase, de 1930 a 1936, correspondente ao período de 

substituição das legitimidades estabelecidas pelos sucessivos governos da 1ª 

República. Na 2ª fase da política educativa do Estado Novo, compreendida 

entre 1936 e 1947, analisamos a predominância da fase da construção 

nacionalista da educação, que tem como objetivo central a inculcação 

ideológica e doutrinação moral, ficando a imagem educativa do Estado Novo 

fortemente associada a esta fase. Na 3ª fase, de 1947 a 1960, investigámos o 

período correspondente à necessária acomodação às novas realidades de 

desenvolvimento económico que surgem no pós Segunda Guerra Mundial.  

 

Abordamos também a última fase do regime do Estado Novo, a sua 4ª fase, 

que se desenvolve de 1960 a 1974, distinguindo-se das fases anteriores por 

uma maior abertura do sistema educativo. Neste último período do Estado 

Novo estudamos o trabalho legislativo desenvolvido pelo ministro Veiga Simão 

que, teve em conta a necessidade de modernização e desenvolvimento do país 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

71 

assente sobre o princípio da democratização do ensino. Será alvo da nossa 

atenção a sua reforma educativa, utilizando as suas próprias palavras, 

proferidas aquando de uma entrevista concedida para a realização deste 

trabalho. 

 

No Capítulo 3: “Políticas educativas do início do Estado democrático à 

Reforma”, e continuando com a abordagem das etapas políticas determinantes 

da evolução do sistema educativo português, procedemos à análise das 

políticas educativas relevantes do Estado democrático, que marcam uma nova 

etapa no desenvolvimento da Educação, constituindo-se como normativos 

relevantes para melhor se compreender a Reforma do Ensino Secundário do 

XV Governo Constitucional. 

 

No que se refere à 3ª República, relativamente à evolução da política 

educacional no Estado Democrático, na nossa análise teremos em conta três 

períodos. O primeiro período relativo à chamada fase revolucionária, que 

decorreu desde Abril de 74 a Agosto de 1976, correspondendo à fase dos 

governos provisórios, que ocorreu antes da aprovação na Assembleia 

Constituinte da nova Constituição da República Portuguesa. No segundo 

período em análise, considerado o período da normalização do Estado 

Democrático, que decorreu de Agosto de 1976 a Outubro de 1986, debruçar-

nos-emos sobre a Constituição e a Lei de Bases do Sistema Educativo. O 

terceiro período em estudo inicia-se em Outubro de 1986, com o início dos 

contextos políticos de relativa estabilidade governamental, concomitantemente, 

do ponto de vista da política educativa, com a publicação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo.  

 

Analisamos também, entre outros, o diploma legal relativo à reforma educativa 

dos ensinos básico e secundário, do Ministro da Educação do XI Governo, 

Roberto Carneiro, que define os seus planos curriculares. 

 

Neste capítulo é também analisada a fundamentação da instituição da Reforma 

do Ensino Secundário de 2004, num momento inicial, através dos documentos 

legais que se constituem estruturantes para a mesma. A “Estratégia de Lisboa”, 
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saída do Conselho Europeu, reunido em Lisboa de 23 a 24 de Março de 2000, 

onde num momento inicial, a reforma do ensino secundário, nosso objeto 

central de estudo, aprovada pelo XV Governo Constitucional, encontra a sua 

fundamentação estruturante, e o Programa do XV Governo Constitucional de 

Portugal, que surge na sequência da “Estratégia de Lisboa” e permite dar corpo 

à Reforma do Ensino Secundário de 2004. Juntam-se a esta análise, neste 

momento preparatório da Reforma do Ensino Secundário de 2004, o diploma 

que suspende a entrada em vigor da revisão curricular do ensino secundário 

aprovada pelo anterior Governo e o documento legal orientador da nova 

Reforma do Ensino Secundário de 2004, colocado à discussão pública em 

Novembro de 2002. 

 

No Capítulo 4: “Apresentação e discussão pública da reforma”, fundamenta-se 

a necessidade de instituir a Reforma do Ensino Secundário de 2004, e 

procede-se à análise da apresentação e discussão pública da referida reforma, 

iniciando a análise dessa apresentação pelas suas linhas orientadoras, no 

contexto do plano estratégico para o Sistema Educativo Português 2002-2010. 

  

Para esse efeito começamos por abordar o discurso político proferido na 

Assembleia da República pelo Primeiro-Ministro do XV Governo Constitucional, 

Durão Barroso, em Outubro de 2002.  

 

Apresentamos seguidamente as linhas orientadoras da reforma do ensino 

secundário, enquadradas pelas medidas de política educativa que enformam a 

reforma do ensino secundário, quer diretamente através das palavras do 

Ministro da Educação, David Justino, quer através da divulgação do documento 

“Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular”. 

 

 

Relativamente a este documento referimos ainda as alterações normativas 

propostas para o ensino cientifico-humanístico e para o ensino tecnológico, 

apresentando-se para o efeito as linhas estratégicas estruturantes da Reforma 

do Ensino Secundário. Abordamos também relativamente a este documento 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

73 

contendo as linhas orientadoras da reforma do ensino secundário as matrizes 

específicas de cada um dos cursos propostos. 

 

No desenvolvimento deste capítulo tratamos a repercussão social manifestada 

pela apresentação do documento para a reforma do ensino secundário, através 

dos destaques e das reações suscitadas na imprensa, a fim de percebermos 

melhor os diferentes posicionamentos.  

 

Uma vez conhecidas as linhas orientadoras da Reforma do Ensino Secundário, 

no contexto do plano estratégico para o Sistema Educativo Português 2002-

2010, bem como a repercussão social, através da imprensa, da apresentação 

pública da mesma, abordamos pormenorizadamente o processo de construção 

normativo e educativo da proposta de reforma do ensino secundário. 

 

No âmbito do processo de construção da proposta de revisão curricular do 

ensino secundário, são apresentados e analisados os documentos políticos e 

legais mais relevantes que foram produzidos internamente.  

 

Neste âmbito o primeiro documento orientador preparatório de trabalho interno, 

a abordar denominou-se “Reflexão sobre a Reforma Curricular”, onde foi feito 

um levantamento dos tópicos considerados essenciais para reflexão. 

 

Na sequência dos trabalhos preparatórios para apresentação do documento 

“Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular”, são 

também apresentadas as propostas reguladoras que a Secretaria de Estado da 

Educação, sob orientação do Ministro da Educação foi produzindo, 

nomeadamente o Memorando que faz uma síntese das alterações essenciais 

produzidas, comparando-as com as constantes do Decreto-Lei nº 7/2001 que 

continha a reforma suspensa pelo XV Governo, bem como a definição dos 

Cursos Científico-Humanísticos e Tecnológicos. É também apresentado o 

documento de trabalho designado “Ensino Secundário – Documento de 
Trabalho – Proposta B2 – Cursos Científico-humanísticos e Cursos 
Tecnológicos”, onde podemos perceber a lógica subjacente às escolhas 

efetuadas através das projeções efetuadas para o seu estudo.  
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Foi também analisado o documento preparatório “Ensino profissionalmente 
qualificante no sistema de ensino português: reflexão sobre os Cursos 
Tecnológicos do Ensino Secundário Regular”, que reflete sobre a necessidade 

de se considerar a intervenção a levar a cabo nestes cursos enquadrada, do 

ponto de vista sistémico num processo de organizacional que tenha em conta 

todos os cursos profissionalmente qualificantes, propondo que a análise 

referida seja produzida tendo em conta os níveis de análise meso, macro e 

micro. Outro dos documentos preparatórios analisados, ainda relativamente 

aos Cursos Tecnológicos, foi o documento “Reforma do Ensino Secundário: 
Regulamento de Estágio dos Cursos Tecnológicos”, enquadrador e 

regulamentador, organizado em torno de um conjunto de itens estruturantes 

para o sucesso da introdução dos Estágios, nos Cursos Tecnológicos.  

 

São também abordadas as intervenções nos restantes percursos educativos e 

formativos de nível secundário, por integraram o Ensino Secundário e o 

diploma final da Reforma, mas cuja preparação foi feita num momento posterior 

ao lançamento do documento “Reforma do Ensino Secundário: Linhas 
orientadoras da revisão curricular”. No processo de construção da proposta 

reguladora de Reforma, é ainda analisado o trabalho realizado sobre a 

permeabilidade dos cursos de ensino secundário.  

 

Abordamos ainda, neste capítulo, a discussão pública da Reforma através da 

análise da intervenção interna feita pelos Serviços do Ministério da Educação, 

dos pareceres e contributos externos com relevância e das intervenções 

políticas parlamentares sobre o documento oficial em discussão pública.  

 

No final deste capítulo, a fim de nos inteirarmos da maior, ou menor, evidência 

da componente ideológica presente no discurso político sobre a Reforma do 

Ensino Secundário, analisámos também as intervenções políticas, proferidas 

no Parlamento, pelo Governo e pelos deputados dos diferentes Grupos 

Parlamentares com assento no hemiciclo, na Reunião Plenária de 23 de 

Janeiro de 2003.  
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No Capítulo 5: “Do documento político final à reforma legislativa”, fizemos o 

percurso do documento político final à reforma legislativa, partindo da procura 

de consensos, patente através da análise da apresentação dos elementos 

relevantes do documento final, resultante da discussão pública. 

 

No que se refere à procura de consensos apresentamos neste capítulo os 

contributos incorporados no documento final, que tiveram em conta, o processo 

de construção da Reforma do Ensino Secundário, no respeito pelas suas linhas 

orientadoras e os princípios pelos quais esta se rege. Neste âmbito abordámos 

no documento da Reforma do Ensino Secundário, no que respeita à Revisão 

Curricular, os elementos mais relevantes do documento final. São ainda 

analisadas nesse documento, resultante das incorporações dos diferentes 

contributos, por parte das instituições referidas anteriormente, as matrizes dos 

Cursos Tecnológicos. 

 

No documento final apresentado é ainda abordada a caracterização relativa à 

avaliação, e ao Sistema de Permeabilidade. Procede-se assim à análise 

detalhada do documento regulador da Reforma do Ensino Secundário, que se 

apresenta como o documento final da Reforma, relativo aos Cursos do Ensino 

Secundário Regular. Neste capítulo investigámos também as linhas 

fundamentais de orientação estratégica, para o novo Ensino Secundário, assim 

como apresentamos ainda, no presente capítulo, uma síntese comparativa dos 

documentos inicial e final da Reforma do Ensino Secundário. 

 

Seguidamente, neste capítulo, tratamos o diploma final que nos apresenta o 

novo Ensino Secundário, contemplando, para além dos cursos do ensino 

secundário regular, ou seja, os cursos científico-humanísticos e tecnológicos, o 

ensino profissional, o ensino artístico especializado e o ensino secundário 

recorrente.  

 

Analisada a construção normativa da Reforma do Ensino Secundário através 

da apresentação do documento inicial, dos contributos produzidos, dos 

contributos incorporados, do documento final, e do consequente diploma legal 

que lhe deu corpo, neste capítulo focamo-nos na abordagem aos discursos 
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políticos provocados pela aprovação da Reforma do Ensino Secundário, 

através das reações registadas na Sessão Plenária da Assembleia da 

República que procedeu à sua apreciação parlamentar, em 28 de Maio de 

2004, bem como através dos ecos existentes na imprensa. 

 

No Capítulo 6: “Apresentação e discussão dos resultados”, na sequência do 

trabalho realizado nos capítulos 4 e 5, no campo da análise, apresentamos os 

resultados obtidos neste estudo, relacionando-os com os objetivos específicos 

de análise, definidos e apresentados no capítulo relativo à metodologia, bem 

como para uma mais fácil leitura, relação e compreensão, optámos também por 

no final deste capítulo debater os resultados obtidos com outros estudos 

relacionados com a nossa temática. 

 

Tal como referimos no capítulo de metodologia, de acordo com a delimitação 

do objeto de estudo, foram traçados neste trabalho de investigação três 

objetivos gerais, um no domínio do conhecimento, outro no domínio da 

compreensão e o terceiro no domínio da análise, tendo para os operacionalizar 

sido definidos oito objetivos específicos, subdivididos em dois objetivos para os 

dois primeiros objetivos gerais e quatro objetivos específicos para o objetivo  

 

Para esse efeito criámos uma matriz de análise de conteúdo que sistematiza as 

categorias e subcategorias identificadas, para as dimensões abordadas pelos 

intervenientes, tendo para cada uma dessas dimensões criado as 

correspondentes categorias de análise. Dentro de cada uma destas categorias 

criámos as subcategorias necessárias para que através das unidades de 

registo, retiradas dos excertos de textos selecionados dos documentos, a fim 

de podermos efetuar a nossa análise e interpretação de resultados através de 

quadros, tabelas e gráficos. 

 

Relativamente ao campo de análise, para cada um dos seus objetivos 

específicos procedemos à análise prévia do material recolhido, de debate e 

textos legais finais, que se pretende analisar e à sua preparação, organizando 

os documentos e classificando-os em categorias, a fim de proceder à seleção 

das unidades de análise existentes nos documentos. 
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Neste capítulo na nossa investigação, para o primeiro e terceiro objetivo os 

documentos centrais, tidos em conta na análise efetuada nos termos referidos, 

foram os debates parlamentares selecionados. 

 

Para o estudo do segundo objetivo de análise, tivemos em conta os contributos 

e Pareceres das Universidades e Departamentos Universitários, escolas a título 

Individual, Associações Profissionais, bem como os contributos e Pareceres 

das Direções Regionais de Educação e ainda os contributos e Pareceres do 

Conselho Nacional de Educação. 

 

No que diz respeito ao quarto objetivo de análise, na nossa investigação 

procedemos à análise do discurso político nos debates parlamentares, assim 

como à análise da imprensa e do tratamento noticioso da reforma curricular na 

imprensa nacional. 

 

Em termos de tratamento estatístico a análise de conteúdo foi realizada com 

recurso ao software Nvivo versão 11.0 que permitiu a codificação e análise do 

corpus em estudo, em termos da frequência e cobertura, em percentagem, das 

unidades de registo, por categoria e subcategoria. 

 

No Capítulo 7: “Conclusões”, constatamos que os resultados do nosso estudo, 

relativo aos debates parlamentares, evidenciam que o discurso político se 

desviou, com maior ou menor intensidade, da temática da Reforma do Ensino 

Secundário, em discussão, colocando o seu enfoque com considerável 

persistência nas questões envolventes de natureza ideológica. 

 

Nos três debates parlamentares analisados, foram consideradas 300 unidades 

de registo, extraídas dos debates, sendo que as unidades de registo 

consideradas de maior incidência nas questões relativas à Reforma do Ensino 

Secundário totalizaram cerca de 47% das unidades, e as unidades de cariz 

ideológico os restantes 53%. 
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Constatamos também, ainda relativamente à análise conjunta dos três debates, 

que nenhum dos partidos da oposição teve maior número de unidades de 

registo nas questões mais ligadas à Reforma, do que nas questões ideológicas.  

 

Num sentido ou noutro constatamos que mais de 2/3 dos discursos políticos 

produzidos nas intervenções em sede dos debates parlamentares têm uma 

forte orientação política, afastando-os da temática em discussão, originando 

por si só um desfasamento entre o conteúdo desses mesmos discursos, 

presente nas unidades de registo, e o constante nos documentos preparatórios 

e diploma da Reforma, conforme podemos constatar. 

 

Relativamente aos resultados do nosso estudo obtidos a partir da análise de 

conteúdo aos Contributos e Pareceres, de diferentes proveniências, 

relativamente ao segundo objetivo de análise, constatámos também, de uma 

forma geral, que o diploma final da Reforma do Ensino Secundário acolheu, 

incorporando, um número significativo de contributos e sugestões educativas e 

normativas presentes nas propostas e análises efetuadas pelas entidades que 

as fizeram chegar ao Ministério da Educação, durante o período de discussão 

pública. 

 

Ainda de forma geral, referir que podemos ainda concluir da análise de 

conteúdo levada a cabo no nosso estudo, relativamente à imprensa, que o 

debate ideológico esteve menos presente na imprensa do que o verificado nos 

debates parlamentares, no entanto continuou presente.  

 

A partir dos resultados apresentados no capítulo anterior do nosso estudo, são 

seguidamente às considerações gerais apresentadas neste capítulo, 

igualmente apresentadas as conclusões em relação a cada um dos objetivos 

específicos, no campo da análise.    

 

No Capítulo 8: “ Propostas para a qualidade das Reformas na Educação”,  

tendo em conta que o ensino secundário é um subsistema do sistema 

educativo e que este é otimizado em função da eficiência da inter-relação que 

se possa estabelecer entre os seus diferentes elementos, as propostas para o 
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futuro apresentadas recaem sobre o ensino secundário, recaindo também 

sobre o sistema educativo na sua generalidade. 

  

Assim, definindo previamente os pressupostos que estão subjacentes à 

formulação de propostas para a qualidade das Reformas na Educação, neste 

capítulo são apresentadas propostas estruturantes para o sistema educativo, 

em torno de doze temáticas: a exigência e o rigor; a descentralização e a 

autonomia das escolas; a gestão profissional das escolas; a criação e o 

desenvolvimento de Escolas Especializadas Independentes; a liberdade de 

escolha; a formação contínua dos profissionais de ensino; o currículo e as 

metas curriculares; a melhoria do sistema de educação, formação e 

qualificação profissional; a avaliação como sistema credível e rigoroso; as 

políticas educativas; a administração escolar; e finalmente a Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

 

Repartidas pelas temáticas referidas são apresentadas cerca de meia centena 

de propostas, no sentido de contribuir para que o discurso político em 

educação se apresente, aos olhos dos destinatários, consistente e coerente 

com os objetivos do sistema educativo, ou seja, coma melhoria dos resultados 

escolares sustentados no aumento dos conhecimentos e a prevenção do 

abandono escolar precoce. 

 

Também neste capítulo se reforça a necessidade, como corolário das 

propostas apresentadas, que os diferentes representantes das forças políticas, 

decisores em matéria de política educativa, trabalhem para o estabelecimento 

de plataformas de entendimento nas questões estruturais do sistema 

educativo, a fim de que se possam alcançar consensos, tendo presente a 

necessidade de que o sistema educativo responda às necessidades sociais, 

criando condições para que os alunos na sua diversidade tenham trajetos 

sustentáveis, pelos conhecimentos adquiridos, e consequentemente mais 

longos. 
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Este capítulo termina com o desafio para que a educação e o discurso político 

iniciem um caminho de convergência em matérias estruturantes para o sistema 

educativo, em nome do interesse nacional. 

 

As Fontes utilizadas nesta Tese são seguras precisas e rigorosas. 

Relativamente à Bibliografia selecionámos para uns objetivos livros clássicos e 

para outros objetivos livros da atualidade. No que diz respeito às Fontes 

legislativas podemos afirmar que se analisaram as existentes sobre o tema, 

distinguidas entre as citadas, as consultadas e várias outras também 

necessárias para a elaboração do presente estudo. 

 

Também como Fontes de investigação muito destacadas foram utilizadas as 

opiniões vertidas nos debates ocorridos no Parlamento, as do Governo, assim 

como de distintas instituições e organismos oficiais. Também se recolheram 

argumentos, informações e todo o tipo de análises publicados na imprensa 

escrita. 

 

Toda esta ampla documentação consultada e utilizada é incluída no Anexo 

(CD), uma vez que por ser numerosa e exaustiva de modo algum se poderia 

transferir na íntegra para o texto desta Tese. Conforme já referimos, a própria 

recolha, seleção e ordenamento deste grande número de documentos sobre o 

tema, trazem sem dúvida a esta Tese um valor acrescentado.   
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CAPÍTULO 1.  
Metodologia e estratégias de investigação.  
 
No presente capítulo começaremos por abordar, do ponto de vista teórico, as 

distintas metodologias utilizados numa investigação científica, centradas em 

torno da diferença entre métodos quantitativos e qualitativos. Pela importância 

do debate transcreveremos a tabela comparativa dos atributos que Thomas 

Cook e Charles Reichardt consideram mais proeminentes nos paradigmas 

qualitativo e quantitativo. 

 

Debruçamo-nos seguidamente sobre o processo metodológico utilizado na 

presente investigação, com referência permanente ao suporte teórico que a 

sustentou. 

 

Na abordagem do processo metodológico utilizado na presente investigação 

teremos em conta na delimitação do objeto de estudo, os critérios considerados 

por Ciro Cardoso: critério de relevância, critério de viabilidade, critério de 

originalidade e o critério do interesse pessoal.  

 

Apresentaremos também nesta abordagem os objetivos e as suas técnicas 

metodológicas concretas aplicadas na nossa tese, ou seja, a análise 

documental inserida numa investigação histórico-educativa. 

 

A investigação histórico-educativa, por nós utilizada para a realização do 

presente trabalho, teve em conta a necessidade de conhecer a origem e o 

desenvolvimento de determinados factos passados e presentes, a fim de 

compreender melhor o processo investigado, levando-o a cabo mediante a 

análise crítica da bibliografia e documentação histórica recolhida. 

 

Para o efeito, na nossa investigação, utilizámos como técnica de base do 

nosso trabalho a análise de conteúdo dos documentos selecionados a fim de 

podermos fazer uma interpretação coerente sobre eles. 
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1.1. Os distintos métodos 

 

Para James McMillan e Sally Schumacher, a investigação é “um processo 
interactivo entre o investigador e a lógica do problema, o desenho e as 
interpretações”.1  
 

Conforme nos refere Sixto Cubo Delgado, relativamente à fundamentação 

epistemológica do método científico, “consideramos como principio básico que 

hablar de investigación, y de ciência, com independencia de situarla en 
contextos educativos, o psicológicos, o sociológicos, supone hablar de método 
y supone hablar de garantias en ese método.”2 

 

Sendo a investigação um processo sistemático de recolha e análise de 

informação, pleno de intencionalidade, concretiza-se através da forma como 

esse processo se desenvolve, ou seja, através de um método de investigação, 

ou metodologia. Neste sentido James McMillan e Sally Schumacher 

consideram que a “metodología se refiere a un diseño por medio del cual el 

investigador selecciona procedimientos de recogida y de análisis de los datos 
para investigar un problema específico.”3 

 

E no que concerne às metodologias, o debate centra-se na diferença entre 

métodos quantitativos e qualitativos. De acordo com Carlos Diogo Moreira o 

método quantitativo procura as razões da sua fundamentação na “teoria 

positivista do seu conhecimento (e suas variantes), a qual procura descrever e 
explicar os acontecimentos, processos e fenómenos do mundo social, 
(entendido como um sistema), por forma a que se possa chegar à formulação 
das generalizações que existem objectivamente […]”, consistindo no seu 

entendimento, num “conhecimento sistemático, comprovável e comparável, 
mensurável e replicável”.4 

                                                 
1 McMillan, J. e Schumacher, S. (2005). Investigación Educativa: Una introducción conceptual  
(5.ª Ed.). Madrid: Pearson Educación. p. 16. 
2 Delgado, S. et al. (2011). Métodos de Investigación y análisis de datos en ciências sociales y 
de la salud. Madrid: Ediciones Pirámide. p. 31. 
3 McMillan, J. e Schumacher, S. (2005). op. cit., p. 12. 
4 Moreira, C. (2007). Teorias e Práticas de Investigação. Lisboa: Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas. p. 48. 
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Por sua vez o método qualitativo, conforme refere este autor, determina “entrar 

dentro do processo de construção social, reconstruindo os conceitos e acções 
da situação estudada”, a fim de “descrever e compreender em detalhe os 

meios através dos quais os sujeitos empreendem acções significativas e criam 
um mundo seu (e dos demais)”, bem como “conhecer como se cria a estrutura 
básica da experiência, o seu significado, manutenção e participação através da 
linguagem e de outras construções simbólicas”, tendo em conta “descrições em 

profundidade, reduzindo a análise a âmbitos limitados da experiência, através 
da imersão nos contextos em que ocorre”5  

 

Na abordagem do espeto epistemológico, no que concerne à dicotomia, ou 

integração, entre metodologias quantitativas e qualitativas, Lessard-Hérbet, 

Goyette e Boutin, referem que uma das possibilidades existentes  
“consiste em examinar o modo como os investigadores se posicionam perante o tipo 

de relação existente, ou que poderia existir, entre metodologias «qualitativas» e 
metodologias «quantitativas». Podemos identificar duas posições diferentes: uma 
que toma partido pela sua separação e outra que opta pela tese de uma integração 
entre qualitativo e quantitativo.”6  

 
Entre as opiniões que revelam mais desacordo com a utilização de uma 

metodologia exclusivamente quantitativa, de mais longa tradição, estão 

Malcolm Parlett e David Hamilton ao considerarem que os enfoques 

tradicionais que seguiram a via experimental e psicométrica, que predominam 

na investigação educativa, não realizaram o seu propósito de atingir 

plenamente, como era sua pretensão, métodos objectivos, tendo conduzido 

muitas vezes a estudos artificiais e de alcance limitado.7  

 

                                                 
5 Moreira, C. (2007). op. cit., p. 49. 
6 Lessard-Hébert, M. et al. (1994). Investigação qualitativa: fundamentos e práticas. Lisboa: 
Instituto Piaget. p. 31. 
7 Parlett, M. e Hamilton, D. (1976). Evaluation as illumination: a new approach to the studyof 
innovatory programs. In: Cook, T. e Reichardt, C. (1995). Métodos cualitativos y cuantitativos 
en investigación evaluativa (2.ª Ed.). Madrid: Ediciones Morata. p. 26. 
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Nesta linha de pensamento Egon Guba considera que a investigação 

naturalista se apresenta como diametralmente oposta à investigação 

experimental e convencional.8  

 

De acordo com esta linha de pensamento situam-se Norman Denzin e Yvonna 

Lincoln que sobre a investigação científica de natureza qualitativa nos referem: 

“a pesquisa qualitativa é um campo interdisciplinar, transdisciplinar e, às vezes, 

contra disciplinar, que atravessa as humanidades, as ciências sociais e as ciências 

físicas. A pesquisa qualitativa é muitas coisas ao mesmo tempo. Tem um foco 

multiparadigmático. Seus praticantes são susceptíveis ao valor da abordagem de 

múltiplos métodos, tendo um compromisso com a perspectiva naturalista e a 

compreensão interpretativa da experiência humana. Ao mesmo tempo, trata-se de 

um campo inerentemente político e influenciado por múltiplas lealdades éticas e 

políticas.”9 
 

Thomas Cook e Charles Reichardt consideram que os termos métodos 
qualitativos e métodos quantitativos significam muito mais que técnicas 

específicas para a recolha de dados, considerando que é mais adequado 

conceptualizá-los como paradigmas.10 

 

Numa apreciação a distintas opiniões de vários pensadores que se 

posicionaram de diferentes formas relativamente aos paradigmas quantitativos 

e qualitativos, Thomas Cook e Charles Reichardt resumem os diferentes 

posicionamentos: 
“En resumen, del paradigma cuantitativo se dice que posee una concepción global 

positivista, hipotético-deductiva, particularista,objectiva, orientada a los resultados e 
própria das ciências naturais. En contraste, del paradigma cualitativo se afirma que 
postula una concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjectiva, 
orientada al processo y própria de la antropologia social”.11    

 
                                                 
8 Guba, E. (1978). Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Educational Evaluation. In: 
Cook, T. e Reichardt, C. (1995). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa 
(2.ª Ed.). Madrid: Ediciones Morata. p. 26.  
9 Denzin, N. e Lincoln, Y. (2006). O Planejamento da Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: 
Artmed Bookman. p. 390. 
10 Cook, T. e Reichardt, C. (1995). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 
evaluativa (2.ª Ed.). Madrid: Ediciones Morata. p. 60. 
11 Cook, T. e Reichardt, C. (1995). op. cit.. p. 28. 
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Sobre os paradigmas qualitativo e quantitativo, Thomas Cook e Charles 

Reichardt apresentam uma tabela com os atributos de cada paradigma, tendo 

em consideração as listas de atributos elaboradas por aqueles que vêem o 

debate em termos de um contraste entre paradigmas, como Ray Rist, com três 

atributos, Michael Patton, com sete atributos e Egon Guba, com catorze 

atributos.  

 

Pela sua importância transcrevemos a tabela comparativa dos atributos (tabela 

1) que Thomas Cook e Charles Reichardt consideram mais proeminentes nos 

paradigmas qualitativo e quantitativo, tendo por base todo o trabalho dos 

diferentes autores que sobre esta matéria produziram conhecimento, tal como 

anteriormente referido:  

 
Tabela 1: Atributos dos paradigmas qualitativo e quantitativo12  

Paradigma qualitativo Paradigma quantitativo 

Utilização de métodos qualitativos Utilização de métodos quantitativos 

Fenomenologismo e compreensão; 

Interessado em compreender a conduta 

humana, com o marco de referência de quem 

atua. 

Positivismo lógico; Busca os factos ou causas 

dos fenómenos sociais, prestando pouca 

atenção aos estados subjetivos dos 

indivíduos. 

Observação naturalista e não controlada. Medição penetrante e controlada. 

Subjetivo. Objetivo. 

Próximo dos dados; Perspectiva “por dentro” À margem dos dados; Perspectiva “por fora” 

Fundamentado na realidade, orientado aos 

descobrimentos, exploratório, expansionista, 

descritivo e indutivo. 

Não fundamentado na realidade, orientado à 

verificação e confirmação, inferencial e 

hipotético-dedutiva. 

Orientado ao processo. Orientado ao produto. 

Válido: dados “reais”, “ricos” e “profundos”. Fiável: dados “sólidos” e replicáveis. 

Não generalizável: estudos de caso isolados. Generalizável: estudos de caso múltiplos. 

Holístico. Particularista. 

Assume uma realidade dinâmica. Assume uma realidade estática. 

 

De acordo com a consideração inicial estabelecida por Sixto Cubo Delgado, 

relativa à fundamentação epistemológica do método científico, devemos ter 

                                                 
12 Cook, T. e Reichardt, C. (1995). op. cit.. p. 29. 
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com princípio de que falar de investigação e de ciência, nomeadamente em 

contextos educativos, supõe falar de métodos e das garantias desses métodos. 

 

Tendo em conta o anteriormente considerado relativamente aos métodos, 

vejamos agora as garantias científicas, na perspetiva do paradigma qualitativo, 

que é a metodologia utilizada no presente trabalho, e que este autor refere, 

baseado no trabalho de Egon Guba e Yvonna Lincoln, como sendo: 
1. “Valor de verdade. Los investigadores naturalistas se preocupan de contrastar la 

credibilidade de sus creencias e interpretaciones contrastándolas com las fuentes de 
obtención de datos. Esta comprobación de la credibilidade implica comprobar los datos 
con los miembros de los grupos humanos que son la fuente de los datos relevantes. 

2. Aplicabilidad. El paradigma naturalista sostienne que las generalizaciones próprias del 
paradigma cuantitativo no son posibles porque los fenómenos están intimamente 
vinculados a los momentos, y a los contextos en los que se desarrolan. Sin embargo, 
piensan que ello no impede que se pueda realizar alguna transferência entre dos 
contextos como consecuencia de ciertas similitudes esenciales entre ellos. Esta 
transferência es posible cuando se posee bastante información del contexto que 
transfiere y del contexto que recibe. 

3. Consistencia. El concepto de consistência, análogo a fiabilidade en términos 
cuantitativos, no implica estabilidade, excepto por la influencia del azar, sino variación 
que se atribuye al error, a los câmbios en el contexto, al aumento de la perícia en el 
manejo de instrumentos, etc. Esto es asi porque el cientifico naturalista no interpreta la 
realidade como única y estable, sino como plural en la que los instrumentos son 
habitualmente los propios seres humanos, instrumentos que cambian no sólo com 
consecuencia del error, sino com resultado del próprio desarrollo del conocimiento, por 
ejemplo. 

4. Neutralidad. El término cuantitativo de neutralidade es objectividade. Ya comentamos 
anteriormente que objectividade es la medida en que los resultados son 
independientes del investigador. Por tanto, presumiblemente la objectividade está 
garantizada por la metodologia; de esta manera si los métodos son explícitos, abiertos, 
replicables,etc., entonces la objectividade está garantizada. En el paradigma 
naturalista, considerando la naturaleza de los processos investigados, seres humanos, 
actitudes, etc., son conscientes del problema que plantea la neutralidade cuando se 
analizan múltiples realidades y por tanto múltiples sistemas de valor. Según Scriven 
(1972), los naturalistas trasladan el peso de la naturalidade del investigador, a los 
datos, requiriendo evidencia no de la neutralidade del investigador, o del método, sino 
de la confirmabilidad de los datos producidos.”13 

                                                 
13 Delgado, S. et al. (2011). op.cit., p. 38. 
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Também Rafael Bisquerra nos transmite que a credibilidade da investigação 

qualitativa tem estado sempre presente nas preocupações dos metodólogos, 

referindo que em termos de credibilidade se utiliza na investigação qualitativa 

com um sentido análogo ao de fiabilidade e validade, próprios de uma 

metodologia quantitativa, exigindo a credibilidade que sejam aplicadas regras 

análogas à fiabilidade e validade.14 

 

Nesta linha James McMillan e Sally Schumacher consideram que a validade na 

investigação qualitativa “inclui tanto a interna (deduções causais) como a 
externa (generalizações) e questões de objetividade e de credibilidade”, 

acrescentando os autores que essa validade da investigação se consegue da 

verificação do “grau no qual as interpretações e os conceitos possuem 
«significados recíprocos» entre os participantes e o investigador.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Bisquerra, R. (1996). Métodos de Investigacion Educativa: Guia Practica (2.ª Ed.). Barcelona: 
Ediciones Ceac. p. 270. 
15  McMillan, J. e Scumacher, S. (2005). op. cit., p. 414. 
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1.2. O processo metodológico desta investigação. 
 

Numa investigação científica existe “una profunda imbricación entre el objeto 

construido y las estrategias metodológicas utilizadas para abordarlo. El proceso 
de conocimiento busca explicar el objeto, y explicar, desde la perspectiva 
etimológica, es desenvolver lo que está implicado, lo que está envuelto.” Assim 

sendo a escolha da metodologia “es determinada e influida, por un conjunto 

polifacético de factores causales, por lo que sería un error someterse a una 
determinada estrategia metodológica predeterminada sin antes realizar el 
profundo análisis al que el objeto de investigación obliga” conforme nos refere 

Emília Domínguez.16 

 

Na presente tese de doutoramento que aqui apresentamos, para sua defesa, a 

abordagem metodológica utilizada sendo de natureza qualitativa, teve em conta 

algumas das suas características gerais, que conforme nos assinala Rafael 

Bisquerra, são de um modo geral as seguintes:  
1. “El investigador como instrumento de medida: En la investigación cualitativa el 

investigador es el instrumento de medida. Todos os datos son filtrados por el 
critério del investigador. Por consiguiente los resultado pueden ser subjectivos. 
[…]. 

2. Estudios intensivos en pequeña escala: Se trata de estúdios en pequeña escala 
que sólo se representan a sí mismos. […].  

3. Teorías e hipóteses: No suele probar teorías o hipótesis. Es, más bien, un 
método de generar teorías e hipótesis.  

4. No tiene reglas de procedimiento: El método de recogida de datos no se 
especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni 
suelen ser susceptibles de medición. La base está en la intuición y en los 
aspectos artísticos del produto. La investigación es de naturaleza flexible, 
evolucionaria y recursiva. 

5. Holística: Abarca el fenómeno en su conjunto. No se ditiene en dividirlo en 
variables o en discernir entre ellas. 

6. Recursiva: El diseño de investigación es emergente. Se va elaborando a medida 
que avanza la investigación. El problema inicial se va reformulando 
constantemente para confirmar que los datos recogidos contribuyen a la 
interpretación del fenómeno. […]. 

                                                 
16 Domínguez, E. (1998). Impacto de la UEX en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Cáceres: Servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura. pp. 49-50. 
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7. Categorización: Para categorizar suelen preguntar frecuentemente […]: A qué 
grupo pertenece esta categoria? 

8. Análisis estadístico: En general no permite un análisis estadístico. A veces 
pueden hacer recuentos de frecuencias y categorizaciones; pero solamente 
cuando se está muy seguro de lo que se cuenta. 

9. Serendipity17: Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. 
10. Emocionalmente satisfactoria: Es importante asegurarse de que están hablando 

la voz de «su gente». Es democrática, o incluso populista.”18 

 

Para realizar a nossa investigação, tendo em conta a metodologia escolhida 

para a levar a cabo, um dos elementos a ter em conta para a materialização do 

mesmo é, de uma forma sistemática, a recolha e análise da informação, com 

uma finalidade muito específica. Neste sentido James McMillan e Sally 

Schumacher consideram que a “metodología se refiere a un diseño por medio 

del cual el investigador selecciona procedimientos de recogida y de análisis de 
los datos para investigar un problema específico”19 

 

Essa recolha de dados deve ser feita da forma mais intuitiva possível. No meu 

caso como observador real, participante nos trabalhos da reforma, conforme 

refere Rafael Bisquerra, que deve cumprir, ao afirmar:  
“existe el convencimento de que la observación participante intensiva y a largo 

plazo, empezando sin expectativas conceptuales «a priori», que podrian limitar la 
abertura de los investigadores de campo, es una de las formas más apropiadas de 
llegar a una comprensión interpretativa del fenómeno. 
El trabajo de campo puede considerarse como una espécie de mística, que por 
esencia no puede ser enseñado.”20 

 

Na mesma linha de pensamento, referida pelos anteriores autores, está 

também Emília Domínguez que considera que “o investigador trabalha com 

                                                 
17 Nota: O termo serendipity, utilizado pela primeira vez, em 1945, pelo fiósofo norte-americano 
Walter Bradford Cannon, foi por ele retirado da obra de Walpole “Three pricess of Serendip”, 
onde se conta a história de quem procura algo inútil e encontra muitas outras coisas valiosas 
que não procurava, para se referir ao descobrimento de algo que não estava previsto nos 
objetivos da investigação. 
18 Bisquerra, R. (1996). op. cit.. pp. 257-258.  
19 McMillan, J. e Schumacher, S. (2005). op. cit.. p. 12. 
20 Bisquerra, R. (1996). op. cit.. pp. 259-261. 
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elementos da realidade que secciona das suas múltiplas relações, com a 
intenção de construir o que está na sua esfera de interesse.”21 
 
Na realização de um trabalho de investigação científica, e assim o temos 

levado a cabo na tese que apresentamos, devemos estar abertos a não utilizar 

exclusivamente uma técnica metodológica, a fim de em função situação 

problemática com que nos deparamos, com relação direta ou indireta com as 

questões educativas, melhor a podermos enfrentar na sua diversidade.  

 

De acordo com Jaume Sarramona “em cada situação será aconselhável a 
adoção da metodologia mais adequada de acordo com o que intencionalmente 
se pretende alcançar e a natureza dos problemas objeto do estudo em 
causa.”22   

 

Da mesma opinião é também Juan Manuel Alvarez, referindo que “a «síntesis 
multimetodológica» parece ser uma aspiração que suscita um amplo consenso 
entre os investigadores das ciências sociais.”23    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Domínguez, E. (1998). op. cit.. p. 49. 
22 Sarramona, J. (1997). Fundamentos de Educación. Barcelona: Ediciones Ceac. p. 299. 
23 Alvarez, J. (1995). Investigación cuantitativa/investigación cualitativa: una falsa disyuntiva?. 
In: Cook, T. e Reichardt, C. (1995). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 
evaluativa (2.ª Ed.). Madrid: Ediciones Morata. p. 13. 
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1.2.1. A delimitação do objeto de estudo. 
 
Na tese de doutoramento que apresentamos delimitámos o objeto de estudo 

com rigor, bem como a perspetiva e as considerações que usámos. A 

identificação do problema científico, formulação e delimitação do tema a 

pesquisar, surge quando, no interesse por certa temática, o investigador ganha 

consciência da existência de uma lacuna nos estudos até então produzidos, 

nos quadros teórico-metodológicos vigentes, ou constata uma falha no campo 

do saber, nessa área, de acordo com Ciro Santana Cardoso.     
 

O percurso que nos conduz de um interesse inicial não consolidado, superficial, 

a um tema de pesquisa bem estruturado e delimitado, geralmente apresenta-se 

como longo. Um trabalho de investigação tem um sentido de procura, por parte 

do investigador, que lhe permite passar de um estado inicial que, na 

generalidade se lhe afigura caótico para um estado de reconhecimento de 

ordem.24 

 

Esse percurso vai ganhando consistência, de um modo geral, nomeadamente 

através de questionamentos ainda insuficientemente definidos, leituras 

temáticas e histórico-metodológicas, bem como de pesquisa de informação, em 

documentação e nas mais variadas fontes, conduzindo-nos à clarificação do 

tema a pesquisar e à sua consequente delimitação no espaço, no tempo e no 

referencial institucional.25  

 

Num trabalho de investigação qualquer realidade social é um objetivo de 

grande complexidade, conforme refere Emília Dominguez, e sem dúvida o 

objeto de estudo na nossa tese também o é. E com esse pressuposto devemos 

ter sempre presente que o que se pretende é interpretar essa realidade social, 

num contexto específico e num determinado período de tempo, através da 

aplicação duma adequada metodologia científica. Numa investigação desta 

                                                 
24 Domínguez, E. (1998). op. cit.. p. 46. 
25 Cardoso, C. (1981). Introcucción al trabajo de la investigación histórica. Barcelona: Editorial 
Crítica. pp. 166-167. 
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natureza e complexidade não se almeja a sua compreensão absoluta e 

definitiva. Pretende-se apenas interpretá-la.26 

 
No nosso trabalho de investigação, considerámos que um primeiro item deve 

referir-se com exatidão ao tema de pesquisa, no que diz respeito à sua 

formulação, delimitação e justificação. Para tal tivemos em conta os critérios 

que presidem à seleção do tema a pesquisar, a fim de que o mesmo seja 

justificado. 

  

Na investigação que apresentamos tivemos em conta os critérios de Ciro 

Cardoso, que expomos seguidamente por ordem decrescente de importância27:  

 

1º) Critério de relevância:  

 – O critério de relevância considera que o tema deve ter importância, 

desagregando-se este critério em dois aspetos: a relevância social e a 

relevância científica.  

A relevância social entendida na medida em que a investigação serve para 

compreender melhor os problemas da época social analisada. E a relevância 

científica com o entendimento de que a ciência histórica, como as demais, 

evolui, e em cada etapa redefine os objetos, conceitos, prioridades e 

possibilidades, devendo este entendimento ser levado em conta quando se 

selecionar o tema a pesquisar.  

 

2º) Critério de viabilidade:  

 – É necessário que o tema selecionado, para além de interessante e válido, 

seja possível de investigá-lo com os recursos que se encontram disponíveis e 

acessíveis.  

O critério de viabilidade refere-se aos recursos humanos, recursos materiais, 

bem como ao tempo disponível para realizar o trabalho. Relativamente aos 

recursos humanos, devemos ter presente que o investigador deve ter 

“conhecimentos abrangentes e aprofundados sobre o problema concreto a 
investigar que tornem viável a investigação, isto é, que configurem e apoiem a 
                                                 
26 Domínguez, E. (1998). op. cit.. pp. 49-53. 
27 Cardoso, C. (1981). op. cit.. pp. 164-166. 
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tarefa do investigador.” No que diz respeito aos recursos materiais a autora 

considera que é importante que sobre o tema “existam recursos documentais 
suficientes, de importância e qualidade, ao alcance do investigador”.28 No que 

concerne ao tempo disponível deve ter-se em conta esse fator a fim de que a 

extensão do projeto seja adequada ao tempo disponível, não comprometendo a 

realização de todas as suas fases. 

 

3º) Critério de originalidade: 

– O critério de originalidade estabelece que cada atividade específica de 

investigação deve contribuir com algo de novo a incorporar ao conhecimento 

existente, podendo o mesmo ser cumprido de duas maneiras: i) trabalhando 

sobre temas ainda não investigados, o que vai permitir preencher lacunas do 

conhecimento); ou ii) investigando temas anteriormente estudados. Neste 

último caso partindo de documentação distinta e renovada, ou partindo de 

distintos enfoques teórico-metodológicos, ou ainda rebatendo teses 

anteriormente aceites. 

 

4º) Critério do interesse pessoal: 
– Partindo do principio de que o investigador tem melhor rendimento se 

trabalhar sobre assuntos que lhe interessam e que conhece bem por o tema 

estar próximo da sua realidade pessoal, convém no projeto de investigação que 

tal seja especificado, fundamentando assim a origem do interesse pessoal 

sobre o tema que se propôs investigar. 

 

A partir da explicitação teórica aqui apresentada, por Ciro Cardoso, 

relativamente à delimitação do objeto de estudo, vejamos como foi feita a sua 

concretização no nosso trabalho. 

 

A investigação realizada, subordinada ao tema “A Educação e o discurso 
político, em Portugal: A reforma do ensino secundário, do XV Governo 
Constitucional” visa compreender o processo de construção da Reforma do 

                                                 
28 Domínguez, E. (2011). Investigación histórico-educativa.  In: Delgado, S. et al. (2011). 
Métodos de Investigación y análisis de datos en ciências sociales y de la salud. Madrid: 
Ediciones Pirámide. p. 461. 
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Ensino Secundário de 2004, bem como analisar a existência de convergência 

ou divergência entre o discurso político e a educação, no contexto da 

materialização do processo de construção da Reforma do Ensino Secundário. 

  

Na nossa investigação a importância do tema é visível pelo facto de ser 

estudada em detalhe uma reforma educativa, partindo dos pressupostos 

enquadradores que lhe deram origem, e contendo os seus aspetos de 

conceção, construção, incorporação de contributos, discurso político sobre ela 

e os seus ecos na imprensa, até à publicação do diploma legal. Fica assim 

sistematizada, para melhor compreensão das reformas educativas, os passos 

que lhe estão subjacentes, permitindo desde logo poder constituir-se o 

presente trabalho de investigação como campo de análise de futuros estudos 

de educação de âmbito reformador. 

  

Mas fomos mais longe, pois a compreensão da Reforma do Ensino Secundário 

de 2004 não é um processo simples, nem está isolado, e por essa razão, de 

enorme relevância para a compreensão da mesma, realizámos todo um 

enquadramento sobre o sistema educativo português, através dos momentos 

reformistas marcantes da sua evolução, desde a sua instituição enquanto 

sistema, por Marquês de Pombal, até à Reforma do Ensino Secundário de 

2004, nosso objeto de estudo, permitindo-nos conhecer o contínuo dessa 

evolução do ponto de vista histórico-educativo, atribuindo particular atenção à 

época correspondente ao período democrático em Portugal.  

 

Assim, no desenvolvimento deste trabalho de investigação partimos de um 

primeiro momento de contextualização da reforma do ensino secundário de 

2004, tendo para o efeito sido realizado o estudo da evolução do sistema 

educativo português, através dos seus momentos marcantes, ou seja dos 

sucessivos momentos de reforma, desde a sua instituição, conforme referimos, 
e num segundo momento tomámos conhecimento das razões 

fundamentadoras da necessidade da realização da reforma de 2004, tendo 

sido tomados em conta os momentos antecedentes que lhe são mais próximos: 

a sua fundamentação no contexto da “Estratégia de Lisboa”, nomeadamente os 

objetivos concretos propostos correspondentes aos seus cinco grandes 
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domínios, já anteriormente referidos no nosso trabalho: 1. melhorar o nível da 

educação e da formação na Europa. 2. Facilitar e generalizar o acesso à 

aprendizagem em todas as fases da vida. 3. Atualizar as competências de base 

para a sociedade do conhecimento. 4. Abrir a educação e a formação à 

envolvente local, à Europa e ao resto do mundo. 5. Utilizar da melhor forma os 

recursos, instaurando a garantia de qualidade nos estabelecimentos de ensino 

e institutos de formação; bem como as suas linhas orientadoras, no âmbito do 

plano estratégico do Programa do XV Governo Constitucional, para o Sistema 

Educativo Português entre 2002 e 2010, que vão ao encontro dos objetivos 

propostos na “Estratégia de Lisboa”.  

Assim no momento seguinte tomamos conhecimento, a fim de melhor o 

compreender, do processo de construção da reforma do ensino secundário, do 

XV Governo, para num momento posterior do nosso estudo termos em conta 

os discursos políticos produzidos sobre o processo de construção da reforma e 

a sua forma final, através das intervenções políticas dos deputados na 

Assembleia da República, assim como dos ecos na imprensa. 

 

Os critérios considerados no projeto e no desenvolvimento do presente 

trabalho de investigação que presidiram à seleção do tema a investigar, foram 

os preconizados por Ciro Cardoso tal como anteriormente nos foram 

apresentados e que contextualizaram o trabalho realizado sobre a Reforma do 

Ensino Secundário de 2004, que passamos a apresentar:  

 

- Relevância social e científica. O tema em investigação revela relevância na 

medida em que a investigação serve para compreender que um processo de 

construção de reforma em Portugal, em concreto a reforma do ensino 

secundário de 2004, assenta na fundamentação de uma necessidade, na sua 

preparação através da preparação de documentos, na sua colocação em 

discussão pública para recolha de pareceres e contributos e na incorporação 

de contributos no documento final. Para além do referido tem também 

relevância a análise dos documentos que nos permitem perceber se existe 

convergência, ou divergência, entre os discursos políticos e a educação, 

concretamente sobre a reforma do ensino secundário de 2004, produzidos em 

sede de Assembleia da República, ou na imprensa; 
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- Viabilidade. O tema em estudo, para além da relevância referida no critério 

anterior, tem recursos documentais suficientes, podendo mesmo dizer a quase 

totalidade dos mesmos, relevantes e de qualidade, de acordo com os 

pressupostos teóricos anteriormente referidos, enquadrando-se os recursos 

utilizados no âmbito descrito quer através de documentos publicados, 

nomeadamente os diários da Assembleia da República, a legislação, a 

imprensa, os documentos publicados “on-line” pelo Ministério da Educação, 

quer documentos orientadores, quer documentos referentes a contributos, 

relativos à reforma do ensino secundário. Relativamente ao critério de 

viabilidade destaca-se também a importância dos conhecimentos do 

investigador sobre o problema em concreto a investigar, pelo facto de ter sido 

protagonista do mesmo. Fica assim garantido que o investigador está 

mentalmente preparado, sendo igualmente detentor de conhecimentos 

abrangentes e específicos sobre o tema em estudo, tornando assim a 

investigação viável; 

 
- Originalidade. Este trabalho de investigação contribuirá para a construção 

científica sobre um tema novo e inédito, permitindo a compreensão detalhada 

de um processo de construção de uma reforma educativa, bem como os 

posicionamentos de natureza política que sobre ela são expressos. Com este 

nível de detalhe o tema constitui-se como inovador e favorecedor de futuras 

investigações, que ajudarão a compreender melhor, de forma fundamentada, 

os momentos de reforma no sistema educativo, preenchendo assim a lacuna 

de conhecimento presente em torno deles. 

 
- Interesse pessoal. A temática desta investigação é de grande interesse do 

investigador, indo ao encontro dos pressupostos teóricos deste critério, no 

sentido de que as profundas razões pessoais de curiosidade, interesse e até 

paixão do investigador, referidas anteriormente, ficam desde logo asseguradas 

no tratamento do tema pelo facto de ter sido protagonista dos momentos de 

construção da reforma, bem como observador direto dos discursos políticos, 

sobre eles produzidos, na Assembleia da República. 
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1.2.2. Objetivos. 
 

Tendo em conta o referido na delimitação do objeto de estudo, tratámos nesta 

tese de doutoramento os seguintes três objetivos gerais relativos ao 

conhecimento, compreensão e análise: 

   

1. Conhecer a evolução histórico-educativa verificada em Portugal através 

dos seus momentos significativos, até à Reforma do Ensino Secundário 

de 2004. 

 

2.  Compreender o processo de construção normativo da Reforma do 
Ensino Secundário de 2004, no contexto da “Estratégia de Lisboa” e das 

linhas orientadoras da Reforma legal, no âmbito do plano estratégico do 

Programa do XV Governo Constitucional, para o Sistema Educativo 

Português entre 2002 e 2010.  

 

3. Analisar a existência de convergência ou divergência entre o discurso 
político e a educação, no contexto da materialização do processo legal 

de construção da Reforma do Ensino Secundário, da responsabilidade 

do XV Governo Constitucional, tendo em conta as reações na 

Assembleia da República, bem como os ecos na imprensa.  

 

Para atingirmos estes objetivos gerais, definimos oito objetivos específicos, 

com os quais pretendemos uma melhor compreensão do estudo efetuado, e 

que aqui são apresentados de acordo com a sequência pela qual são tratados 

no trabalho de investigação: 

 

1. Conhecer os momentos marcantes da evolução do Sistema Educativo 

português, desde a sua instituição. 

 

2. Conhecer a evolução do Sistema Educativo, especificamente no Estado 

Democrático. 
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3. Compreender a necessidade da Reforma do Ensino Secundário de 

2004, no sistema educativo português. 

 
4. Compreender o processo de construção da Reforma do Ensino 

Secundário. 

 
5. Analisar o discurso político nos debates parlamentares, no processo de 

construção da Reforma. 

 
6. Analisar a contribuição de distintas organizações para o documento legal 

final da reforma, durante o processo de construção da Reforma. 

 
7. Analisar o desfasamento entre o discurso político produzido nos debates 

parlamentares e o constante no diploma legal final da Reforma. 

 
8. Analisar o discurso político nos debates parlamentares e na imprensa, 

sobre o diploma legal da Reforma. 
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1.2.3. Técnicas metodológicas. 
 
Passamos agora a apresentar as tecnologias concretas que efetivamente 

utilizámos na nossa tese de doutoramento. 

 

1.2.3.1. Investigação histórico-educativa. 
 
A investigação histórico-educativa, utilizada para a realização do presente 

trabalho, tem em conta a necessidade de conhecer a origem e o 

desenvolvimento de determinados factos passados e presentes, para 

compreender melhor o processo investigado, levando-o a cabo mediante a 

análise crítica da bibliografia e documentação histórica recolhida.  

 

Na investigação histórico-educativa é fundamental determinar as fases através 

das quais o conhecimento avança e o investigador pode ir construindo a sua 

pesquisa, análise e, em definitivo, o seu objeto de conhecimento.  

 

Numa abordagem geral, para E. Domínguez a investigação é a primeira etapa 

a desenvolver, decompondo-se em duas partes: o momento de seleção e 

delimitação do tema; e o momento de construção de um marco teórico e de 

definição precisa do problema a estudar.29 

 

Relativamente à primeira parte, este é considerado pela autora como, “«o 
momento epistémico ou de seleção e delimitação do tema»” definindo-o como 

o momento “que consiste na construção do objeto a investigar, como questão 
crucial de cujo sucesso depende em grande parte o êxito da investigação”. A 

referida autora, deixa patente que todos os textos que se debruçam sobre esta 

temática consideram na sua análise que o momento de seleção e delimitação 

do tema faz parte integrante da metodologia, referindo ser “recomendável 
selecionar temas corretamente delimitados na sua dimensão espacial, temporal 
e institucional”, acrescentando que “se podem compaginar, ou não, com uma 

                                                 
29 Domínguez, E. (2011). op. cit.. p. 460. 
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delimitação e periodização da história em geral, porém é necessário selecionar 
referências cronológicas significativas do ponto de vista educativo.”30       

 

No que se refere à segunda parte, considerado pela autora como a 

“«construção de um referencial teórico pertinente e definição precisa do 
problema a estudar»”, esta refere que “a historiografia positivista ignorava esta 
parte tão fundamental, dado que a investigação consistia na acumulação de 
factos singulares”. A definição do problema a estudar pressupõe “a formulação 
sistemática de perguntas e respostas histórico-educativas, ou políticas, para a 
compreensão do que ocorreu.”31   
 

De acordo com McMillan Schumacher, “os historiadores educativos estudam 
programas educativos, práticas, instituições, pessoas, políticas e movimentos 
passados” acrescentando ainda que “examinam causas e as consequências 
subsequentes e, por vezes, descrevem o passado dos acontecimentos 
atuais”32 (p. 48). (2005) 

 

Na investigação histórico-educativa o investigador pretende conhecer a origem 

e o desenvolvimento de determinados problemas passados e presentes, a fim 

de os interpretar mediante a crítica efetuada sobre a documentação recolhida, 

de acordo com o entendimento de António Guerrero e Manuel Clavijo.33  

 

Nessa linha de pensamento, a referida autora estabelece a segunda etapa do 

método histórico-educativo, a heurística, como consistindo na “busca e recolha 
de fontes, documentos e dados que permitam resolver adequadamente os 
problemas colocados”. A autora refere também que esta segunda etapa 

“engloba três tipos de tarefas: determinação das fontes, a sua localização e a 
recolha dos dados.”34 

 

                                                 
30 Idem. 
31 Domínguez, E. (2011). op. cit.. p.461. 
32 McMillan, J. e Scumacher, S. (2005). op. cit.. p. 48. 
33 Guerrero, A. e Clavijo, M. (1989). Técnicas de Investigación Educativa. Sevilla: Ediciones 
Alfar. p. 32. 
34 Domínguez, E. (2011). op. cit.. p.462. 
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No que se refere às fontes da investigação histórico-educativa, 

tradicionalmente classificam-se, distinguindo em função de serem documentos 

inéditos ou publicações impressas, respetivamente por fontes primárias e 

fontes secundárias. 

 

Emília Domínguez considera as fontes primárias35 como sendo “as que 
apresentam uma proximidade de primeira mão entre o fenómeno e o seu 
registo”, diferenciando entre estas fontes primárias: 

1. “«Documentos inéditos» que proceden de personas o instituciones que mantuvieron 
cercanía y proximidad con los hechos y que no llegaron a publicarse. Es una 
categoría muy amplia, que incluye documentos públicos y privados, de 
organizaciones y de personas individuales, legales, políticos, administrativos, 
escolares, económicos…, entre los que podrían establecer ulteriores clasificaciones. 
También pueden incluirse como tales los diarios de sesiones de órganos 
legislativos, las actas de las reuniones, informes de inspección, memorias, 
expedientes administrativos de distinto tipo: construcciones presupuestos, etc., y 
todos los documentos generados en la interrelación del sistema educativo con la 
sociedad. Memorias y diarios autobiográficos, cartas, papeles particulares de 
legisladores, administradores de la educación, profesores y personalidades 
relevantes, entre otros. […]. 

2. «Obras impresas», de diverso tipo, cuya característica es mostrarse impresas. 
Algunos de los documentos citados en la categoría anterior se incluyen aquí cuando 
han sido publicados en papel impreso aunque no hayan sido divulgados. 
[…] Gran interés tienen también las colecciones legislativas y sentencias, que 
recogen disposiciones de distinto rango que afectan directa o indirectamente a 
educación. […] 

3. La «prensa periódica» se ha convertido en fuente fundamental en los dos últimos 
siglos para estudiar los hechos histórico-educativos, aunque su utilización presenta 
problemas metodológicos específicos. Se puede hablar de prensa en general, diaria 
o semanal, que incluye secciones o artículos dedicados a cuestiones educativas. 
[…] Las revistas generales o especializadas también nos sirven. Su análisis puede 

permitir el estudio del desarrollo y expansión de las ideas educativas, las 
concepciones pedagógicas, la evolución de la práctica escolar, los problemas de los 
profesores y todo o tipo de cuestiones relacionadas con la educación. 

                                                 
35 Cardoso, C. (1981). op. cit.. p. 175. 
Nota: Na mesma linha de pensamento, Ciro Flamarion Santana Cardoso considera as fontes 
primárias as mais importantes e essenciais, pois “são aquelas que têm vinculação directa com 
o tema investigado, coisa que não acontece com as secundárias.”  
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4. Los «testimonios orales» son sin duda un instrumento muy importante para nuestros 
objetivos. Estos testimonios por una parte contribuyen al estudio de la dinámica 
interna de las relaciones educativas, a partir de los actores implicados en ello, y por 
otra permiten reconstruir la vida escolar, especialmente en aquellas instituciones 
que menos rastros escritos han dejado. […]. 

5. «Otras fuentes no escritas». Existe un amplio conjunto de restos no escritos que 
poseen el carácter de fuentes histórico-educativa. […]. 

6. «Los recursos o documentos audiovisuales», como películas, discos, grabaciones, 
radio, televisión e incluso fotografías, son también referentes para la educación. Los 
medios de comunicación tienen fondos documentales muy valiosos, aunque quizá 
de difícil acceso. El desarrollo creciente de la informática, el uso de internet y el 
acceso a páginas web son también indicativos de lo que queremos señalar. […]”36    

 

No que se refere às fontes secundárias Emília Domínguez considera-as como 

contributos caracterizados por um maior distanciamento entre os informadores 

e os factos, correspondendo por conseguinte a uma informação de segunda 

mão, em que seria um equívoco atribuir-lhes maior veracidade do que às fontes 

primárias. No entanto a autora chama a nossa atenção referindo que o facto de 

as fontes primárias serem de maior proximidade, não quer dizer que tenham 

mais verossimilhança e considera que as fontes secundárias não são menos 

fiáveis que as fontes primárias.    

 

A autora diferencia as fontes secundárias do seguinte modo: 
1. «Bibliografia o diferentes publicaciones» sobre los distintos problemas educativos a 

lo largo del tiempo. Hay que saber elegir las más adecuadas, y depende de cada 
problema. El director de la investigación cobra aquí una enorme relevancia. […]. 

2. «Revistas especializadas», que ponen al alcance de los investigadores los 
resultados más recientes o los que lo fueron en la fecha en que se produjeron. […]. 

3. «La legislación» de cada momento está imbricada profundamente con el fenómeno 
educativo, puesto que señala lo que en cada momento rige en las instituciones 
escolares, y nos da explicación de lo que sucede y de por qué está sucediendo. 
[…] Finalmente añadir que en la investigación histórico-educativa es muy importante 
confirmar las fuentes y documentos más significativos e inéditos en los anexos, que 
de este modo se convierten en prueba testimonial evidente de las conclusiones y 
resultados.”37  

 

                                                 
36 Domínguez, E. (2011). op. cit.. pp. 466-468. 
37 Domínguez, E. (2011). op. cit.. pp. 469-470. 
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Nesta tese de doutoramento utilizámos todas as modalidades assinaladas 

como se demonstra no anexo. 

 

Continuando a aprofundar, relativamente às fontes é importante termos sempre 

presente a pertinência dos dados recolhidos, procedendo assim à sua seleção 

em consonância com os objetivos formulados, a fim de evitar dispersão, dado 

que o nosso trabalho de investigação está orientado a conhecer, explicar e 

compreender a realidade educativa sobre a qual pretendemos obter um 

conhecimento o mais próximo da realidade possível. De acordo com Emília 

Dominguez “trata-se de investigar a realidade educativa. Saber o que se está a 
fazer numa determinada instituição do sistema educativo e num determinado 
momento, tentar fornecer alternativas para melhorar o que está sendo 
oferecido […].”38     

 

No seguimento do modelo que temos vindo a apresentar, para realizar um 

trabalho de investigação de natureza histórico-educativa, a etapa seguinte, que 

a autora designa por crítica histórica, estabelece que nela se procede à 

determinação do grau de concordância entre os dados obtidos na fonte 

utilizada e os factos históricos. Considera ainda que a crítica documental é 

desde sempre uma etapa fundamental e na atualidade no caso da educação, 

também se tem vindo a considerar necessário, à medida que se diversificam as 

fontes, destacando para o efeito a crítica de procedência e a crítica de 
restituição. 

 

Emília Dominguez considera que “a crítica externa de procedência […] é o 
conjunto de recursos projetados para reconhecer a autenticidade do 
documento e a crítica interna trata de avaliar a sua confiabilidade.”39 
 
Efetivamente foi levada a cabo esta crítica na seleção de dados da 

documentação da nossa tese de doutoramento. 

 

                                                 
38 Domínguez, E. (2011). op. cit.. p. 463. 
39 Idem. 
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A crítica de procedência serve para determinar a data, o autor e o lugar de 

origem do documento40, sublinhando a autora que especificamente o interesse 

da autoria do documento reside no facto da atribuição de valor às pessoas que 

informam, e acrescenta que, concretamente na investigação histórico-

educativa, o investigador tem elementos de formação suficientes41 para 

testemunhar da veracidade e pertinência da fonte.  

 

A crítica de restituição é o controlo do texto, procurando restabelecer o 

documento no seu estado original, eliminando erros ou interpretações, devendo 

por conseguinte o investigador estar atento à autenticidade do documento e 

dos dados que manuseia.42 

 

No que diz respeito à crítica interna, conforme refere E. Domínguez esta crítica 

visa comprovar a credibilidade e fiabilidade, determinando se a informação que 

nos é transmitida corresponde à realidade dos factos, considerando que na 

investigação histórica este passo é fundamental pois com a investigação 

pretende-se construir uma interpretação e não apenas proceder a uma 

acumulação de dados.43  

 

Para Ciro Cardoso “a finalidade da «classificação crítica dos textos» é distinguir 
os testemunhos diretos dos indiretos”, dado que “as testemunhas oculares de 
um fenómeno ou processo não o veem, habitualmente, da mesma maneira, ou 
não o descrevem com as mesmas palavras”, acrescentando que quando tal se 

verifica “temos o caso de cópia de uma fonte anterior por outra mais tardia”.44 

 

A etapa seguinte do modelo que temos vindo a apresentar diz respeito à 

explicação e síntese histórica. Para Emília Dominguez, uma vez localizadas as 

fontes fundamentais a utilizar, recolhidos os dados, avaliada a sua 

autenticidade e fiabilidade, e apurados os factos, a nossa investigação atinge o 

                                                 
40 Cardoso, C. (1981). op.cit.. p. 143. 
41 Domínguez, E. (1998). op. cit.. pp.  46-49.  
Nota: Os referidos elementos de formação suficientes, por parte do investigador, é o que a 
autora designa por Supuestos Básicos Subyacentes.  
42 Cardoso, C. (1981). op. cit.. p. 142. 
43 Domínguez, E. (2011). op. cit.. pp. 463-464. 
44 Cardoso, C. (1981). Op. cit.. p. 144. 
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seu ponto culminante, dado nesse momento podermos dar resposta às 

hipóteses, ou objetivos, ou perguntas básicas formuladas no início, ou seja 

fazer a síntese.  

 

Este foi um elemento fundamental para apresentar da forma mais 

compreensiva e acessível a análise dos documentos mais pertinentes na nossa 

investigação. 

 

A autora, tendo em conta as categorias de explicações de Jerzy Topolsky, 

considera que estas podem ser: explicações descritivas, como um conceito 

abrangente que não pretende identificar as causas, origem, ou lugar; 

explicações genéticas, que se caracterizam por apontar as fases, ou etapas, de 

um facto específico; explicações estruturais ou funcionais que se propõem 

apontar as funções de um elemento específico, num todo concreto, indicando o 

seu posicionamento e a forma como se relaciona; explicações por definição, 

que definem o fenómeno respondendo a perguntas sobre o que, ou quem é 

determinada coisa, ou o porquê de algum fenómeno; explicações causais, 

indicando as causas que produziram um fenómeno, respondendo às perguntas, 

por que tal aconteceu.45 

 

Em qualquer das explicações terá de existir necessariamente compreensão46 

que pressupõe uma abordagem não empírica. 

 

Uma vez realizada a explicação dos factos procede-se à síntese histórica, que 

de acordo com a distinção de Jerzy Topolsky, conforme refere a autora, podem 

ser de três tipos: 
“- Síntesis estructurales, que se proponen la reconstrucción de la estructura de un 
determinado sistema y su funcionamiento interno, que en su forma más pura se 

                                                 
45 Domínguez, E. (2011). op. cit.. pp. 464-465. 
46 Domínguez, E. (2011). op. cit.. p. 465.  
Nota: Conforme nos refere Emilia Dominguez, verstehen é a palavra alemã usada para o 
conceito de compreensão utilizado por Max Weber e pelos pensadores alemães do seu tempo, 
com origem no campo de conhecimento denominado hermenêutica ou conhecimento especial 
e compreensão de textos, ou seja, é a utilização de ferramentas que nos permitem 
compreender e interpretar os próprios atores das diversas ações humanas e o contexto em que 
essa realidade social se produz. 
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puede llegar a afirmar que son sínteses más sociológicas que pedagógicas o 
históricas. 
- Síntesis genéticas, que pretenden reconstruir las secuencias cronológicas y 
causales entre los fenómenos estudiados 
- Síntesis dialécticas, que intentan mostrar las secuencias genéticas sin romper las 
estructuras.”47 

 

A narração histórica é a última etapa da investigação histórico-educativa, sendo 

a sua finalidade construir um relatório que transmita as realizações do 

historiador.  

 

Tal como fizemos nesta tese de doutoramento, este relatório deve ter em conta 

que deve ser apresentado num texto com:  

1. Linguagem natural, utilizando termos precisos, sem ambiguidades;  

2. A procura de que seja uma investigação sincrónica, tendo em conta que os 

dados obtidos e a análise efetuada nos remetem para um instante estático, 

referido a um tempo concreto;  

3. Afirmações e generalizações;  

4. Sinceridade, porém com imparcialidade;  

5. Recursos técnicos que permitam a apresentação do texto de acordo com as 

normas académicas.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Idem. 
48 Domínguez, E. (2011). op. cit.. p. 466. 
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1.2.3.2. Análise documental. 
 

Na utilização da técnica de análise documental o investigador deve seguir com 

rigor científico o método, ou métodos que considere mais adequados à sua 

investigação, por percecionar ser o que melhor se relaciona com o seu objeto 

de estudo e com o nível de aprofundamento desejado. Tem assim de eleger a 

metodologia e justificar essa opção.  

 

Nesta nossa investigação, para além do já referido, utilizámos como técnica de 

base do nosso trabalho de investigação a análise de conteúdo dos 

documentos. Trata-se de uma metodologia muito apreciada e reconhecida na 

investigação de distintas áreas das Ciências Humanas e Sociais, utilizada 

especialmente em investigações educativas porque proporciona uma 

informação e compreensão abrangente sobre os temas e assuntos objetos de 

estudo, e permite uma contextualização histórica, política e sociocultural muito 

importante, assim como a dimensão do tempo histórico.   

 

A análise documental favorece a observação de processos, a evolução de 

indivíduos ou grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, atitudes e 

prática profissional, entre muitos outros possíveis. E é igualmente assim seja 

qual for a metodologia de um estudo científico, mesmo quantitativa, porque é 

sempre necessário na primeira fase, realizar uma pesquisa documental que de 

forma transversal explique, a priori, o assunto a tratar. 

 

Devem ser identificados os textos relevantes e avaliar a sua representatividade 

e credibilidade para passar depois à análise do seu conteúdo. 

 

Para a avaliação preliminar49 dos documentos devem ser tidos em conta os 

seguintes critérios: 1. contexto (histórico, político e económico-social), em que 

se trabalha e o propícia e a quem se destina, qualquer que seja a época em 

que se escreveu e os diferentes grupos sociais a quem este é dirigido; 2. autor, 

                                                 
49 Cellard, A. (2008). A análise documental. En: J. Poupart, et al (Coord.). A pesquisa 
qualitativa: enfoques epistemológicos e metodologicos, Petrópolis : R.J. Vozes, p.p. 205-318. 
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ou autores e a sua identificação; 3. autenticidade e confiabilidade dos 

documentos; 4. a natureza e tema; e 5. estrutura, entre outros possíveis. 

 

Não é possível interpretar um documento sem conhecer o contexto em que foi 

feito, para evitar a sua interpretação de acordo com valores diferentes daquele 

em que foi elaborado. É preciso conhecer e compreender os interesses e 

motivações que levaram à sua elaboração. Assim como também é preciso 

conhecer e compreender a identidade dos autores, os seus interesses e 

motivações, se eles falam em nome próprio ou de um grupo social. É ainda 

importante garantir a qualidade da informação transmitida, verificar e 

demonstrar a origem do documento. 

 

Feita a seleção e análise preliminar dos documentos, o investigador deve 

passar a analisar os dados. É como se reunisse todos os documentos e 

conceitos-chave para fazer interpretação coerente sobre eles. 

 

A análise documental é usada para conhecer/localizar o tema da investigação a 

considerar e compreender as questões que lhe são inerentes. Trata-se de uma 

abordagem de aproximação aos temas, acontecimentos, assuntos e problemas 

abordados, esquemas conceituais dos autores, argumentos e refutações 

fornecidas e reações, entre outras, que queremos investigar através de 

documentos gerados em torno do problema a pesquisar. 

 

Há que conhecer os documentos elaborados, os diferentes papéis, e tudo o 

que pode se relacionar com eles e explicar por que foram elaborados dessa 

forma: os cargos desempenhados, os nomes, as pessoas envolvidas, etc. 

Todas as informações que se vão adicionando, que o investigador vai 

selecionando devem ser revisto e contrastadas, porque às vezes toda esta 

informação poderia ter ou refletir uma realidade arbitrária ou tendenciosa, ou 

tratar-se de depósitos documentais que constituem apenas uma parte de tudo 

o que está relacionado com o assunto que pretendemos investigar, podendo 

chamar-se neste caso “depósitos documentais seletivos.” 
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No nosso caso, trata-se de investigar o discurso político em Portugal, no 

contexto da reforma do ensino secundário de 2004, e fazemo-lo com 

praticamente toda a documentação que foi elaborada sobre ela, e é 

precisamente por isso que a nossa tese é baseada fundamentalmente em 

análise documental e análise de conteúdo dessa documentação. 

 

Leis, regulamentos, contratos, correspondência, projetos de trabalho, 

memórias, relatórios, diferentes notas, entre outros documentos, constituem um 

instrumento básico fundamental e importante para o nosso modelo de 

investigação e no caso das investigações que utilizem outras técnicas 

qualitativas, como poderiam ser: observação, grupos focais, entrevistas, 

questionários, etc., servem para gerar ideias preparatórias e fundamentadoras 

dessas ideias. 

 

Os documentos em que nos baseamos constituem uma mais-valia, pois podem 

conter informações que atualmente não estão disponíveis, fenómenos e 

situações que sem eles não se poderiam observar, e as avaliações ou notas 

que tenham desaparecido. Estabelecem também um ponto de referência sobre 

situações que ocorreram próximas da elaboração do documento e que podem 

servir para contrastar as informações e avaliações nelas contidas. 

 

Os documentos podem classificar-se em oficiais e pessoais. Os documentos 

oficiais são emitidos por organizações ou instituições: atas, memorandos, 

relatórios, artigos notas de imprensa, regulamentos, contratos, bases de dados, 

entre outros. Documentos pessoais seriam nomeadamente: biografias, diários, 

cartas e fotografias, que serviriam para realizar uma investigação com base em 

técnicas biográfico-narrativas. 

 

De acordo com Sandoval50 pode organizar-se o desenvolvimento da análise 

documental, e assim o fizemos nesta tese de doutoramento conforme referido 

nas fontes, utilizando pelo menos as seguintes cinco fases: 

1. Rastreio dos documentos existentes e disponíveis; 

                                                 
50 Sandoval, C. A. (1996). Investigación cualitativa. Bogotá: ICFES, p.138. 
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2. Classificação dos documentos obtidos; 

3. Seleção dos considerados mais relevantes; 

4. Leitura aprofundada e análise de conteúdo, procurando tendências, 

semelhanças, contradições, padrões, etc.; 

5. Leitura cruzada e comparativa de documentos, com a intenção de 

construir uma síntese compreensiva global. 

 

Depois da recolha da documentação, o processo de investigação continua com 

a análise de conteúdo. Debrucemo-nos agora, neste último ponto, sobre a 

análise de conteúdo, feita sobre a documentação selecionada de acordo com 

os critérios anteriormente referidos. 

 

A análise de conteúdo é um processo em qualquer investigação gerador de 

informação, de interpretação e de elaboração de conclusões. Pode ser 

considerada a partir de duas perspetivas diferentes. Em primeiro lugar, a mais 

restritiva como uma técnica de recolha, ou obtenção de mais informação, uma 

vez que a análise de conteúdo, sozinha ou aliada a outras técnicas, podem 

produzir informação qualitativa preciosa para uma investigação. 

 

Também pode ser entendida como um autêntico método de investigação, dado 

que há uma longa tradição a este respeito e muitos estudos têm utilizado a 

análise de conteúdo durante todo o processo de investigação, do início ao fim, 

para selecionar as informações relevantes, categorizá-las, analisá-las e retirar-

lhes as correspondentes conclusões. 

 

Para Mayer e Ouellet51 a análise de conteúdo trata de descobrir os significados 

de um documento. O documento pode ser um texto legal, relatórios, registos 

(tradicionalmente o mais comum), mas também pode ser a transcrição de uma 

entrevista, uma história de vida, um livro ou mesmo um recurso audiovisual. O 

objetivo é mostrar os significados, tanto os explícitos como os latentes, que se 

encontram no documento, e para isso se classificam e codificam os diferentes 

elementos em categorias que representam mais claramente o sentido. 

                                                 
51 Mayer, R. e Quellet, F. (1991). Metodologie de recherche pour les intervenants sociaux. 
Paris: Gaetan Morin. 
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Muchielli52 afirma que é mais correto falar de análises de conteúdo, no plural, 

dado que são possíveis diferentes e distintos métodos de análise. Este autor 

inclui os seguintes, alguns dos quais utilizámos no nosso trabalho: 

1. Categorização; 

2. Análise contextual e contextualização; 

3. Redução metafórica, na chave de análise simbólica; 

4. Análise formal, ou estudo das formas; 

5. Análise estrutural, ou procura de estruturas comuns ocultas; 

6. Análise actancial53, quando existam atores; 

7. Análise psicanalítica. 

 

A análise de conteúdo trata de explorar possibilidades e de elaborar hipóteses 

de trabalho, mais do que verifica-las. Pode fixar-se na frequência de ocorrência 

de certos elementos, na presença e valor dos temas que aparecem, na 

novidade, e na relevância para o próprio texto dos significados. Esta análise 

fixa-se tanto no conteúdo direto (o literal) como no indireto (o latente), para 

descobrir o que está sob as mensagens literais e evidentes. O verdadeiro 

significado faz referência ao que explícita ou implicitamente lhe deseja dar o 

autor do texto. Para Landry “o significado está além do explícito e que a 
interpretação do que não é dito é a única maneira de descobrir o significado 
real e profundo que subentende todo o conteúdo manifesto.” 54 

 

Conjugando as propostas de vários autores55 o processo de análise de 

conteúdo estabelece-se em quatro etapas possíveis, que tivemos em conta na 

nossa investigação: 

                                                 
52 Muchielli, A. (1996). Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales. 
Madrid: Síntesis. 
53 Muchielli refere-se à análise de conteúdo “como la técnica de lectura de un relato que trata 
de hacer emerger los sentidos ocultos de éste. Se compone a su juicio de tres etapas: 
localización de secuencias narrativas, localización de los actores, y de su recorrido por 
secuencias y análisis de las transformaciones que afectan a los actores de una secuencia a 
otra.” 
54 Landry (1998). L’analyse de contenu. En: Gautier, B. (ed), Recherche social. De la 
problematique a la collecte des donnés. Sillery : Presses de l’Université du Quebec, p.341. 
55 Consideram-se os autores: Landry, 1998; Bardin, 1977; L’Ecuyer, 1987; Mayer e Quellet, 
1991; e Pinto e Grawitz, 1967. 
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1. Análise prévia. O material que se pretende analisar é recolhido, 

organizado e procede-se à sua leitura várias vezes. Trata-se de se 

familiarizar com o conteúdo e os temas abordados. É o que Bardin56 

designa de leitura flutuante. Lentamente, a leitura torna-se mais precisa, 

aparecem os primeiros temas, algumas hipóteses de trabalho e 

apresentam-se as unidades para uma classificação subsequente, de 

acordo com L' Ecuyer. 57 

2. Preparação do material. Os documentos são divididos em unidades de 

significado que são classificados em categorias. As unidades podem ser 

palavras, frases, parágrafos, conceitos e ideias. Esta fase pode ser 

subdividida em três: 

a) Constituição do corpus. Consiste em especificar o conjunto de textos, 

que estão vão ser analisados. 

b) Transcrição. No caso de alguns documentos que não sejam 

escritos/impressos, devem ser transcritos para texto, com todas as 

explicações, anotações, opiniões e contextualizações que sirvam 

para analisá-lo. O mesmo procedimento deve ser tido em conta com 

entrevistas e material audiovisual. 

c) Escolha do procedimento de tratamento. Esta é uma secção muito 

importante. De acordo com Pinto e Grawitz58, em termos gerais 

consiste em dividir o conteúdo e realizar uma agregação por temas e 

a identificação de categorias e subcategorias elaboradas a partir de 

conceitos, ideias ou temas que emanam do próprio documento ou do 

conhecimento que se tenha do campo de procedência, podendo 

usar-se uma aplicação informática de tratamento de texto, ou uma 

aplicação específica para análise de conteúdo. 

3. Categorização/Seleção das unidades de análise, que emanam do 

próprio documento, ou conhecimento que se tenha do campo do qual 

proveem. Esta categorização não é mais que uma classificação 

concetual de unidades, dentro de um mesmo critério, de tal modo que 

                                                 
56 Bardin, L. (1977). L’analisis de contenu. Paris: PUF, p.126. 
57 L’Ecuyer, R. (1987).L’analysis de contenu: notions et etapes. En: Deslauriers (edit.). Les 
méthodes de recherche qualitatives. Sillery: Presses de l’Université du Quebec, p.73. 
58 Pinto, R. y Grawitz, M. (1967). Analyse de conteneu et theorie. En: Méthodes des sciencies 
socials. Paris: Dalloz, p. 476. 
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parece que a informação se desagrega para reagrupa-la em categorias 

afins, que não percam a perspetiva holística do conteúdo analisado. 

Estas categorias devem ser significativas e podem referir-se a múltiplas 

questões/temas que aparecem em cada texto. Pode ser prático usar um 

diagrama de árvore, desagregado em subcategorias, trabalhando dado a 

dado, troço a troço. 

 

Podem ser usados três modelos de categorização: modelo aberto, no 

qual não há categorias predefinidas, todos se inferem ou induzem do 

texto; modelo fechado, em que se parte de um esquema prévio de 

categorias, usando a teoria; e o modelo misto, em que se utilizam 

categorias previas, que podem adaptar-se, juntamente com outras 

indutivas.  

Neste processo, estes mesmos autores recomendam precaução 

relativamente a quatro questões59: 

a) Não impor, a priori, uma estrutura muito rígida, que impeça abranger 

toda a complexidade do texto; 

b) Não elaborar um esquema superficial, que só tem em conta o que é 

manifesto evitando o conteúdo latente; 

c) Escolher as categorias mais numerosas e detalhadas, pode ter como 

efeito reproduzir o texto quase completo; 

d) Selecionar categorias muito vastas, não permite distinguir 

adequadamente os elementos que se querem reagrupar. 

4. Análise e interpretação dos resultados. Depois da decomposição em 

categorias significativas reorganiza-se o material, e para além dos 

resultados podem-se apresentar dados em diagramas, figuras, tabelas, 

quadros, gráficos, esquemas, entre outros possíveis. Para esse efeito 

existem programas informáticos específicos. 

 

A concretização de toda esta metodologia aqui referida é feita no capítulo em 

que apresentamos os resultados da nossa investigação. Nesse capítulo 

intitulado “Apresentação e discussão dos resultados”, relativamente ao campo 

                                                 
59 Idem. 
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de análise, para cada um dos seus objetivos específicos procedemos à análise 

prévia do material recolhido que se pretende analisar e à sua preparação, 

organizando os documentos e classificando-os em categorias, a fim de 

proceder à seleção das unidades de análise existentes nos documentos. 

 

Para esse efeito criámos uma matriz de análise de conteúdo que sistematiza as 

categorias e subcategorias identificadas, para as dimensões abordadas pelos 

intervenientes, tendo para cada uma dessas dimensões criado as 

correspondentes categorias de análise. Dentro de cada uma destas categorias 

criámos as subcategorias necessárias para que através das unidades de 

registo, retiradas dos excertos de textos selecionados dos documentos, a fim 

de podermos efetuar a nossa análise e interpretação de resultados através de 

quadros, tabelas e gráficos.  

 

Em termos de tratamento estatístico a análise de conteúdo foi realizada com 

recurso ao software Nvivo versão 11.0 que permitiu a codificação e análise do 

corpus em estudo, em termos da frequência e cobertura, em percentagem, das 

unidades de registo, por categoria e subcategoria. 
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CAPÍTULO 2.  
Antecedentes e evolução do sistema educativo português. 
 
Neste capítulo proceder-se-á à abordagem das etapas políticas determinantes 

da evolução do sistema educativo português,60 desde Marquês de Pombal, 

enquanto grande responsável e impulsionador da educação como objeto de 

interesse público, à semelhança do que acontecia na maioria dos governos 

iluministas dos países europeus, pondo “termo a duzentos anos de catividade 
pedagógica ininterrupta da Companhia de Jesus”,61 a fim de que esse 

conhecimento permita analisar melhor a Reforma do ensino secundário do XV 

Governo Constitucional, nosso objeto de estudo.  

                                                           
60 Colom, A. e Dominguez, E. (1997). Introducción a la política de la educación. Barcelona: Ariel 
Educación. p. 20. 
“Em si mesma, a política educativa não é mais do que um aspecto da política geral e integra-
se, consequentemente, nela como um apêndice que se coordena com outras perspectivas que 
enformam a política global de uma determinada sociedade. Neste sentido, a política educativa 
apresenta-se-nos como um subsistema da política e como tal é fruto de acções políticas 
prévias, ao mesmo tempo que pretende no futuro incidir sobre a realidade que entende (a 
educação) para assumir vantagens que se consideram pertinentes, perseguindo o sentido 
moral que sobre o «bem comum» se tenha.” 
61 Carvalho, R. (2011). História do Ensino em Portugal. (5ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. pp. 429. 
A este propósito D. José I, no Alvará de 28 de Junho de 1759, documento instituidor do sistema 
de ensino em Portugal com a criação dos estudos equivalentes ao ensino secundário(*), 
apresentado por Rómulo de Carvalho (2011, pp. 869-870) e que transcrevo parcialmente, é 
referido que “atendendo ultimamente a que, ainda quando outro fosso o mérito dos sobreditos 
Religiosos, de nenhuma sorte se lhes deve confiar o ensino e educação dos meninos e moços 
depois de haver mostrado tão infaustamente a experiência por factos decisivos e exclusivos de 
toda a tergiversação e interpretação, ser a Doutrina, que o Governo dos mesmos Religiosos faz 
dar aos alunos das sua Classes e Escolas sinistramente ordenada à ruína não só das Artes e 
Ciências mas até da mesma Monarquia e da Religião que nos meus Reinos e Domínios devo 
sustentar com a minha Real e indefectível protecção: Sou servido privar inteira e 
absolutamente os mesmos Religiosos, em todos os meus Reinos e Domínios, dos Estudos de 
que os tinha mandado suspender, para que no dia da publicação deste em diante se hajam, 
como efectivamente hei, por extintas todas as Classes e Escolas como se nunca tivessem 
existido nos meus Reinos e Domínios onde têm causado tão enormes lesões e tão graves 
escândalos. E para que os mesmos vassalos pelo proporcionado meio de um bem regulado 
método possam, com a mesma facilidade que hoje tê as outras nações civilizadas, colher das 
suas aplicações aqueles úteis e abundantes frutos que a falta de direcção lhes fazia até agora 
ou impossíveis ou tão dificultosos que vinha a ser quase o mesmo, sou servido da mesma 
sorte ordenar, como por este ordeno, que no ensino das Classes e no estudo das letras 
humanas haja uma geral reforma mediante a qual se restitua o método antigo, reduzido aos 
termos símplices, claros e de maior facilidade que se pratica actualmente pelas nações polidas 
da Europa, conformando-me, para assim o determinar, com o parecer dos homens mais doutos 
e instruídos neste género de erudições. A qual reforma se praticará não só nestes Reinos mas 
também em todos os seus Domínios, à mesma imitação do que tenho mandado estabelecer na 
minha Corte e Cidade de Lisboa, em tudo o que for aplicável aos lugares em que os novos 
estabelecimentos se fizerem […].” 
(*) A designação ‘ensino secundário’ começou a ser utilizada em 1792, sendo atribuída a 
Condorcet, de acordo com Licínio Lima (1998). 
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Da análise política, no período referente à monarquia, destacam-se três 

momentos de significativo interesse no campo educativo: a instituição do 

Sistema de Ensino em Portugal, a criação dos Liceus62 e a instituição do 

Regime de Classes no seu funcionamento. 

 

Relativamente ao primeiro momento, destacar-se-ão no período pombalino, a 

importância da publicação do Alvará de 28 de Junho de 1759, referente à 

instituição do sistema de ensino em Portugal, bem como a importância da 

criação da Direção-Geral dos Estudos e a criação de estruturas escolares 

diversificadas, para implementar a reforma de Marquês de Pombal, 

nomeadamente o Colégio dos Nobres, o Colégio de Mafra, a Aula do Comércio 

e a Real Escola Náutica. 
 
Ainda relativamente ao período da monarquia, num segundo momento, que 

decorre de Passos Manuel à implantação da República, é feita a análise 

política do diploma de Reforma de Passos Manuel cujo mérito, se outro não 

houvesse, se justificaria desde logo por ter sido o primeiro documento 

publicado que oficialmente criou os liceus. Trata-se do primeiro plano 

sistematizado de estudos secundários, integrando aspetos curriculares, 

pedagógicos e administrativos, apoiado para o efeito por uma rede de liceus 

nacionais, em todas as capitais de distrito.63  

 

                                                           
62 Barroso, J. (1995). Os Liceus: Organização Pedagógica e Administração (1836-1960). 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. I, p. 230. 
Relativamente aos liceus, João Barroso (1995, p. 162) refere, chamando a atenção para a 
complexidade de implantação dos mesmos, nomeadamente para “as vicissitudes do processo 
de criação do liceu, em Portugal, durante todo o século XIX: instabilidade política; carência de 
recursos financeiros; desorganização administrativa; falta de instalações; diversidade dos 
planos de estudo; profusão de reformas.” 
63 Lima, L. (1998). A Escola como Organização e a Participação na Organização Escolar. (2ª 
ed.). Braga: Universidade do Minho. p. 44. 
De acordo com Licínio Lima estamos “perante a criação de um novo tipo de escola, inspirado 
no modelo napoleónico do liceu, criado em França por Fourcroy em 1802(*). Peça jurídica 
importante da reforma geral da instrução empreendida pelo regime liberal, logo após a 
revolução de 1836, preparada com base em relatórios apresentados por Almeida Garrett e por 
José Alexandre de Campos […].” 
(*) Em França o liceu tinha sido criado pela Lei de 1.º de Maio de 1802, e vinha substituir as 
“Escolas Centrais” da Convenção que se caracterizaram pela consideração de certos 
objectivos de natureza utilitária e apresentavam um certo grau de autonomia pedagógica. 
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Igualmente terá também lugar, neste período, a análise das políticas 

educativas introduzidas pela Reforma de Costa Cabral, com subjacente matiz 

utilitarista, e a criação do Ministério da Instrução Pública, em 1870, deixando os 

assuntos de educação de ser tratados no âmbito da Direção-Geral da Instrução 

Pública. 

 

Ainda relativamente a este período, será apreciada a reforma de 1880, de José 

Luciano de Castro, pela importância da medida de política educativa 

introduzida, a separação em dois do curso complementar do ensino 

secundário, sendo um de Letras e outro de Ciências e de pretender expandir 

geograficamente o ensino liceal, tendo para o efeito criado três tipos de 

estabelecimentos, a saber: os liceus nacionais centrais, os liceus nacionais e 

as escolas municipais secundárias. 

 

Pela sua importância, no período monárquico, merecerá também referência um 

terceiro momento relativo à Reforma de Jaime Moniz, a quem se deve a 

introdução do regime de classe no funcionamento dos liceus, abandonando-se 

assim o regime de disciplinas, com o objetivo de que os cursos passassem a 

formar um todo coerente. 

 

Relativamente à 1ª Republica serão evidenciados os procedimentos adotados 

pelos republicanos, tendo em conta que o pensamento republicano elegeu a 

instrução como causa indispensável para a modificação das mentalidades e 

consequentemente a aceitação dos princípios que defendiam de um homem 

novo numa nova sociedade, visando “o desenvolvimento de cidadãos mais 
instruídos e mais conscientes.”64 

 

Será também analisada a política educativa da 1ª República, abordando o 

pensamento pedagógico republicano que foi, de um modo geral, 

                                                           
64 Proença, M. (1998). A República e a Democratização do Ensino. In: O Sistema de Ensino em 
Portugal: Séculos XIX-XX. Lisboa: Edições Colibri. pp. 51-52.  
Maria Cândida Proença, a este propósito acrescenta que “no final da monarquia existia um total 
de 160 centros republicanos.” 
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profundamente marcado pela pedagogia positivista.65 A este propósito, Emídio 

Garcia, citado por Maria Cândida Proença, considerava que “a instrução 
secundária, sem perder o seu espírito científico e o seu carácter 
essencialmente geral e abstracto, deveria animar-se do espírito nacional e 
temperar-se, no carácter português.”66 

 

Neste período a análise política de Maria Cândida Proença proporciona-nos ir 

mais longe, considerando que a pedagogia positivista republicana atribui à 

ciência o papel que até aí estava reservado à religião. A autora refere que, 

assim as finalidades educativas atingem “um âmbito mais lato, visando a 
formação do homem, fundamentalmente através da sua vida social” 
acrescentando que esta perspetiva no seu entender “estará na origem da 
atenção concedida pelos republicanos à educação cívica e à formação de 
cidadãos, espinha dorsal do sistema educativo que irão implantar após a 
tomada do poder em 1910.”67  

 

Relativamente ao Estado Novo efetuar-se-á a sua caracterização utilizando a 

divisão periódica de António Nóvoa que, do ponto de vista da análise de 

política educativa, considera quatro fases distintas, sendo três, as primeiras, de 

vincada matriz autoritária, de acordo com o autor.68  

 

A 1ª fase, de 1930 a 1936, correspondendo ao período de substituição das 

legitimidades estabelecidas pelos sucessivos governos da 1ª República, de 
                                                           
65 Birou, A. (1982). Dicionário de Ciências Sociais. (5ª ed.). Lisboa: Publicações Dom Quixote. 
pp. 312-313.  
Para Alain Birou, “o positivismo de Auguste Comte, inspirado parcialmente em Condorcet, é um 
racionalismo para quem a reforma da sociedade depende da reforma da inteligência. O 
primeiro imperativo social é «uma sistematização real de todos os pensamentos humanos», 
através de uma promoção do espírito científico (positivo) que desemboca na criação de uma 
ciência dos factos sociais, ou sociologia. Sendo esta, com efeito, simultaneamente o estudo 
positivo do futuro humano e a plataforma superior do saber, permite o acesso a uma verdadeira 
«filosofia positiva»; elimina assim, a teologia e a metafísica e vem coroar todo o edifício do 
saber humano.” 
66 Proença, M.. op. cit. p. 53. 
A autora cita Garcia, E. (1880). Instrução secundária em Portugal. In: O Positivismo. p. 468.  
67 Proença, M.. op. cit. pp. 52-55. 
68 Nóvoa, A. (1992). A Educação Nacional. In: Rosas, F. - Coord. - (1992). Nova História de 
Portugal. Lisboa: Editorial Presença. Vol. XII, p. 456.  
Nóvoa, A. (1997). A “Educação Nacional” (1930-1974): Análise Histórica e Historiográfica. In: 
Escolano, A. e Fernandes, R. (Coord.). Los caminos hacia la modernidad educativa en España 
y Portugal (1800-1975). Zamora: Sociedad Española de Historia de la Educación, Fundación 
Rei Afonso Henriques. p. 179. 
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acordo com Nóvoa, com o objetivo de desmantelar as conceções e as práticas 

da escola republicana, com particular incidência na administração do ensino e 

na formação de professores. 

 

Na 2ª fase da política educativa do Estado Novo, compreendida entre 1936 e 

1947, analisaremos a predominância da fase da construção nacionalista da 

educação, que marca uma rutura na implementação das medidas de política 

educativa de até então. Procederemos assim à análise da edificação da escola 

nacionalista, que tem como objetivo central a inculcação ideológica e 

doutrinação moral, e como principal simbologia demonstrativa dessa 

intencionalidade, a mudança de denominação do ministério que deixa de ser 

Ministério da Instrução Pública e passa a denominar-se Ministério da Educação 

Nacional. A imagem educativa do Estado Novo ficou fortemente associada a 

esta fase.69  

 

A 3ª fase, de 1947 a 1960,70 corresponde a um período de necessária 

acomodação às novas realidades de desenvolvimento económico que surgem 

no pós Segunda Guerra Mundial, rompendo com as práticas anteriores, no qual 

analisaremos dois ministérios muito fortes, sendo o primeiro de 1947 a 1955 de 

Pires de Lima e o segundo de 1955 a 1961 de Leite Pinto. Nesta fase serão 

analisadas as reformas do ensino liceal e do ensino técnico, bem como o Plano 
                                                           
69 Stoer, S. (1986). Educação e Mudança Social em Portugal: 1970-1980, Uma década de 
Transição. Porto: Edições Afrontamento. p. 69. 
Stephen Stoer, relativamente a este período, considerado de forma mais alargada, que “foi 
caracterizado como um período em que a ideologia decorrente da trilogia «Deus, Pátria, 
Família» dominava o sistema educativo, modelando a dominação do Estado sobre a sociedade 
civil […]. Durante este primeiro período o ensino pouco mais era do que inculcação ideológica e 
significava, enquanto desenvolvimento nacional, a afirmação e a articulação da identidade e 
independência nacionais, num contexto em que a organização sócio-política era ao mesmo 
tempo autoritária e corporativa.”   
70 Teodoro, A. (2001). A Construção Política da Educação – Estado, mudança social e políticas 
educativas no Portugal contemporâneo. Porto: Edições Afrontamento. p. 191. 
Para António Teodoro, relativamente a esta fase, “os anos da Segunda Guerra Mundial trazem 
a primeira crise séria ao regime. Os equilíbrios sociais, económicos e políticos pacientemente 
construídos por Salazar na década de trinta são postos em causa e ameaçam a estabilidade do 
Estado Novo. […] A recomposição dos equilíbrios afectados pela guerra passa, nos planos 
económico e social, por uma maior abertura às «pressões modernizantes». O aspecto mais 
evidente dessa abertura encontra-se na afirmação dos «industrialistas» no seio do regime e o 
início de um processo sustentado de industrialização, que não tinha sido possível afirmar-se 
até aí. Trata-se, no fundo, de uma oportunidade única que a burguesia industrial sente que tem 
de aproveitar para retirar a hegemonia económica e no aparelho de Estado ao mundo agrário e 
rural, inquestionavelmente hegemónico no apoio ao movimento militar do 28 de Maio de 1926 e 
na consolidação ideológica e política do Estado Novo nos anos trinta.” 
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de Educação Nacional pela importância de que se reveste no combate ao 

analfabetismo.71  

 

Relativamente à última fase do regime do Estado Novo, a sua 4ª fase, esta 

desenvolve-se de 1960 a 1974,72 distinguindo-se das fases anteriores por uma 

maior abertura do sistema educativo. 

                                                           
71 Nóvoa, A. (2005). Evidentemente. Histórias da Educação. Porto: Edições ASA. pp. 59, 69 e 
97. 
Para melhor compreensão da dimensão do analfabetismo em Portugal vejamos na sua 
evolução, o resultado do seu combate entre 1878 e 1960, ou seja, no período deste estudo que 
compreende a monarquia constitucionalista, a 1.ª República e o Estado Novo. Vejamos 
também a sua comparação com os países que nos são mais próximos geograficamente, entre 
1875 e 1925, conforme os dados apresentados por António Nóvoa: 
 

i) Evolução da taxa de analfabetismo em Portugal: 
Anos 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 
Analfabetism
o 

78% 76% 74% 70% 66% 62% 49% 40% 30% 

 
ii) Comparação da taxa de analfabetismo com os países geograficamente próximos: 

Cerca do ano 1875 1900 1925 
Portugal 80% 74% 64% 
Espanha 76% 65% 35% 
Itália 70% 56% 25% 
França 37% 25% 5% 

  
72 Rodrigues, J e Devezas, T. (2007). Portugal: O Pioneiro da Globalização. Lisboa: Editora 
Centro Atlântico. pp. 210-212. 
Jorge Rodrigues e Tessaleno Devezas, nesta última fase do Estado Novo, do ponto de vista da 
sua análise política, enfatizam alguns acontecimentos que pela sua relevância para a 
contextualização das medidas de política educativa consideramos importante ter presentes. A 
esse propósito os autores descrevem-nos que “em Setembro de 1968, Salazar caiu de uma 
cadeira no Forte de Santo António da Barra, em São João do Estoril, e uns dias depois entra 
em coma (vindo a morrer em 1970). Américo Tomás, o presidente desde 1958, opta por 
chamar Marcello Caetano, o professor de direito, em detrimento de Franco Nogueira, tido como 
o «delfim» do ditador. Mas Franco mantém a pasta dos Negócios Estrangeiros por algum 
tempo.[…] O oposicionista Mário Soares, que havia sido deportado em 1968, ainda em vida de 
Salazar, viria a regressar de São Tomé no ano seguinte.[…] Entretanto, Caetano autoriza o 
Congresso Republicano de Aveiro (Maio) e convoca eleições (Outubro), onde a Oposição vai a 
votos no Continente e Ilhas em três listas distintas, mesmo com os cadernos eleitorais viciados. 
A ditadura ganha a fraude eleitoral, mas expressam-se quase 40% de abstenções. No entanto, 
um facto novo surge das suas entranhas: a afirmação de uma «ala liberal» na Assembleia 
Nacional, contando com uns 20% dos assentos da União Nacional, o partido único do 
regime.[…] O regime tenta um golpe de rins, face à pressão interna e internacional, fazendo 
uma revisão constitucional que permitiria a criação de vários Estados nas colónias sob a 
designação global de «Comunidade Lusíada». Mas a manobra não convence. No entanto, 
consegue negociar, em 1972, um acordo comercial com o Mercado Comum, depois de uma 
segunda tentativa – gorada – em 1970 por parte de Rui Patrício, ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Caetano. A saída da Inglaterra e da Dinamarca da EFTA e a sua adesão à 
CEE empurram Portugal para os braços da comunidade europeia, já que a EFTA ficava 
acéfala. A França, através de Giscard d’Estaing, apoia esta opção. A «ala liberal» na 
Assembleia pressiona este caminho europeu.[…] 1973 é um ano a todos os títulos fracturante – 
é o ano de passagem na geopolítica. O novo ciclo longo(*) (CL 10) inicia o seu processo de 
formação («agenda setting») envolto numa «détente» temporária entre as superpotências, mas 
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Analisaremos neste período o trabalho desenvolvido pelo ministro Veiga Simão 

que, teve em conta a necessidade de modernização e desenvolvimento do país 

assente sobre o princípio da democratização do ensino.73 Será alvo da nossa 

atenção a sua reforma educativa e a sua influência no Estado Democrático, o 

que nos permite compreender a importância das ruturas verificadas reflexo das 

mudanças operadas no sistema educativo, como consequência das alterações 

político-sociais resultantes da Revolução de 25 de Abril de 1974. Nessa análise 

utilizaremos também diretamente as suas próprias palavras, proferidas 

aquando de uma entrevista concedida para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
sofrendo um violento choque petrolífero em Novembro. Observa-se ainda que é o ano do pico 
da 4.ª onda Kondratieff (ou 18.ª), a partir da qual a esfera económica mundial começaria uma 
escalada de depressão. O regime português entrava em contagem decrescente e o resultado 
do que se passava nas Forças Armadas (FA), que se revelariam o ponto fraco do regime, 
rebentariam em 1974.” 
(*) “Cada ciclo longo (CL) de uma potência (ou ciclo hegemónico) tem um duração média de 
~120 anos e compreende duas ondas K (ondas de Kondratieff), cada uma com ~50-60 anos de 
duração. Durante este processo evolutivo da formação do «sistema mundial», que tem o seu 
início no século X d.C., os sectores «líderes» introduzidos e liderados por uma determinada 
potência hegemónica conheceram duas fases: a fase da «natureza comercial das inovações» e 
a fase da «produção industrial das inovações».” Portugal liderou o 5.º ciclo longo, “período 
considerado como o do nascimento da globalização”, conforme referem os autores (p. 44). 
73 Stoer, S. (1986). op. cit., p. 87. 
De acordo com Stephen Stoer, “Veiga Simão concebeu a sua Reforma em termos de um 
desafio nacional, desafio que consistia em educar todos os portugueses apesar da escassez 
dos recursos materiais e humanos e, muito especialmente «da existência dolorosa de um certo 
conservadorismo obstrutivo e paralisante». Defendeu ainda que a nação devia começar a 
valorizar a inteligência.” Como nos indica o autor, analisando as palavras de Veiga Simão, 
utilizando a ciência e a técnica, consideradas fundamentais para o progresso. Progresso que 
para Veiga Simão, nas palavras de Stephen Stoer, “significava a criação de uma sociedade 
mais justa e perfeita, assente em princípios profundamente humanos e espirituais que, em 
última instância, permitiriam ao homem controlar o processo de desenvolvimento e, desse 
modo, impedi-lo de se tornar subserviente perante as outras nações ou um escravo da 
tecnologia.” 
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2.1. Monarquia 
 
Relativamente ao período monárquico abordado no nosso estudo, teremos em 

conta as suas duas fases distintas, em função da natureza da governação e 

dos efeitos subsequentes, a fase absolutista e a fase constitucional.  

 
2.1.1. Monarquia Absolutista 
 
É no quadro do pombalismo,74 que o sistema escolar português se constitui.75 
Marquês de Pombal, chefe de governo de D. José I, adotou o pensamento 

Mercantilista76 como orientação das reformas económicas, a que estava 

intimamente ligada a reforma geral do Estado.77 Os seus planos absolutistas,78 

                                                           
74 Monteiro, N. (2009). Alcance e limites do reformismo em Portugal (meados do século XVIII a 
1810). In: Serrão, J. (2009). Desenvolvimento Económico e Mudança Social: Portugal nos 
últimos dois séculos. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. p. 453. 
Nuno Gonçalo Monteiro considera o pombalismo (1750-1777), assim designado por estar 
associado à figura do marquês de Pombal (1699-1782), que marcou de forma decisiva, as 
imagens sobre o século XVIII em Portugal, até aos nossos dias. Para o autor “em larga medida, 
esta ênfase correspondeu ao enorme impacto que a propaganda e a figura pombalinas tiveram 
na própria época. Pombal fez publicar textos apologéticos sobre a sua pessoa, mas, muito para 
além disso, deu azo a uma indiscutível atenção do público letrado europeu, dividindo opiniões e 
suscitando a aclamação ou a rejeição enfáticas, sobretudo em torno de três questões: o 
terramoto de 1755 e a subsequente reconstrução de Lisboa; a expulsão e ulterior extinção dos 
jesuítas (1757 expulsos do Paço, 1759 extintos da monarquia, finalmente em 1773, extintos 
pelo papa); e o suplício terrível infligido, em 1759, aos fidalgos que foram acusados de 
participar na tentativa de regicídio de 1758 (mais conhecido pelo massacre dos Távoras). 
Mesmo depois do seu afastamento, a sua figura não deixou de atrair enorme interesse e 
provocar muitas publicações no estrangeiro. Talvez com algum exagero, podemos afirmar que 
na Europa do século XVIII quase só se falou de Portugal a propósito de Pombal. E que, ainda 
hoje, é em larga medida à sua conta que Portugal entra na história do século XVIII europeu.” 
75 Fernandes, R. (1996). Génese e Consolidação do Sistema Educativo Nacional. In: Proença, 
M. (Coord.). (1998). O Sistema de Ensino em Portugal: Séculos XIX-XX. Lisboa: Instituto de 
História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa - Edições Colibri. p. 25. 
76 Macedo, J. (1985). Mercantilismo. In: Serrão, J. (Coord.). (1985). Dicionário de História de 
Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. IV, pp. 271-275.  
De acordo com Jorge Borges de Macedo, “abrange-se com esta designação o conjunto de 
doutrinas ou simples opiniões que predominaram na interpretação dos factos económicos entre 
o fim do século XV e o fim do século XVIII.” Relativamente à época pombalina, o autor refere 
que “o Marquês de Pombal, pelas suas cartas de Londres e pela célebre obra «Relação de 
Gravames», dá provas de uma adesão integral aos conceitos mercantilistas, quer pela 
consciência que tem da necessidade de valorizar o comércio português na Europa, quer ainda 
pela sua intenção de o organizar em companhias monopolistas capazes de praticarem um 
comércio sistemático para certas zonas e de realizarem uma verdadeira política de fomento.”   
77 Monteiro, N. (2009). op. cit. p. 450. 
O autor para melhor compreensão da conexão entre Iluminismo e reformismo sublinha 
algumas ideias, como ponto de partida da evolução ulterior, “desde logo que as relações entre 
os intelectuais e os reis ou seus ministros nunca foram lineares: as reformas coincidem 
cronologicamente com o ambiente e com a cultura das Luzes, mas não são o seu produto 
directo. Por outro lado, em geral na Europa do Sul, o projectismo dito iluminista está muito mais 
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para levar a cabo as referidas reformas sem oposição, foram facilitados pelo 

atentado perpetrado contra D. José I em 3 de Setembro de 1758, aproveitando-

se desse facto para anular as resistências mais poderosas que se lhe 

opunham.79 Como consequência a nobreza foi sujeita a prisões e assassínios, 

e os Jesuítas viram-se expulsos de todo o território português, por sentença 

publicada em 12 de Janeiro de 1759, com confisco de todos os seus bens80  

 

No plano educativo, Pombal, com o afastamento dos Jesuítas81, acaba com o 

monopólio da escola por parte da Companhia de Jesus,82 e empreende assim o 

caminho da laicização do ensino no intuito de implantar o controlo estatal sobre 

a educação, com a instituição da escola pública. 

  

Joaquim Ferreira Gomes atribui a Pombal a responsabilidade pela introdução 

em Portugal de alguns ideais Iluministas,83 e de ter criado “adiantando-se, 
nesse domínio a quase todas as nações da Europa, um sistema de ensino 
estatal e laico, sistema que integrava aquilo que hoje designamos por ensino 
                                                                                                                                                                          
estreita e directamente ligado ao governo, do que a uma esfera pública autónoma e 
independente. Em regra, é menos abstracto e mais pragmático, embora mais limitado no seu 
alcance. Por fim, creio que os reformismos de Setecentos nunca podem ser dissociados do 
processo de construção do Estado, no sentido de um poder vocacionado para o exercício do 
monopólio da autoridade legítima […].” 
78 Macedo, J. (1985). Absolutismo. In: Serrão, J. (Coord.). (1985). Dicionário de História de 
Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. I, pp. 8-14.  
Para Jorge Borges de Macedo, “o absolutismo é um termo referente a um regime político 
característico da Idade Moderna europeia” acrescentando ser este “um processo de 
organização do Estado.” O autor refere ainda que “tendo em consideração os órgãos do 
absolutismo, podem distinguir-se quatro fases na monarquia absoluta” e que relativamente à 
terceira fase, na qual se insere o período em análise “o governo torna-se monocrático com 
governo pessoal do rei e de ministros, exclusivamente dependentes dele […] a monarquia 
burocratiza-se e o rei é o suporte final de uma burocracia que domina.” Foi com D. José, de 
acordo com o autor, que se iniciou “o terceiro grande período da monarquia absoluta, durante a 
qual a autoridade absoluta é com frequência formulada em termos de «despotismo iluminado», 
lado a lado com a formulação tradicional dos conceitos de monarquia absoluta.”  
79 Carvalho, R.. op. cit., pp. 426-428. 
80 Carvalho, R.. op. cit., p. 428. 
81 Barata, J. (2016). A Vida e a Obra do Marquês de Pombal. Lisboa: Verso da Kapa, Edição de 
Livros., p. 100. 
José Barata sublinha que “a Companhia de Jesus deteve o monopólio das instituições de 
ensino, tanto no reino como nas suas colónias, durante perto de duzentos anos”. 
82 Valente, V. (1973). O Estado Liberal e o Ensino. Os Liceus Portugueses (1834-1930). Lisboa: 
Gabinete de Investigações Sociais. pp. 30-31. 
83 Martins, A. (1985). Luzes. In: Serrão, J. - Coord. - (1985). Dicionário de História de Portugal. 
Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. IV, pp. 86-105.  
Para António Coimbra Martins a expressão ocorre como “sinónimo de «razão», sobretudo na 
linguagem de Descartes e dos cartesianos” acrescentando relativamente ao período referido 
que “as «luzes» pombalinas resultam de uma ascensão política e de uma acção governativa 
despótica que tem por objectivo uma metamorfose racional e pragmática do País.”  
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primário, por ensino secundário clássico e profissional e por ensino 
universitário.”84 

 

Nesse sentido, é publicado o diploma mais importante no âmbito da reforma 

pombalina, o Alvará de 28 de Junho de 1759,85 relativo à reforma dos Estudos 

Menores.86 

 

Este Alvará é de extrema importância para a história do ensino em Portugal, 

pois é através dele que Pombal tenta iniciar o controlo da grave situação em 

que o ensino se encontrava, pondo cobro a cerca de duzentos anos de domínio 

da Companhia de Jesus, conforme se pode constatar no seu preâmbulo. 
“[…] Desejando Eu não só reparar os mesmos Estudos para que não acabem de 
cair na total ruína a que estavam próximos, mas ainda restituir-lhes aquele 
antecedente lustre que fez os Portugueses tão conhecidos na República das Letras 
antes que os ditos Religiosos se intrometessem a ensiná-los com os sinistros 
intentos e infelizes sucessos, que logo desde os seus princípios foram previstos e 
manifestos pela desaprovação dos homens mais doutos e prudentes nestas úteis 
disciplinas que ornaram séculos XVI e XVII, os quais compreenderam e 
predisseram logo pelos erros do método a futura e necessária ruína de tão 
indispensáveis Estudos, como foram por exemplo o Corpo da Universidade de 
Coimbra (que pelo merecimento dos seus Professores se fez sempre digna da Real 
atenção) opondo-se à entrega do Colégio das Artes mandada fazer aos ditos 
Religiosos no ano de mil quinhentos e cinquenta e cinco; […].”87  

 

É no entanto merecedor de reflexão que um tal instrumento reformador de tão 

largo alcance para o ensino em Portugal, conforme foi referido, surja cerca de 

cinco meses e meio depois da expulsão dos Jesuítas, mas apenas nove anos 

passados de governação de Pombal.  
                                                           
84 Gomes, J. (1982). O Marquês de Pombal e as Reformas do Ensino. Coimbra: Liv. Almedina. 
pp. 5-6. 
85 Carvalho, R.. op. cit., p. 429. 
86 Albuquerque, L. (1985). Estudos Menores. In Serrão, J. - Coord. - (1985). Dicionário de 
História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. II, pp. 475-477.  
De acordo com Luís de Albuquerque “por estudos menores entendeu-se, a partir do século 
XVI, um conjunto de disciplinas (em geral Latim, Gramática Latina e Retórica, mas também 
Grego e Filosofia e, algumas vezes, História, Eloquência e Geometria) que foram ensinadas 
em determinados colégios e visavam a preparação dos que os frequentavam para o 
prosseguimento dos estudos em cursos universitários.” 
87 Silva, A. (1925-1930). Legislação Portuguesa. In: Carvalho, R. (2011). História do Ensino em 
Portugal. (5ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p. 868. Transcrição parcial do Alvará 
de 28 de Junho de 1759. 
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Relativamente ao ante citado Alvará, Rómulo de Carvalho considera que uma 

leitura atenta do mesmo, permite-nos constatar que este não estrutura 

nenhuma reforma do ensino “o que nele se apresenta, se preceitua e se impõe, 
é uma diferente metodologia para aquele grau de ensino” acrescentando que o 

que se verifica apenas é a “substituição de um método, substituição que aliás 
não irá ser feita por um método novo mas pelo método já usado há duzentos 
anos, com as actualizações consideradas necessárias.”88 

 

Este seu entendimento é partilhado por Áurea Adão, que considera que “o 
objectivo da reforma consiste apenas na substituição do sistema jesuítico por 
outro exclusivamente dependente do Estado.”89 

 

O Alvará depois das disposições preambulares passa a enumerar as suas 

determinações, realçando-se de entre elas, a criação do lugar de Director-Geral 

dos Estudos, dado que, como afirma Rómulo de Carvalho, “pela primeira vez, 
na história do nosso ensino, vai surgir uma entidade, subordinada ao poder 
vigente, que superintende nos serviços do ensino elementar e médio, 
equivalente a um actual Director-Geral do Ensino.”90  

 

Estava-se perante o advento da Administração e Gestão dos estabelecimentos 

de ensino não superior. 

 

No entanto, tendo em conta o estado caótico com que se apresentava o ensino 

primário e o ensino secundário, a publicação do alvará, por si só, não era 

remédio para todos os males. 

 

Seis anos após a publicação daquele diploma, o ensino nas Escolas Menores 

encontrava-se numa situação deplorável porquanto, apesar do contexto em 

que se inseriu a sua publicação suscitar permanente atenção, o Estado 

declinou as suas responsabilidades no sentido de criar as condições 
                                                           
88 Carvalho, R.. op. cit., p. 430. 
89 Adão, A. (1982). A Criação e Instalação dos Primeiros Liceus Portugueses. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. p. 16. 
90 Carvalho, R.. op. cit., p.431. 
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necessárias para a sua implementação, menosprezando os relatórios 

efetuados pelo Diretor-Geral D. Tomás de Almeida.91 

 

No sistema escolar português instituído entre nós no âmbito do Pombalismo 

(de 1759 a 1772-73) as reformas educacionais implementadas refletem as 

orientações da reforma do Estado na linha do pensamento mercantilista, 

destinando-se, por um lado, a permitir a implantação do mercado nacional e, 

por outro, a formar quadros com competências que permitissem consubstanciar 

o projeto nas suas vertentes cultural, política e económica.92 

 

Marquês de Pombal tem a preocupação de reorganizar o Estado com vista a 

intervir nos vários sectores da vida nacional. Para a consecução desse objetivo 

considera necessário que os súbditos, para além de estarem de posse de 

conhecimentos elementares de leitura, escrita e cálculo, se habilitassem em 

certos casos com uma preparação técnica especializada.93 

 

De acordo com esta linha de pensamento, a necessidade da ante dita 

preparação técnica especializada, conduziu à criação da Aula do Comércio, 

cujos Estatutos foram publicados em Abril de 1759. Escola esta cujo objetivo 

primordial era preparar os negociantes portugueses para um melhor 

desempenho comercial, nomeadamente no que respeita à contabilidade, bem 

como às equivalências e conversões entre pesos e moedas nacionais e 

estrangeiras.94  

Ainda no âmbito do ensino secundário profissional, e dentro da mesma linha de 

pensamento é criada em 1761, a Real Escola Náutica, na qual era ensinada a 

navegação e pilotagem.95 

 

A instrução pública, em todas as suas vertentes, revelava-se uma preocupação 

e uma necessidade, razão pela qual surgiram contributos reflexivos de 

natureza pedagógica, na tentativa de responderem a diferentes problemas e 

                                                           
91 Carvalho, R.. op. cit., p. 437. 
92 Fernandes, R.. op. cit., pp. 25-26. 
93 Fernandes, R.. op. cit., p. 27. 
94 Carvalho, R.. op. cit., p. 458. 
95 Fernandes, R.. op. cit., p. 29. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 131 

solicitações. Como refere Rogério Fernandes, “no quadro do Iluminismo 
português, o primeiro problema a ser levantado foi o da educação da juventude 
aristocrática […].”96 Para dar resposta a esse problema, Martinho de Mendonça 

Pina e Proença escreveu os Apontamentos para a educação de um menino 
nobre.97 

 

O segundo testemunho pedagógico, sobre a instrução pública, surge através 

de Luís António Verney, com a publicação do Verdadeiro Método de Estudar, 
traduzindo para além do mais, uma dura crítica relativamente ao ensino 

ministrado pelos Jesuítas. Para Rogério Fernandes “trata-se de um apelo muito 
forte no sentido da reforma global do sistema, não esquecendo a necessidade 
da difusão do ensino elementar entre o povo (que não teve acolhimento na 
reforma pombalina) e a defesa da educação literária feminina.”98 

 

Outro contributo notável no campo educativo surge em 1759, quando o médico 

António Nunes Ribeiro Sanches, a viver em Paris, faz chegar ao ministro 

português, um plano geral de educação desde o ensino primário ao 

universitário, através das Cartas sobre a educação da mocidade, considerada 

uma das maiores obras da bibliografia pedagógica portuguesa. 

 

Esta obra é um documento privilegiado para se conhecer o pensamento 

pedagógico de um homem para quem as questões de ensino sempre 

despertaram grande interesse.99 

  

Já depois da publicação desta obra, em 1761, é criado em Lisboa o colégio 

Real dos Nobres que, por dificuldades de recrutamento de professores, só 

entrou em funcionamento em Outubro de 1765. Embora não sendo uma Escola 

Militar como preconizava Ribeiro Sanches, mas sim uma escola civil que tinha 

como destinatários os nobres, contemplava nos seus currículos algumas das 

disciplinas por si propostas.100  

                                                           
96 Fernandes, R.. op. cit., p. 27. 
97 Idem. 
98 Ibidem. 
99 Fernandes, R.. op. cit., pp. 27-28. 
100 Carvalho, R.. op. cit., pp. 446-447. 
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As dificuldades de instituição do Colégio foram sempre imensas. Os relatórios 

anuais do Diretor-Geral dos Estudos descrevem como foi deplorável o seu 

funcionamento, quer no que diz respeito à ordem interna, onde houve 

necessidade de reforçar a disciplina, por alvará régio, quer relativamente ao 

funcionamento das disciplinas científicas, que nunca funcionaram em pleno.101 

 

Neste último âmbito, a gravidade da situação era tal que, em 1772, é abolido o 

ensino das disciplinas científicas, passando o Colégio, até ao seu 

encerramento, em 1837, a dedicar-se apenas ao ensino literário, apesar do 

grande investimento feito num Gabinete de Física experimental, que o colocou 

na época ao nível do que melhor existia em toda a Europa, e cujo espólio após 

o seu encerramento foi transferido para a Universidade de Coimbra.102 

     

No nível mais elementar do sistema de ensino português, é instituído pela 

Carta de Lei de 6 de Novembro de 1772, o ensino primário através “das 
«Escolas de Ler, Escrever e Contar» onde se ensinava a leitura e a escrita, a 
par da caligrafia e ortografia, o cálculo, assim como a doutrina cristã e a 
civilidade.”103 

 

A reforma pombalina, instituidora entre nós do nosso sistema escolar, conforme 

tem vindo a ser referido, após a expulsão dos Jesuítas foi caracterizada por 

acontecimentos importantes e relevantes no âmbito educativo. 

 

Na perspetiva de Rómulo de Carvalho, os dois acontecimentos da época, de 

maior relevo, no ensino em Portugal, foram,  
“a publicação do alvará de 28 de Junho de 1759 em que se privam os jesuítas do 
ensino, se lançam as normas da nova metodologia para as Escolas Menores, e se 
cria a Direcção-Geral dos Estudos; e a instituição do Colégio Real dos Nobres em 
Lisboa.”104  

 

                                                           
101 Carvalho, R.. op. cit., p. 451. 
102 Carvalho, R.. op. cit., pp. 451-452. 
103 Fernandes, R.. op. cit., p. 29. 
104 Carvalho, R.. op. cit., p. 452. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 133 

Para Rogério Fernandes, no âmbito da legislação pombalina, são de destacar 

as medidas seguintes:105 

- Criação do cargo de Director-Geral dos Estudos. 

- Estatização e centralização do ensino. 

- Estruturas escolares: 

- As Escolas gratuitas de Gramática Latina, Gramática Grega, 

Retórica e Filosofia, bem como matérias relevantes no percurso 

académico universitário. 

- O Colégio dos Nobres, destinado à aristocracia e o Colégio de 

Mafra, tendo como destinatária a burguesia.  

- A Aula do Comércio  

- A Real Escola Náutica  

 

A criação do cargo de Director-Geral dos Estudos, de acordo com o autor, 

surge na tentativa de assegurar a unidade doutrinal do ensino, dado que, este 

tem como competências a administração e gestão pedagógicas dos Estudos 

Menores, públicos e privados. Na sua análise desta medida, resultam duas 

consequências de natureza política: a orientação estatal do ensino e o controlo 

do sistema escolar, visando desapropriar a igreja da tradicional direção e 

inspeção do ensino. 

 

Relativamente à estatização e centralização do ensino, o autor considera que 

vem retirar, aos municípios, uma função por si exercida desde o século XV, 

passando o financiamento do ensino público a depender da imposição de um 

novo imposto criado para o efeito, o Subsídio Literário.106 

  

No que diz respeito às estruturas escolares, segundo Rogério Fernandes, a 

definição de prioridades, tem em conta os interesses da aristocracia e da 

burguesia, sendo ao nível do que hoje chamamos ensino secundário, definidos 

dois ramos, um académico e outro profissional.  
                                                           
105 Fernandes, R.. op. cit., pp. 28-29. 
106 Albuquerque, L. (1985). Estudos Menores. In: Serrão, J.. op. cit., Vol. II. p. 476.  
De acordo com Luís de Albuquerque, através da Carta de Lei de 10 de Novembro de1772, 
Pombal institui o subsídio literário, que era “um imposto especial sobre vinhos, aguardentes e 
vinagres, cuja receita total se destinava a custear as despesas com o ensino público, 
assegurando a este rendas próprias e independentes das políticas financeiras dos governos.”  
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Para a implementação do ramo académico, o autor refere a criação das 

Escolas gratuitas de, Gramática Latina, Gramática Grega, Retórica e Filosofia, 

bem como o Colégio dos Nobres e o Colégio de Mafra. Paralelamente, para a 

implementação do ramo profissional, refere também a criação da Aula do 

Comércio e a Real Escola Náutica.107 

 

Com a morte de D. José I e a subida ao trono de D. Maria I, em parte, é dado 

seguimento à política educacional de Marquês de Pombal, embora neste 

reinado tenha sido definido como objetivo a expansão das Escolas de 

Primeiras Letras, o que consequentemente implicou uma desaceleração dos 

ritmos de alargamento do ensino secundário.108 

 

É no entanto, no reinado de D. Maria I que se processa a primeira alteração 

marcante da estrutura geral das escolas públicas, ao serem criadas, em 

diploma, as primeiras escolas femininas régias em Lisboa, pois como refere 

Rogério Fernandes “apesar do mérito desta alteração da estrutura do sistema, 
somente em 1813 começariam os trâmites necessários ao concurso de 
provimento das escolas femininas, concluído três anos mais tarde.”109 

 

Rómulo de Carvalho refere que as reformas eram muito lentas e viviam de 

indefinições, “as próprias estruturas oficiais que administravam e orientavam os 
Estudos Menores não conseguiam encontrar a sua definição mais adequada 
aos interesses da classe dirigente.”110 

 

No reforço dessa linha de pensamento Rómulo de Carvalho adianta ainda que, 
“Em 1759 fora criada a Direcção-Geral dos Estudos, primeiro passo para a 
montagem de um organismo estatal responsável pelo sector, até aí inexistente, 
substituído em 1771 pela Real Mesa Censória111, tudo ainda em tempo de Pombal. 

                                                           
107 Fernandes, R.. op. cit., p. 29. 
108 Fernandes, R.. op. cit., p. 30. 
109 Fernandes, R.. op. cit., p. 31. 
110 Carvalho, R.. op. cit., p. 492. 
111 Macedo, J. (1985). Real Mesa Censória (1768-1787). In: Serrão, J.. op. cit., Vol. IV, pp. 276-
277.  
De acordo com Jorge Borges de Macedo a Real Mesa Censória (1768-1787) foi uma 
“instituição criada por Alvará de 5 de Abril de 1768, no sentido de transferir para a influência 
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Em 1787 (21 de Junho) D. Maria I extingue este último organismo e substitui-o por 
outro de funções mais amplas, a Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e 
Censura dos Livros, encarregado dos Estudos Menores do reino e seus domínios, 
da inspecção do Real Colégio dos Nobres e da administração do Subsídio 
Literário.”112 

 

A dar força a esta convicção, em 1794 é extinta a Real Mesa sobre o Exame e 

Censura dos Livros, dado que a mesma não mostrava capacidades para parar 

o movimento das ideias. Para a substituir é designada a Junta da Directoria-

Geral dos Estudos e Escolas destes Reinos, que passaria a ter a seu cargo a 

direção e inspeção dos Estudos Menores, excetuando-se o Colégio dos 

Nobres, cuja inspeção era da competência da Secretaria de Estado dos 

Negócios do Reino.113 

 

A Junta da Directoria-Geral dos Estudos e Escolas foi a grande responsável 

pela implementação das estruturas burocráticas dos Estudos Menores 

possibilitando a organização do processo escolar, procedendo nomeadamente, 

através dos mestres e professores, ao registo dos nomes de todos os alunos, 

bem como à sua avaliação. A Junta instituiu também uma disposição relativa 

aos concursos para provimento das cadeiras onde existissem vagas sendo os 

candidatos a professores previamente examinados por um júri.114  

 

A reforma pombalina dos estudos pela sua abrangência, não só ao nível da sua 

amplitude, do ensino primário ao ensino superior, mas também pelas 

transformações que originou, na tentativa de ajustar o país ao grau de 

desenvolvimento das sociedades estrangeiras mais progressistas, prolongou-

se no tempo. 

 
                                                                                                                                                                          
directa do Estado (substituindo a da Igreja) a censura dos livros e publicações que se 
projectasse publicar ou divulgar em Portugal.” O autor refere que “o próprio Iluminismo aceitava 
o princípio da fiscalização, embora exigisse a remodelação do modo como era levada a efeito, 
no sentido de ser entregue ao Estado, e não a instituições de responsabilidades religiosas 
dependentes do papado”, acrescentando ainda ser esta a orientação que aparece expressa na 
criação da Real Mesa Censória. Borges de Macedo refere ainda que para além das funções já 
indicadas, recebeu por Alvará de 4 de Julho de 1771 o encargo de “toda a administração e 
direcção dos estudos das escolas menores destes reinos e seus domínios.” 
112 Carvalho, R.. op. cit., p. 492. 
113 Carvalho, R.. op. cit., pp. 496-497. 
114 Carvalho, R.. op. cit. pp., 497-498. 
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Pela sua extensão no tempo, e tendo em conta que Pombal delineou a sua 

reforma assente em princípios elitistas e autoritários, contrariando a assunção 

dos direitos mais elementares de cidadania115 que grassavam por todos os 

países progressistas europeus, não seria fácil que a reforma pombalina nos 

finais do século XVIII tivesse defensores, apesar de se lhe reconhecer que esta 

tivesse sido essencial para nos retirar do atraso em que nos encontrávamos.116 

É neste contexto que surge em 1799 o primeiro estudo posterior à reforma 

pombalina efetuado por Francisco Stockler, cujo plano de estudos se 

desenvolveria, tendo em conta o que hoje se consideraria de, ensino primário, 

ensino técnico, ensino secundário e ensino superior.117 

 

A par da organização geral do ensino, desde o ensino primário ao ensino 

universitário, é de realçar o papel do ensino relativo às Forças Armadas. A 

necessidade de subalternos alfabetizados levou à criação em 1815 de escolas 

nos quartéis, o que representa um acontecimento relevante do ponto de vista 

pedagógico, em termos de educação de adultos, no nosso país.118 Estas 

escolas, que dada a impossibilidade de encontrar professores, em quantidade 

suficiente para as necessidades, funcionavam pelo método do ensino mútuo,119 

influenciaram fortemente a abertura em 1816 da Escola Normal de Lisboa que 

visava a formação de mestres para esse tipo de ensino.120 Desta forma estava 

criada, em Portugal, a primeira escola de formação de professores.  

  

                                                           
115 Birou, A.. op. cit., p. 64.  
De acordo com Alain Birou, entenda-se cidadania como a relação política existente entre a 
realidade nacional e os membros que a compõem, no âmbito do reconhecimento mútuo de 
direitos e deveres. 
116 Carvalho, R.. op. cit., p. 506. 
117 Carvalho, R.. op. cit., pp. 507-512. 
118 Carvalho, R.. op. cit., pp. 525-527. 
119 Hopmann, S. (1991). El Movimiento de Enseñanza Mutua y el Desarrollo de la 
Administración Curricular. Enfoque Comparado. In: Revista de Educación, nº 295, p. 296.  
O autor apresenta as principais características deste tipo de ensino, a partir do modelo 
proposto por Bell e Lancaster, como sendo: “i) utilização dos alunos como professores 
ajudantes; ii) agrupamento dos alunos por tipos de matérias (leitura, escrita, aritmética) para 
que um dos alunos mais avançados possa ocupar-se de um grupo; iii) agrupamento dos alunos 
de acordo com os seus níveis de conhecimento e subdivisão das matérias em pequenas 
porções, para que os monitores pudessem manejá-las facilmente; iv) introdução de um sistema 
disciplinar que ajudava os monitores a garantir o controlo e a manutenção do trabalho; v) 
organização da sala de aula e produção de materiais didáticos para que seja possível dispor de 
instalações técnicas e espaciais necessárias para que diferentes grupos de alunos possam 
desempenhar as tarefas despectivas simultaneamente.” 
120 Fernandes, R.. op. cit., p. 31.  
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2.1.2. Monarquia Constitucional. 
 
No período pós - D. Maria I, a Revolução Liberal de 1820 trouxe por si só a 

esperança de uma revitalização do país, no entanto e relativamente ao sistema 

de ensino, a Monarquia Constitucional, não o considerou como uma das 

prioridades das suas reformas. 

 

Essa postura é evidente na Constituição de 1822, que relega a instrução para 

segundo plano, consagrando-lhe diretamente, apenas três, dos duzentos e 

quarenta artigos, com a seguinte redação: 
“Artigo 237: Em todos os lugares do reino onde convier haverá escolas 
suficientemente dotadas em que se ensine a mocidade portuguesa de ambos os 
sexos a ler, escrever e contar, e o catecismo das obrigações religiosas e civis. 
 

Artigo 238: Os actuais estabelecimentos de instrução pública serão novamente 
regulados e se criarão outros onde convier para o ensino das ciências e das artes. 
 

Artigo 239: È livre a todo o cidadão abrir aulas para o ensino público contando que 
haja que responder pelo abuso desta liberdade nos casos e pela forma que a lei 
determinar.”121 

 

Como se pode constatar, pelo seu articulado, a Constituição evitou um 

compromisso explícito relativamente à generalização do ensino elementar, 

dada a sua convicção de que o Estado não dispunha dos recursos financeiros 

necessários para suportar a generalização do ensino público. 

 

Nomeadamente através da leitura do art.º 239º, a aristocracia e a burguesia 

liberais, acordaram na liberdade de ensinar, permitindo a criação de redes de 
escolas paralelas às do ensino oficial.122 

 

Neste nosso percurso pelo longo caminho da construção do Sistema 

Educativo, merece também referência, a iniciativa educacional tomada pelo 

poder político, no reinado de D. João VI, relativa à “criação e financiamento, em 
1823, do Instituto para Surdos-Mudos e Cegos, a nossa primeira instituição de 
                                                           
121 Carvalho, R.. op. cit., p. 533.  
122 Fernandes, R.. op. cit.,  pp. 32-33. 
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ensino especial”, pela profunda alteração estrutural que provocou no sistema 

público educativo.123  

 

Nesse mesmo ano de 1823, Mousinho de Albuquerque elabora um projeto, de 

reforma da instrução pública, dirigido aos deputados, e no qual revela o seu 

espírito progressista. De acordo com Áurea Adão, Mousinho de Albuquerque, 

no seu projeto “recomenda que uma das tarefas fundamentais dos 
representantes do povo consiste na organização da instrução pública, 
legislando e vigiando para que o poder executivo ponha em funcionamento as 
leis aprovadas.” 124 

 

Mousinho de Albuquerque no seu projeto de reforma tem em conta, quatro 

categorias sucessivas de estabelecimentos de instrução pública, como sejam 

as escolas primárias a instalar em todas as freguesias, as escolas secundárias 

a instalar uma ou duas em cada cabeça de comarca, os liceus que seriam 

instalados um em cada capital de província e dois em Lisboa e três academias, 

cada uma com cinco faculdades, a serem instaladas em Lisboa, Porto e 

Coimbra.125  

 

Este projeto de reforma, de inspiração francesa, apresentava-se completo e 

inovador, no entanto, no entender de Áurea Adão, não teve futuro pela sua 

complexidade e pela necessidade de contar com edifícios próprios, o que 

exigiria verbas avultadíssimas saídas dos cofres públicos.126 

 

No reinado absolutista de D. Miguel, pela sua importância, é de destacar a 

produção de obras pedagógicas de referência, embora como refere Rómulo de 

Carvalho, estas obras diretamente “nada tenham a ver com as actividades 
escolares desse reinado.”127 

 

                                                           
123 Fernandes, R.. op. cit., p. 33. 
124 Adão, A.. op. cit.,  p. 38. 
125 Carvalho, R.. op. cit., pp. 538-539. 
126 Adão, A.. op. cit.,  pp. 38-41.  
127 Carvalho, R.. op. cit., p. 544.  
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Dessas obras destaca-se a Da Educação, escrita em 1829 por Almeida Garrett, 

onde é analisada a educação em Portugal, e que reflete a grande informação 

de âmbito educacional que o autor detinha pelo acesso privilegiado aos dados 

aquando do desempenho das funções de Chefe de Repartição do Ensino 

Público, de 1821 a 1823. Essa informação permitiu também a Almeida Garrett 

a reflexão necessária para elaborar em 1834 um projeto de reforma geral dos 

estudos.   

 

Outras obras que merecem destaque são, O Mentor da Mocidade e Cartas 
sobre a Educação, de Borges Carneiro que, no entanto, apenas foram 

publicadas em 1844, onde o autor expunha as suas ideias, relativamente ao 

ensino elementar e às matérias que deviam ser ensinadas.128 

 

Seria necessário esperar até ao termo das lutas civis para que se abrisse um 

novo período na evolução dos sistemas educativo e escolar. 

 

Da Revolução de Setembro de 1836,129 emergiu como grande figura, desta 

nova fase da atribulada vida nacional, Passos Manuel. Ele foi neste período o 

grande impulsionador do ensino em Portugal, tendo feito publicar entre 15 de 

Novembro e 5 de Dezembro desse mesmo ano, as reformas dos estudos 

primário, secundário e superior.130 

 

Relativamente à reforma do ensino primário, esta é acusada, por comparação 

com a reforma anterior de Rodrigo da Fonseca, de 1835, de não fazer 

referência à sua gratuitidade nem à sua obrigatoriedade,131 bem como ter 

                                                           
128 Carvalho, R.. op. cit., pp. 544-545. 
129 Serrão, J. (1985). Revolução de Setembro de 1836. In Serrão, J. - Coord. - (1985). 
Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. V, pp. 557-561.  
De acordo com Joel Serrão a Revolução de Setembro de 1836 tem de ser entendida no quadro 
da instauração portuguesa do regime liberal “revolução de 1820 e Constituição de 1822, Carta 
Constitucional de 1826, a guerra civil de 1832-34 e a legislação de Mouzinho da Silveira.”  
O autor refere que, este novo passo para a instauração do regime liberal, em consonância com 
os anteriores, “decorreu, nas suas linhas gerais, consoante o modelo francês, mas sobretudo 
de acordo com as realidades socioeconómicas ibéricas” acrescentando que “a compreensão 
histórica do setembrismo só será alcançada na convergência dessa dupla perspectiva europeia 
e peninsular.”  
130 Carvalho, R.. op. cit., p. 561. 
131 Justino, D. (2010). Difícil é Educá-los. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos. p. 
54. 
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concentrado no Estado toda a organização das escolas. No entanto são de 

destacar pelo carácter inovador duas medidas: contemplar os exercícios 

ginásticos nas matérias escolares, bem como proceder à criação de escolas 

femininas em todas as capitais de distrito onde ainda não existissem.132 

 

Para Rogério Fernandes, a reforma de Passos Manuel era global, dado o seu 

carácter interventor se processar em todos os graus e ramos de ensino.133 

Relativamente à reforma na instrução primária, Rogério Fernandes destaca as 

seguintes disposições: 
“-A reforma da instrução primária masculina e feminina, com a inclusão da 
Gramática Portuguesa, da História, da Geografia, do ensino da Constituição, do 
Desenho Linear e dos Exercícios Ginásticos no currículo da Escola Elementar. 

 

-O termo (doutrinal) da escola excludente: afirmação da obrigatoriedade escolar. 
 

-A criação de Escolas Normais pelo Método do Ensino Mútuo nas capitais de distrito 
administrativo. 

 

-As aulas nocturnas para adultos. 
 

-A previsão de uma escola feminina para cada capital de distrito administrativo. 
 

-A previsão de edifícios próprios para o ensino primário. 
 

-A descentralização administrativa nas Províncias Insulares. 
 

-A criação das Comissões Concelhias de Inspecção do Ensino”134. 

 

Rogério Fernandes considera que tais dispositivos visavam contribuir para a 

expansão do sistema escolar, no que se refere ao ensino primário, tendo sido 

fortemente influenciados nesta matéria pela legislação estrangeira. O autor 

considera também significativo “que o princípio da obrigatoriedade escolar 

                                                                                                                                                                          
De acordo com David Justino, Ministro da Educação do XV Governo Constitucional, “em 
Portugal, desde os primeiros governos liberais que a gratuitidade e a obrigatoriedade da 
instrução primária constam dos principais textos constitucionais e das suas primeiras medidas. 
Desde a Carta Constitucional de 1826 que ao direito ao acesso à instrução primária se faz 
corresponder a obrigação dos «pais de família» a enviarem os seus filhos às escolas públicas a 
partir dos 7 anos de idade (Decreto de 7 de Setembro de 1835).” 
132 Carvalho, R.. op. cit. pp. 561-562. 
133 Fernandes, R.. op. cit. p. 34. 
134 Fernandes, R.. op. cit., pp. 34-35.  



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 141 

tenha sido anunciado de forma evasiva” acrescentando ser este um “sinal 
premonitório de que o Poder estava bem consciente dos limites da sua 
capacidade para assegurar a generalização do ensino das Primeiras Letras.”135

  

Relativamente à reforma da instrução secundária, o ante citado autor, destaca 

na sua análise, nomeadamente que esta tem em conta: 
“- A conservação do núcleo duro da cultura literária tradicional; o currículo inovador 
no plano físico-matemático; e no âmbito, do que hoje chamamos, Ciências a 
introdução nomeadamente das cadeiras de Princípios de Economia Política, de 
Administração Pública e de Comércio, relativamente ao plano de estudos 
seleccionado para os Liceus. 

 

- A instalação dos liceus em edifícios públicos. 
 

- A existência de equipamentos escolares especiais: biblioteca, jardim experimental, 
laboratório químico e gabinetes tripartidos para as aplicações de Física e Mecânica, 
bem como de Zoologia e Mineralogia”136. 

 

De acordo com Áurea Adão, para que Passos Manuel levasse a efeito a 

reforma do ensino secundário, procedeu à substituição das “aulas secundárias 
dispersas, por um sistema de liceus nacionais, em todas as capitais de distrito” 

acrescentando ainda a autora ser publicamente reconhecido que “o ensino 
secundário era de todos os ramos de ensino aquele que mais carecia de 
modificações, de modo a satisfazer os objectivos, que, primitivamente, 
norteavam os Setembristas” referindo ainda a autora no que ao ensino 

secundário respeita “não se tratava apenas de um ensino preparatório para 
ingresso nos estudos superiores, mas também de uma formação para a vida, 
para a entrada no mundo das artes e ofícios que se pretendia então 
desenvolver.”137 

 

Ainda relativamente à reforma do ensino secundário, “os estudos secundários 
portugueses aparecem estruturados com uma feição prática, utilitária, tendo-
lhes sido retirado, finalmente, um «certo carácter de jesuitismo ilustrado» e a 
sua tendência meramente especulativa”, acrescentando que o projeto de 
                                                           
135 Fernandes, R.. op. cit., pp. 35. 
136 Fernandes, R.. op. cit., pp. 35-36. 
137 Adão, A.. op. cit., p. 53.  
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reforma “reconhece que o ensino secundário, quando bem organizado, pode 
exercer «uma influência decisiva na ilustração dos povos»,”138 de acordo com 

as palavras139 de Áurea Adão. 

 

Para a autora “a importância do diploma de Passos Manuel resulta do facto de 
ser o primeiro documento que, oficialmente, cria os liceus e de constituir o 
primeiro plano sistematizado de estudos secundários integrando aspectos 
curriculares, pedagógicos e administrativos.”140   

 

Efetivamente Passos Manuel ficará historicamente ligado à reforma do ensino 

secundário, por força da criação dos Liceus141, no entanto, segundo Rómulo de 

Carvalho “só em Setembro de 1840, quatro anos depois da publicação da 
reforma do ensino secundário, é que os primeiros liceus foram instalados em 
Lisboa.”142  

 

Para este autor, 
“em geral, as reformas de Passos Manuel denotam a preocupação ansiosa de 
renovar, através da escola, a sociedade portuguesa, revelam a consciência da 
urgência dessa renovação que o impelia a fazer muito em pouco tempo, um tanto 
apressadamente, sem estruturas básicas capazes de ampararem e de 
acompanharem a transformação.”143  

 

                                                           
138 Adão, A.. op. cit., p. 54. 
139 Diário da Câmara de Deputados (1843). Vol. V, p. 172. 
Na sessão de 11 de Maio de 1843, da Câmara de Deputados presidida por Gorjão Henriques, 
o Sr. Deputado José Alexandre de Campos, encarregado por Passos Manuel para elaborar a 
sua reforma, diz, em defesa dessa reforma, no âmbito do referido por Áurea Adão, 
textualmente o seguinte: “O principal carácter da reforma de Setembro, a sus feição principal é 
dar aos estudos uma tendência toda prática, industrial, e tira-lhe a tendência meramente 
especulativa, que dantes tinham, ou certo carácter de Jesuitismo ilustrado,” 
140 Adão, A.. op. cit., p. 55. 
141 Nóvoa, A. et al. (2003). Liceus de Portugal. Porto: Edições ASA. p. 63. 
Relativamente aos Liceus, enquanto edifício físico, o autor refere que “durante muito tempo, os 
liceus habitaram edifícios que não foram construídos com esta função, o que provocou 
inúmeros problemas de ordem pedagógica, higiénica e disciplinar. Os dois primeiros edifícios 
construídos de raiz foram inaugurados em Aveiro (1860) e Leiria (1894). Mas é apenas na fase 
final da Monarquia, no quadro de uma política de modernização do ensino secundário, que se 
define um primeiro programa de construções, que conduzirá à abertura dos liceus de Faro 
(1908-1909) e de Setúbal (1908), bem como aos três estabelecimentos da capital: Camões 
(1909), Passos Manuel (1910) e Pedro Nunes (1911).”  
142 Carvalho, R.. op. cit., p. 566. 
143 Idem. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 143 

Para Rogério Fernandes, após a reforma de Passos Manuel “o terceiro 
momento de reestruturação do sistema escolar em Portugal coincide com a 
Regeneração.”144 Este autor considera a reforma de Costa Cabral, de 1844, 

impregnada de realismo conservador145, impondo-se à lógica dos interesses e 

das necessidades verificando-se a sua principal inovação no ensino primário 

com a sua divisão em dois graus.146 

 

No que respeita ao primeiro grau Rogério Fernandes indica que Costa Cabral 

“mantém o plano de estudos de Passos Manuel, com a diferença de suprimir a 
Ginástica e o Desenho e incluir os Lavores ao ensino feminino”, acrescentando 

no segundo grau do ensino primário, relativamente ao primeiro grau, “as 
disciplinas de Gramática Portuguesa, Desenho Linear, Geografia, História 
Geral, História Sagrada, Aritmética e Geometria aplicada à indústria e 
escrituração comercial.”147 

 

Na reforma de Costa Cabral é recriado também o Conselho Superior de 

Instrução Pública, com atribuições idênticas a um Ministério, que se dividia no 

Conselho Geral e no Conselho Ordinário, cabendo ao primeiro a apreciação do 

trabalho desenvolvido pelo segundo nomeadamente ao nível da administração 

económica e disciplinar das escolas, da verificação dos programas e métodos 

de ensino e da inspeção escolar. 

Rogério Fernandes não deixa de sublinhar porém que, a preocupação 

utilitarista constitui o vetor principal da reforma de Costa Cabral.148 

                                                           
144 Serrão, J. (1985). Regeneração. In: Serrão, J.. op. cit.. Vol. V, pp. 251-256.  
Para Joel Serrão “a palavra «regeneração» e o respectivo conceito desempenham, no decurso 
do «processos» ideológico do liberalismo português, papel de importância acaso decisiva. Por 
um lado, o conceito de regeneração nacional prende-se, geneticamente, à força e permanência 
da ideologia decadentista, filosofia daqueles que, após o início do colapso do império oriental 
(segunda metade do século XVI), se não resignavam ao exclusivismo da celebração de glórias 
passadas e teimosamente buscavam encontrar um sentido para o porvir da grei. Por outro 
lado, a palavra remoça e matiza-se com o tom da esperança a partir (na transição do século 
XVIII para o XIX) da metamorfose ideológica das luzes (iluminismo) para o liberalismo.” 
145 Justino, D. (2016). Fontismo: Liberalismo numa Sociedade Iliberal. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote., p. 347. 
Para David Justino faz notar que “a defesa de uma «instrução industrial» capaz de capacitar as 
novas gerações e de promover o progresso do país foi enunciada entre nós, de forma pioneira, 
por Alexandre Herculano e pelo deputado Tavares de Macedo, mais tarde secundada pela 
reforma de 1844.” 
146 Fernandes, R.. op. cit., p. 37. 
147 Idem. 
148 Ibidem. 
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Segundo a perspetiva de David Justino,  
“poderíamos dizer que à profusão da época das utopias igualitárias e socialistas 

responderam as correntes liberais com a utopia progressista e liberal. De comum a 
convicção (quando não a fé!) na evolução social em direcção a uma sociedade 
imaginada e ambicionada, de paz e de abundância. Como expressava o deputado 
L.V. Afonseca, em sessão parlamentar de 24 de Março de 1851, «a guerra hoje 
entre as nações reduz-se à guerra da indústria, a guerra do progresso intelectual e 
material». Era esse o grande debate e a grande inovação no discurso liberal de 
meados de Oitocentos.”149  

 

Foi necessário chegar ao ano de 1870 para ser criado em Portugal, pela 

primeira vez, o Ministério da Instrução Pública,150 sendo até aí, os assuntos de 

educação tratados no âmbito da Direção-Geral da Instrução Pública, organismo 

que veio substituir o anterior Conselho Superior de Instrução Pública, 

pertencente ao Ministério do Reino. 

 

D. António da Costa profundo conhecedor da Direção-Geral da Instrução 

Pública, pelo facto de a ela pertencer desde a sua fundação em 1859, teve 

grande influência na criação do Ministério da Instrução Pública, sendo o seu 

primeiro-ministro.151 

 

Nas obras que publicou, D. António da Costa defendeu sempre a 

descentralização, em particular do ensino primário, sendo o seu mais 

importante diploma legislativo, a reforma da instrução primária, em 16 de 

Agosto de 1870, de acordo com a opinião de Rómulo de Carvalho.152 

 
                                                           
149 Justino, D. et al. (2009). O livre-câmbio e o fontismo revisitados através dos debates 
parlamentares. In: Serrão, J. (2009). Desenvolvimento Económico e Mudança Social: Portugal 
nos últimos dois séculos. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. p. 54. 
150Simões, M. (1985). Ministério da Instrução Pública. In Serrão, J. - Coord. - (1985). Dicionário 
de História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. III, pp. 331-332.  
De acordo com Manuel Breda Simões “o gabinete ditatorial de Saldanha”, em Junho de 1870, 
cria o Ministério da Instrução Pública considerado como “indispensável à eficiente resolução 
dos problemas da instrução nacional e da educação popular.” No entanto, o mesmo, apenas de 
encontra em funções, de acordo com o autor durante 69 dias, dado que em 29 de Agosto de 
1870, “Saldanha é demitido e o novo governo constitucional extingue aquele ministério, dada a 
«desconveniência e o mau efeito da sua criação».”   
151 Simões, M. (1985). D. António da Costa. In: Serrão, J. - Coord. - (1985). Dicionário de 
História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. II, pp. 208-209. 
152 Carvalho, R.. op. cit., p. 603. 
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D. António da Costa demonstrou também uma grande preocupação com a 

necessidade do regular funcionamento das Escolas Normais, tendo em vista a 

preparação pedagógica e científica dos professores, tendo em conta que estas 

escolas registavam já no seu historial um longo período de insucesso face aos 

objetivos para os quais tinham sido criadas em 1835 por Rodrigo da Fonseca, 

nomeadamente quando, em 1836, Passos Manuel lhes reduziu a sua 

importância, pese embora a tentativa de Costa Cabral, em 1844, de voltar a 

recuperá-las. Antes da atenção que lhes dedicou D. António da Costa, estas 

escolas foram ainda extintas pelo bispo de Viseu, em 1868.153 

 

É também digno de realce que apesar de ter estado apenas 69 dias como 

Ministro da Instrução Pública, D. António da Costa promulgou reformas muito 

significativas no campo educativo e cultural e que são no entender de Manuel 

Breda Simões as seguintes:  
“complemento da liberdade do ensino primário e secundário; fundação da liberdade 
do ensino superior; criação das bibliotecas populares no continente e nas ilhas 
adjacentes; reforma dos recolhimentos de educação para as crianças do sexo 
feminino; reorganização do teatro nacional; reforma completa da educação e 
instrução primária.”154 

 

Na década de setenta, mais concretamente em 1876, é publicada uma das 

mais importantes obras pedagógicas portuguesas, a Cartilha Maternal de João 

de Deus, obra destinada a combater os processos tradicionais de ensino da 

leitura.155 

 

Apesar de criticado inicialmente, na imprensa, este seu método foi ganhando 

cada vez mais apoiantes a ponto de Amaral Cirne, um dos seus críticos ter 

escrito no periódico O Positivismo que “a imprensa periódica saudou o método 
com expressões da mais viva simpatia, e até a câmara dos deputados não 
desafinou do coro quase geral dos louvores" acrescentando que "foi tão 
profunda impressão, que para logo se proclamou regenerada a instrução 

                                                           
153 Idem. 
154 Simões, M. (1985). D. António da Costa. In: Serrão, J. op. cit., Vol. II, p. 208. 
155 Carvalho, R.. op. cit., p. 607. 
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popular, como se não restasse mais nada que fazer além da vulgarização do 
novo método e da sua implantação nas escolas.”156 

 

A década de oitenta dedica particular atenção ao ensino profissional, tendo 

António Augusto de Aguiar, ministro das Obras Públicas iniciado este percurso 

criando em 1884 as Escolas Industriais, ano em que também se legislou sobre 

o Ensino Comercial para, dois anos depois, já com Emídio Navarro, se 

proceder do mesmo modo relativamente ao Ensino Agrícola e Veterinário.157 

 

Com José Luciano de Castro, à frente dos destinos da educação de novo no 

Ministério do Reino, registou-se um aumento na desordem então existente no 

ensino, bem expressa na circunstância de em oito anos de governação se ter 

procedido a três reformas do ensino liceal (1880, 1886 e 1888). 

 

Na reforma de 1880 são definidos os objetivos da instrução secundária liceal, 

que consideram ser, de acordo com Rómulo de Carvalho, “difundir os 
conhecimentos gerais indispensáveis para todas as carreiras e situações 
sociais e preparar para a admissão aos estabelecimentos de instrução superior 
e aos cursos técnicos.”   
 

Tendo em conta o segundo objetivo, José Luciano de Castro introduziu uma 

novidade que ainda hoje se mantém em espírito: a separação do curso 

complementar do ensino secundário (5º e 6º anos dos Liceus) em dois, sendo 

um de Letras e outro de Ciências. 

 

Pretendia também a reforma de 1880 expandir geograficamente o ensino liceal, 

tendo para o efeito criado três tipos de estabelecimentos: os liceus nacionais 

centrais, os liceus nacionais e as escolas municipais secundárias. 

 

                                                           
156 Ferreira, A. (1971-75). Antologia de Textos Pedagógicos do Século XIX. Lisboa: Instituto 
Gulbenkian de Ciência, (3 volumes). Transcrição do artigo A Arte de Leitura de João de Deus, 
de 1879, de Cirne Júnior, F., publicado no periódico do Porto: O Positivismo, I, pp. 450-463. 
157 Gomes, J. (1978). Estudos para a história da educação no século XIX. Coimbra: Livraria 
Almedina. pp. 87-135. 
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Nesta reforma o curso liceal tinha a duração de seis anos, sendo quatro de 

Curso Geral, com oito disciplinas e dois anos cada um dos Cursos 

Complementares, tendo cada um cinco disciplinas. No entanto só os liceus 

nacionais centrais ofereciam o curso completo com os seis anos.158 

 

Luciano de Castro, em 1886, manifesta existir, ainda segundo Rómulo de 

Carvalho, “urgente necessidade de uma reforma dos estudos secundários” 

dado que, face à diversidade dos cursos que se lecionavam nos liceus, em 

função do tipo de estabelecimento, a situação vigente era de grande confusão. 

Assim o novo diploma de reforma estabelece logo no seu 1º artigo que “o curso 
dos liceus é uniforme e igual em todos eles.” Estava justificada a nova reforma. 

 

No entanto essa não seria a única razão para o conturbado momento que se 

vivia. Em 1887, para Ferreira Deusdado, lente do Curso Superior de Letras, 

citado por Rómulo de Carvalho, “o ensino é principalmente o professor” razão 

pela qual considera que se tornou “imperiosa e inadiável a constituição de uma 

escola normal de instrução secundária, destinada a espalhar nos diferentes 
liceus do país os métodos científicos, a fim de operar uma renovação 
intelectual no espírito da nação portuguesa.”159 

 

Também Adolfo Coelho considera existir dissonância entre as necessidades 

sentidas pelos pedagogos e as medidas políticas de âmbito educativo, 

traduzida no desfasamento entre administração e pedagogia. Esta questão 

envolve toda a instrução pública, considerando que, “para o governo central o 
ensino público é essencialmente uma questão administrativa: os professores 
são funcionários, elos de uma hierarquia, entidades quase abstractas, que se 
contam por números e que com o material de ensino representam uma 
despesa” acrescentando ainda que “a verdade é que para os políticos, os que 
falam em nome das ciências da educação são teóricos, absolutamente 
insignificantes, cujas doutrinas poderão só perturbar a ordem gloriosa que eles 
políticos sabem manter no sistema das instituições de ensino.”160  
                                                           
158 Carvalho, R.. op. cit., pp. 617-619. 
159 Carvalho, R.. op. cit., pp. 619-621. 
160 Coelho, A. (1889). A Instrução Pública e a Pedagogia. In: Revista de Educação e Ensino, nº 
1. Ano IV. pp. 10-11. 
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A juntar à conturbada situação dos professores em 1888, a vida nos liceus 

deteriora-se ainda mais, dado que Luciano de Castro, no texto da nova 

reforma, entre outras medidas, determina que o ano letivo fosse encurtado 

passando a abrir no primeiro dia útil de Novembro e a encerrar a 31 de Maio, 

determinando também a diminuição do número de disciplinas dos cursos 

liceais.161 

 

Em 1890, o Governo em exercício de funções, cria pela segunda vez o 

Ministério da Instrução Pública, a fim de silenciar os críticos e retirar-lhes 

argumentos, se bem que apenas estivesse em vigência durante dois anos, 

sendo de novo integrado no Ministério do Reino, por necessidade de redução 

de despesas.162 No entanto, aquando da sua criação através do decreto de 5 

de Abril, o governo justifica a sua iniciativa com a necessidade de se ter 

particular atenção com a instrução pública e de dotar estes serviços de 

autonomia.163 

 

A 7 de Agosto desse mesmo ano é criada no âmbito do ministério a Secretaria 

de Estado dos Negócios da Instrução Pública e Belas-Artes, constituída por 

                                                           
161 Carvalho, R.. op. cit., pp. 621-622. 
162 Simões, M. (1985). Ministério da Instrução Pública. In: Serrão, J.. op. cit., Vol. III, p. 332. 
163 Martins, G. (2009). A bancarrota de 1892 e as repercussões no fim do regime. In: Serrão, J. 
(2009). Desenvolvimento Económico e Mudança Social: Portugal nos últimos dois séculos. 
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. p. 89. 
Para melhor se entenderem as medidas tomadas os últimos anos, no campo educativo, 
atentemos às palavras de Guilherme de Oliveira Martins, Ministro da Educação do XIV 
Governo Constitucional, enquadradoras do ponto de vista económico e social, quando nos 
refere que “a crise portuguesa de 1891-1892 começou por ser financeira. Foi gerada a partir do 
colapso do sistema bancário e do agravamento do desequilíbrio das finanças do Estado. Não 
podemos, porém, compreender o fenómeno sem nos atermos às orientações políticas e 
económicas seguidas durante a Regeneração (depois de 1851). O optimismo que acompanhou 
os investimentos públicos, designados como «melhoramentos materiais», nas áreas dos 
transportes (caminhos-de-ferro e estradas) e das comunicações (telégrafo) foi possível graças 
à grande afluência de ouro à Europa em meados do século e à expansão do crédito que a 
acompanhou. Saliente-se, aliás, que esta circunstância terá feito a diferença entre as tentativas 
do «cabralismo» sem sucesso e as orientações semelhantes do «fontismo» com resultados 
opostos. Não houve apenas razões políticas ou de personalidades a determinar os diferentes 
destinos de dois projectos com objectivos comuns. O domínio das «companhias» e os «fumos 
de corrupção» que foram responsáveis pela decadência da política de Costa Cabral devem, 
assim, ser vistos à luz das circunstâncias económicas menos favoráveis nos anos 40 por 
comparação com os anos 50 e seguintes. A verdade, porém, é que o optimismo dos 
«melhoramentos materiais» gerou um sentimento de facilidade, sobretudo relativamente ao 
recurso ao crédito público, que virá a determinar as dificuldades sentidas nos últimos anos do 
século XIX.”   
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três Direções-Gerais: Instrução Primária, Instrução secundária e Superior e, 

Belas Artes e Ensino Industrial e Profissional, sendo também reorganizado o 

Conselho Superior de Instrução Pública.164  

  

Conforme refere Áurea Adão, “a 19 de Novembro de 1894, o ministro do Reino 
João Franco apresenta aos deputados um projecto para reforma profunda do 
ensino secundário.”165 João Franco faz regressar a centralização dos serviços 

do Estado, pondo fim ao processo de descentralização do ensino estabelecido 

em 1878 na reforma de Rodrigues Sampaio.166 

 

Nesse mesmo ano é efetuada para além da reforma do ensino primário, a 

reforma do ensino secundário, também chamada de Reforma de Jaime Moniz 

como tributo ao autor do projeto, que era na altura membro do Conselho 

Superior de Instrução Pública e professor universitário. 

 

Para Jaime Moniz levar a cabo a reforma do ensino secundário, informou-se 

com todo o detalhe da situação desse mesmo grau de ensino, em vinte e oito 

países. Perante toda a informação recolhida a preferência de Jaime Moniz foi 

para o modelo de organização do ensino secundário alemão. De acordo com 

Rómulo de Carvalho, “trata-se de uma das reformas mais bem planeadas de 
toda a história do nosso ensino, solidamente apoiada num estudo amplo, 
demorado e minucioso, com firmeza e determinação, o que não significa que 
fosse a mais adequada às carências do momento.”167 

 

De acordo com o pensamento de Jaime Moniz, a situação ideal seria criar dois 

tipos diferentes de Liceus, tendo em conta destinos profissionais distintos 

(Letras e Ciências) e que coexistissem lado a lado, no entanto o autor da 

reforma teve de se resignar à existência de um único tipo de Liceu. 

 

                                                           
164 Carvalho, R.. op. cit., pp. 626-627. 
165 Adão, A. (2001). As Políticas Educativas nos debates parlamentares. O caso do Ensino 
Secundário Liceal. Lisboa: Edições Afrontamento. p. 76.  
166 Carvalho, R.. op. cit., p. 629. 
167 Carvalho, R.. op. cit., p. 630. 
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Os liceus passam a funcionar em regime de classe, abandonando o regime de 

disciplinas, na tentativa de que os cursos formem um todo coerente, pela 

possibilidade que este novo regime permite de, o conjunto de professores das 

diferentes disciplinas comunicarem entre si na procura do aperfeiçoamento das 

interpenetrações ou complementaridade dos diversos programas, das 

disciplinas lecionadas.  

 

O curso liceal passa a ter a duração de sete anos, sendo constituído por um 

curso geral de cinco anos, complementado curso complementar de dois anos e 

igual para todos os alunos. Verifica-se assim uma alteração na duração do 

curso, em mais um ano relativamente ao que se processava desde a reforma 

de Luciano de Castro, de 1880. 

 

Na reforma de Jaime Moniz continua a haver a designação de “Liceus 
Nacionais Centrais” e “Liceus Nacionais.”168  

 

Em termos relevantes, até ao fim da monarquia, nada mais de significativo se 

verificou em termos de reformas educativas, tendo-se verificado apenas a 

reforma de Eduardo José Coelho, para corrigir os aspetos da reforma de Jaime 

Moniz que tinham suscitado maior contestação social. 

 

Assim em 1904 é efetuada mais uma reforma do ensino secundário, 

abandonando-se a reforma de Jaime Moniz, que de acordo com Rómulo de 

Carvalho “a despeito da ponderada estruturação e boa fundamentação 
pedagógica com que o autor a delineara, foi alvo de criticas muito acesas em 
particular por parte dos pais” acrescentando que tal se verificava com a 

fundamentação de que “os estudantes eram obrigados a um excesso de 
trabalho que, naturalmente, lhes desagradava, com horas demasiadas em 
algumas disciplinas, programas sobrecarregados, o peso exagerado do Latim 
ao longo do curso e a ausência de bifurcação em Letras e Ciências.” 
 

Esta nova reforma do ensino liceal, de Eduardo José Coelho, mantém as 

mesmas disciplinas da anterior, acrescenta-lhe a disciplina de Educação Física, 
                                                           
168 Carvalho, R.. op. cit., pp. 631-633. 
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mas no entanto reduz a carga horária global. É de novo restabelecida, no 

ensino secundário a separação entre os cursos de Letras e Ciências.169 

    

Como última medida de alcance, na vigência da monarquia, no âmbito 

educativo, em 1907, João Franco reorganizou o Conselho Superior de 

Instrução Público e dividiu-o em duas Direções-Gerais uma para o Ensino 

Primário e outra para os outros níveis de ensino, institui a autonomia dos 

estabelecimentos de Ensino Superior dependentes do Ministério do Reino e, 

admite a contratação de professores estrangeiros. Para Rómulo de Carvalho, 

"o projecto não teve seguimento porque a situação politica, entretanto, atingia o 
limite da deterioração", era o prenúncio da instauração da República.170 
 
Relativamente à Administração e Gestão dos estabelecimentos de ensino não 

superior, conforme já foi referido anteriormente, estamos perante o seu advento 

quando, a 28 de Junho de 1759 Pombal manda publicar o Alvará que reforma 

os Estudos Menores criando o lugar de Director-Geral dos Estudos. Surge 

assim uma entidade subordinada ao poder vigente que superintende os 

serviços do ensino elementar e médio, ou seja, do que mais tarde se veio a 

designar por ensino primário e ensino secundário.  

 

As funções adstritas ao Director-Geral dos Estudos, nomeadamente as de 

administração e direção dos Estudos das Escolas Menores, incluindo o Real 

Colégio dos Nobres, passam em 1771, a pertencer à Real Mesa Censória, 

conforme já tinha sido referenciado. Em 1787, D. Maria I substitui este 

organismo por outro de funções mais amplas, a Real Mesa da Comissão Geral 

sobre o Exame e Censura dos Livros, que continua a ter neste âmbito as 

mesmas funções, ou seja fica encarregada nomeadamente dos Estudos 

Menores do reino e seus domínios e da inspeção do Real Colégio dos Nobres. 

 

Em 1794 é extinta a Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura 

dos Livros, em virtude de esta não mostrar capacidades para parar o 

movimento das ideias. Para a substituir é designada a Junta da Directoria-

                                                           
169 Carvalho, R.. op. cit., p. 644. 
170 Carvalho, R.. op. cit., p. 650. 
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Geral dos Estudos e Escolas destes Reinos, que passaria a ter a seu cargo a 

direção e inspeção dos Estudos Menores, excetuando-se agora o Colégio dos 

Nobres, cuja inspeção passou para a competência da recém-criada Secretaria 

de Estado dos Negócios do Reino.171 

 

No que concerne, especificamente, à execução da administração dos 

estabelecimentos de ensino a que hoje chamamos de ensino secundário, as 

deficientes condições em que este funcionou, condicionou fortemente o seu 

modelo organizacional. 

 

No entanto, é possível perceber, relativamente a este último período em 

análise, como refere João Barroso, “a existência de princípios contraditórios 
sobre a administração do liceu172, em particular no que respeita à sua 
dependência do poder central, à participação dos professores, e às funções do 
reitor173 bem como ao seu processo de selecção.”174 

 

Neste âmbito atentemos então, às contribuições de alguns projetos de reforma 

do ensino secundário, referentes aos momentos imediatamente antecedentes 

do ensino liceal, relativamente à sua administração, à luz da análise de Áurea 

Adão. 

 

O projeto de reforma elaborado por Luís da Silva Mousinho de Albuquerque, 

em 1823, intitulado Ideias sobre o estabelecimento da instrução pública, 

propõe, segundo Áurea Adão, “que cada estabelecimento seja confiado a 
Conselhos Directivos em que participem todos os professores.”175 

 
                                                           
171 Carvalho, R.. op. cit., pp. 495-498.  
172 Barroso, J.. op. cit., pp. 162-163.  
De acordo com o autor “a principal característica da instituição de ensino proposta no decreto 
de 17 de Novembro de 1836 que reforma a instrução secundária, é a concentração das 
disciplinas e cadeiras numa «Escola de Instrução Secundária» a que é dado o nome de Liceu.” 
173 Adão, A.. op. cit., pp. 47-48.  
“No «Projecto de reforma da instrução pública» da autoria de Albino Francisco de Figueiredo e 
Almeida, antes da instituição dos Liceus, o autor a propósito da inovadora (relativamente aos 
outros projectos) separação de funções de administração e gestão, entre o «conselho de 
professores» e o seu «presidente», designa como «reitor» o presidente do conselho de 
professores do Liceu.” 
174 Barroso, J.. op. cit., Vol. I, p. 231. 
175 Adão, A.. op. cit.,  pp. 38-41. 
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Outro dos documentos analisado pela autora foi o Projecto de lei da 
organização geral da Universidade, de Fevereiro de 1835, da autoria de José 

António Dias Pegado. Neste documento é proposta para a gestão das escolas 

e dos liceus “a constituição de conselhos de todos os professores, presididos 
por um professor nomeado pelo Governo” ficando este presidente responsável 

“pela administração financeira do liceu e pela execução de todas as 
disposições relativas à organização pedagógica”, competindo ao conselho de 

cada liceu as tarefas de natureza administrativa.176 

 

O terceiro documento em análise foi o Projecto de reforma da instrução pública, 

de 1836, da autoria de Albino Francisco de Figueiredo e Almeida. Neste projeto 

é proposta, de acordo com Áurea Adão, a criação de um Conselho de 

professores em cada liceu, com definição de competências. É proposto 

também que ao conselho do liceu presida um reitor, com nomeação 

governamental, sendo também especificadas as suas competências. 

Relativamente à administração financeira dos liceus esta ficaria adstrita a uma 

junta composta pelo reitor e pelos professores de Agricultura e de Comércio, à 

qual também eram definidas competências.177 

 

Relativamente à separação de funções e competências dos órgãos em análise, 

o conselho do liceu e o reitor, João Barroso afirma, que “é a primeira vez que 
aparece uma separação nítida entre a função de «administração» e de 
«gestão», nos termos em que ela será preconizada mais tarde, nos finais do 
século XX.”178    

 
Com o diploma de criação dos liceus, o decreto de 17 de Novembro de 1836, 

promulgado por Passos Manuel e que contou com a colaboração empenhada 

de José Alexandre de Campos, vice-reitor da Universidade de Coimbra, são 

conferidos amplos poderes de gestão aos conselhos dos liceus, para os quais 

é estabelecido, de acordo com Áurea Adão, “um funcionamento 
democrático”179 ficando hierarquicamente dependentes da Direção-Geral dos 
                                                           
176 Adão, A.. op. cit., pp. 41-44. 
177 Adão, A.. op. cit., pp. 44-48. 
178 Barroso, J.. op. cit.,  p. 231. 
179 Adão, A.. op. cit., p. 56. 
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Estudos. Para João Barroso, “o conselho constitui assim o órgão de topo da 
administração do estabelecimento de ensino”, acrescentando que este 

assegura aos professores “uma intervenção directa e solidária no governo da 
escola quer na sua dimensão administrativa, quer técnico-pedagógica.”180  

 

Áurea Adão por seu lado refere também que “os reitores, presidentes dos 
conselhos, exercem funções essencialmente executivas, dependendo a 
designação para o cargo, unicamente, da antiguidade dos professores.”181 

 

Para além dos reitores, de acordo com João Barroso, “os dois únicos cargos 
que existiam era o de secretário do conselho, exercido pelo professor mais 
novo, e o de bibliotecário, ambos com direito a uma gratificação igual à do 
reitor.”182  

 

O diploma de Passos Manuel deixa também a possibilidade de cada liceu 

poder gerir pedagogicamente o seu funcionamento, dado que remete para 

regulamentos especiais, entre outras disposições, conforme refere Áurea Adão, 

“a definição dos métodos pedagógicos, a escolha e coordenação dos 
compêndios, a distribuição das aulas, as normas de disciplina, etc.”183 

 

Parece ser clara a intenção desta medida, permitindo ser dado um primeiro 

passo, em direção à descentralização pedagógica do ensino secundário. 

 

No entanto, a reforma de Costa Cabral, promulgada através do decreto de 20 

de Setembro de 1844, vem coartar essa possibilidade de descentralização, 

dado que o diploma remete para regulamentação especial, a aplicar em todos 

os liceus, as disposições anteriormente enunciadas como ficando a cargo de 

cada um dos estabelecimentos de ensino.184 

 

                                                           
180 Barroso, J.. op. cit., p. 232. 
181 Adão, A.. op. cit., Ibidem. 
182 Barroso, J.. op. cit., p. 234. 
183 Adão, A.. op. cit., Ibidem. 
184 Adão, A.. op. cit., p.83. 
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Este mesmo diploma prevê que o governo possa definir outras funções para os 

conselhos dos liceus, para os reitores e secretários, bem como o seu processo 

de nomeação, onde é proposta uma modificação assinalável, passando esta a 

ser da competência do ministro do Reino, mediante proposta do Conselho 

Geral Director185, com mandatos de 3 anos, prorrogáveis.186 

 

Em resultado das crises político-sociais que o país atravessa, o governo 

descurou a prossecução dos objetivos presentes na criação dos liceus, tendo-

se deste modo chegado a 1860 com um conjunto de disposições necessitadas 

de resolução governamental. A comprová-lo está o facto de a reforma de Costa 

Cabral com a preocupação de alterar de imediato o processo de nomeação do 

reitor, datar de 20 de Setembro de 1844, e no entanto o seu Regulamento, que 

vem estipular uma estrutura administrativa muito diferente da implementada por 

Passos Manuel, só ser publicado em 10 de Abril de 1860 por Fontes Pereira de 

Melo.187 

 

Conforme foi referido, relativamente a esta reforma, como consta do art.º 84º 

do decreto regulamentador188 da reforma de Costa Cabral, publicado por 

Fontes Pereira de Melo, mantém-se o Conselho do liceu, que é constituído por 

todos os professores e presidido pelo reitor. O cargo de reitor passa a ser 

desempenhado por um representante da administração central, o Comissário 

dos Estudos, ou na sua falta por um dos professores do liceu, nomeado pelo 

governo. 

 

Este Regulamento, dos Liceus Nacionais, aprovado pelo citado decreto de 10 

de Abril de 1860, divide-se em duas partes, sendo uma delas, aquela que nos 

vai interessar no nosso estudo relativo à administração, referente à 

administração e aos funcionários, dado que é aqui que se regulamenta entre 
                                                           
185 Carvalho, R.. op. cit., p. 581.  
De acordo com o autor, “o Conselho Geral, a par do Conselho Ordinário, constituíam o 
Conselho Superior de Instrução Pública, que tinha atribuições em tudo semelhantes a um 
Ministério. O Conselho Geral que se reunia duas vezes por ano tinha como competências 
apreciar os relatórios do Conselho Ordinário, tendo este Conselho competências a nível da 
administração económica e disciplinar das escolas, da verificação dos programas e métodos de 
ensino bem como da inspecção escolar, reunindo-se para o efeito duas vezes por semana.” 
186 Adão, A.. op. cit., p. 74. 
187 Adão, A.. op. cit., pp. 111-112. 
188 Decreto de Reforma de Fontes Pereira de Melo: 10 de Abril de 1860.   
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outros assuntos, o funcionamento do Conselho do liceu, bem como se 

descrevem os conteúdos funcionais do reitor e do secretário. 

 

De acordo com o art.º 87º, neste Regulamento o conselho deixa de ser 

considerado como um órgão próprio, com competências e definição de funções 

específicas, sendo agora objeto de uma atenção normativa do tipo prescritivo. 

 

Relativamente ao reitor verifica-se, face ao diploma de Passos Manuel, que 

enquanto este exercia o seu cargo na qualidade de professor decano e 

presidente do conselho, neste diploma, as funções inerentes ao cargo 

decorrem do seu estatuto de chefe do estabelecimento de ensino, conforme 

consta do art.º 89º. Pela primeira vez, são também definidas as funções 

relativas ao exercício do cargo de secretário (art.º 96 e 97º). De acordo com 

João Barroso, 
“a legislação de 1860 marca uma inflexão na estrutura de poder colegial consagrada 
na reforma de Passos Manuel, bem como na margem de autonomia inicialmente 
prevista para os liceus. Os professores são chamados a participar na administração 
da organização em domínios essencialmente técnico-pedagógicos, através das 
diversas reuniões do conselho, e o reitor chama a si a chefia do estabelecimento, 
em particular no controlo e inspecção dos funcionários, e na execução das ordens 
da administração central. Mais do que uma subordinação ao conselho, verifica-se 
uma partilha de poder, com uma tendência para a relativa autonomização entre as 
funções administrativas e as funções pedagógicas.”189 

 

Este processo de partilha e equilíbrio de poderes, entre o reitor e o conselho, 

aprofunda-se com a primeira reforma de José Luciano de Castro, promulgada 

através da Carta de Lei de 14 de Junho de 1880190, onde se estabelece no seu 

art.º 55º que, “o governo e administração de cada liceu e das escolas 
municipais secundárias existentes no distrito respectivo, pertence ao reitor e ao 
conselho escolar por ele presidido.” 
 

Através deste diploma a autonomia, das funções administrativas do reitor 

relativamente ao conselho, é bem visível no seu processo de seleção, dada a 

                                                           
189 Barroso, J.. op. cit., p. 238. 
190 Lei de Reforma de José Luciano de Castro: 14 de Junho de 1880.  
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sua nomeação régia poder ser feita “dentre os professores de ensino 
secundário ou superior, ou dentre indivíduos estranhos ao professorado que 
tenham um curso de instrução secundária ou superior” conforme o art.º 49º. Ao 

ser aberta, na lei, a possibilidade de o reitor poder ser um indivíduo estranho ao 

professorado, denota por parte do legislador, a sua posição de assunção, de 

que o cargo de reitor deveria ser um lugar essencialmente político e 

administrativo, podendo assim prescindir da sua competência pedagógica em 

favor da sua confiança política.191 

 

A reforma de 29 de Julho de 1886,192 introduz o processo de nomeação do 

reitor através de uma proposta de lista “organizada pelo respectivo conselho 
escolar, de entre os professores do ensino secundário ou superior, ou de 
outros indivíduos estranhos ao professorado que tenham curso de instrução 
superior”, conforme consta do seu art.º14º. 

 

Vejamos então, em síntese (quadro 1), neste período, como se pode organizar 

a administração dos liceus193 em função dos diplomas de reforma mais 

significativos e tendo como base a análise de João Barroso. 

 
Quadro 1: Composição dos órgãos de administração dos liceus, de 1836 a 1880 

Ano: Diploma Órgãos (composição) 

Conselho do Liceu Reitor Secretário 

1836: Decreto de 17        

de Novembro 

Todos os professo-

res 

Professor do quadro 

sem redução de aulas 

Professor mais novo 

1844: Decreto de 20 

de Setembro 

Todos os professo-

res (proprietários e 

substitutos) 

Comissário dos Es-

tudos ou professor 

nomeado pelo governo 

sem redução de aulas 

Professor nomeado 

pelo governo 

1880: Carta de Lei 

de 14 de Junho 

Todos os professo-

res 

Professor do secun-

dário ou superior ou 

indivíduo com ins-

trução secundária ou 

superior 

Liceus centrais: in-

divíduo estranho ao 

professorado com ins-

trução secundária. 

Restantes liceus: pode 

ser um professor.  

                                                           
191 Barroso, J.. op. cit., pp. 238-239. 
192 Decreto de Reforma de José Luciano de Castro: 29 de Julho de 1886. 
193 Barroso, J.. op. cit., p. 905. 
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Nesta síntese não foi incluído o decreto de 29 de Julho de 1886, dado que, 

como foi referido, a única alteração significativa por si enunciada, nos campos 

em análise, se situava apenas na exigência de instrução superior à 

individualidade estranha ao professorado para o cargo de reitor. Não foram 

também considerados na síntese seguinte os decretos regulamentares 

publicados entre o Decreto de 20 de Setembro de 1844 e a Carta de Lei de 14 

de Junho de 1880, pelo facto de os mesmos não alteraram a situação definida 

pelo decreto de 1844. 

 

A reforma de Jaime Moniz, de 1894/1895, com a publicação do decreto de 22 

de Dezembro de 1894194 e, do respetivo Regulamento em 14 de Agosto de 

1895,195 vem estabelecer o regime de classes, na tentativa de tirar o ensino 

secundário da situação difícil em que se encontrava desde a sua criação em 

1836. De acordo com João Barroso, 
“a tentativa de impor o regime de classes está na origem do desenvolvimento de 
uma organização administrativa específica para o liceu que se caracteriza, do ponto 
de vista formal-legal, por: regulamentação minuciosa das tarefas e dos deveres dos 
professores, e responsáveis pelos diferentes cargos; criação de uma estrutura 
hierárquica para exercício do poder de decisão e controlo assente no reitor e nos 
seus auxiliares, com relevo para os directores de classe; diminuição da autonomia 
dos professores subordinados às decisões dos conselhos e à fiscalização das 
autoridades do liceu.”196  

 

Neste contexto é ao reitor e aos diretores de classe, com poderes delegados, a 

quem cabe a responsabilidade pelo cumprimento das normas e do normal 

funcionamento do estabelecimento de ensino. 

 

A reforma de Jaime Moniz, através do seu Regulamento procura colocar a 

figura do reitor na dependência da administração central afastando-o 

deliberadamente do seio dos professores, ao mesmo tempo que lhe atribui 

maiores responsabilidades funcionais de autoridade sobre eles (art.º128º §1 e 

129º). 
                                                           
194 Decreto de Reforma de Jaime Moniz: 22 de Dezembro de 1894. 
195 Decreto Regulamentar da Reforma de Jaime Moniz: 14 de Agosto de 1895. 
196 Barroso, J.. op. cit., p. 253. 
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Para além das funções genéricas o Regulamento enumera mais uma série de 

competências, distribuídas por diferentes categorias por João Barroso197, do 

seguinte modo: organização interna, gestão pedagógica, direção do pessoal, 

gestão financeira, ação educativa, relação com as famílias, relação com a 

administração central e representação oficial. 

 

Conforme se pode constatar as atribuições do reitor fazem-se sentir sobre 

todos os sectores da vida da escola, sendo efetivamente ele quem lidera a 

organização escolar. Esta liderança é ainda reforçada pela criação da gestão 

intermédia, diretores de classe, com poderes delegados pelo reitor. 

 

O conselho escolar onde têm assento todos os professores tem 

fundamentalmente dois tipos de funções, uma consultiva, no âmbito da 

organização pedagógica e seleção de pessoal docente não vinculado, e outra 

executiva, no âmbito da análise do aproveitamento e comportamento dos 

alunos. 

 

Este mesmo diploma define também as funções do secretário, estabelecendo 

que este deveria ser um indivíduo estranho ao professorado, com instrução 

secundária, nos liceus centrais, e que nos liceus nacionais deveria ser um 

professor do quadro. 

 

O decreto de 29 de Agosto de 1905,198 apenas vem alterar de modo 

significativo, o processo de nomeação do reitor, estipulando que “o cargo de 
reitor de qualquer liceu, nacional ou central, só pode ser exercido, de futuro, 
por professores efectivos dos liceus ou por professores do ensino 
superior”(art.º 8º §1). 

 

                                                           
197 Barroso, J.. op. cit., pp. 254-256. 
198 Decreto de Reforma do ensino liceal que altera a Reforma de Jaime Moniz: 29 de Agosto de 
1905. 
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Vejamos em síntese (quadro 2), como se pode organizar a administração dos 

liceus, de acordo com o entendimento de João Barroso, em função dos 

diplomas da reforma de Jaime Moniz.199  

 
 Quadro 2: Composição dos órgãos de administração dos liceus, de 1895 

 

Ano: 

Diploma 

Órgãos (composição) 

Conselho do 

Liceu 

Reitor Secretário Directores de 

Classe 

1895: 

Decreto de 

14        de 

Agosto 

Todos os 

professores 

Professor do secundá-rio 

não pertencente ao 

quadro, ou do superior, 

ou indivíduo estranho ao 

professorado com 

instrução superior. 

Sem redução de aulas. 

Liceus centrais: 

indivíduo estranho 

ao professorado 

com instrução se-

cundária. 

Liceus nacionais: 

professor do qua-

dro.  

Um professor 

por classe 

 

Relativamente ao percurso evolutivo das estruturas que superintenderam a 

educação em Portugal, no período de vigência da monarquia, vejamos também 

esquematicamente como este se processou: 

- Até ao século XVIII, as questões educativas dependiam 

essencialmente da Universidade de Coimbra, verificando-se a partir 

do século XVI a predominância dos jesuítas na direção do ensino 

público. 

- No final do século XVIII, o ensino passou a depender da Real Mesa 
Censória, com a instituição da reforma pombalina. 

- Em 1787, no reinado de D. Maria I, a Real Mesa Censória passa a 

designar-se Real Mesa da Comissão Geral. 
- Em 1794, é criada para presidir às questões do ensino, a Junta da 

Directoria Geral dos Estudos e Escolas do Reino. 

- A partir de 1835, é atribuída ao Ministério do Reino, a instrução 

pública. 

- Em 1859, é criada no Ministério do Reino, a Direcção-Geral da 
Instrução Pública. 

                                                           
199 Barroso, J.. op. cit., Vol. II, p. 906. 
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- Em Junho de 1870, é criado o Ministério da Instrução Pública, que 

está em vigência apenas até Agosto desse mesmo ano. 

-  Em Dezembro de 1870, é recriada a Direcção-Geral da Instrução 
Pública, inserida de novo no Ministério do Reino. 

- Em 1890, é de novo criado o Ministério da Instrução Pública. 

- Em 1892 os assuntos educativos regressam ao Ministério do Reino, 

sendo até 1913, altura em que é de novo criado o Ministério da 

Instrução Pública, dispersos por vários ministérios e direções-gerais: 

- Ministério do Interior: tutela os estabelecimentos sob a alçada 

das Direções-Gerais de Instrução Primária e Secundária, 

Superior e Especial. 

- Ministério do Fomento: tutela os estabelecimentos sob a 

alçada da Direção-Geral do Comércio e Industria e a Escola 

de Medicina Veterinária, Instituto Superior de Agronomia e 

Escola Nacional de Agricultura. 

- Ministério das Colónias: tutela a Escola de Medicina Tropical, 

a Escola Colonial e o Colégio das Missões.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
200 Simões, M. (1985). Ministério da Instrução Pública. In: Serrão, J.. op. cit., Vol. III, pp. 331-
332. 
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2.2. República 
 
Relativamente ao período republicano apresentado no nosso estudo, 

abordaremos neste capítulo as características políticas principais das duas 

primeiras republicas, a 1ª República e o Estado Novo, e as consequentes 

repercussões dessas políticas na Educação. 

 
2.2.1. A 1.ª Republica  

   

A revolução republicana,201 de 5 de Outubro de 1910, que põe termo ao regime 

monárquico, com cerca de oito séculos de história, vinha assim decidida a 

reformar a mentalidade portuguesa, tendo para o efeito como instrumentos 

privilegiados, como já vimos, a educação e instrução.202 

 

Segundo Rómulo de Carvalho “falou-se mesmo, no tempo, em «educação 
republicana», educação interessada na criação e consolidação de uma nova 
maneira de ser português, capaz de expurgar a Nação de quantos males a 
tinham mantido, e mantinham, arredada do progresso europeu.”203 

 

Em matéria de educação, a atenção dos governantes centrou-se nos já 

tradicionais problemas da educação, nomeadamente o analfabetismo, a 

                                                           
201 Banond, I. (2014). História das Ideias Políticas. Cascais: Princípia Editora. pp. 484-485. 
Para melhor compreensão da situação política, contextualizadora das políticas educativas, 
Isabel Banond refere-nos que “em Outubro de 1910, a Maçonaria realiza o seu objectivo final e 
apodera-se do governo pela via revolucionária. Na antevéspera da revolução, assenhoreia-se 
de aquartelamentos e alguns revolucionários de farda juntam-se aos civis prefaciando a queda 
da monarquia. A 5 de Outubro, a monarquia constitucional portuguesa sente a derrota em 
Lisboa, sendo proclamada uma república maçónica. É estabelecido um governo provisório, 
composto pelos mações mais importantes e gozando do apoio dos governos de França e 
Inglaterra.” A instabilidade governativa que se instalou durante a 1.ª República foi enorme. A 
autora sublinha-o enumerando os órgãos de soberania e governantes existentes durante o 
curto espaço de tempo da sua existência, referindo que “entre 1910 e 1926, há sete 
parlamentos, oito presidentes da República, trinta e nove governos, quarenta chefes de 
governo, duas presidências do ministério que não chegam a tomar posse, dois presidentes do 
ministério interinos, uma junta constitucional, uma junta revolucionária e um ministério investido 
na totalidade do poder executivo. Posto que a república terá sido prejudicada pela frequente 
violência pública, pela instabilidade política, pela falta de continuidade administrativa e pela 
impotência governamental.” 
202 Proença, M.. op. cit., p. 51.  
A autora refere a propósito da causa da instrução que “para os mais destacados dirigentes 
republicanos a instrução do povo era condição indispensável à sua consciencialização cívica e 
à sua elevação moral e espiritual.” 
203 Carvalho, R.. op. cit., p. 651. 
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escassa rede escolar, a deficiente formação de professores, bem como o seu 

estatuto remuneratório.204 

 

A fim de levarem avante a reforma do sistema educativo, os governantes 

republicanos, sentiram a necessidade de primeiro prepararem o terreno, para a 

sua aplicação. 

 

Nesse sentido começaram por produzir legislação, que visava abolir certas 

prerrogativas da presença das Ordens Religiosas no ensino, a doutrinação 

católica nas escolas públicas, bem como os privilégios da Universidade de 

Coimbra e as suas praxes, nomeadamente os juramentos solenes sobre os 

Evangelhos, prometendo ser bons cumpridores dos seus deveres, praticados 

pelo reitor e professores nos atos de posse, assim como pelos alunos aquando 

da sua primeira matrícula.205 

    

Durante cerca de dois anos os assuntos relativos à instrução e educação 

permaneceram ainda na dependência do Ministério do Interior, até à criação, 

pela terceira vez no país, do Ministério da Instrução Pública.206  

 

No entanto, mesmo perante esses condicionalismos, de organização estatal 

herdados da monarquia, não foi afetado o desenvolvimento das atividades 

respeitantes às questões do ensino, pela firmeza das intenções e pelo 

entusiasmo, ainda imbuído do espírito da revolução, no sentido de tentarem 

concretizar os seus projetos nesta área.207 

 

Assim, logo em 1911 começou a ser preparada e efetuada uma reforma global 

do ensino, contemplando todos os graus de ensino do primário ao universitário 

bem como todas as suas modalidades, não esquecendo por conseguinte 

                                                           
204 Carvalho, R.. op. cit., p. 656. 
205 Carvalho, R.. op. cit., pp. 659-661. 
206 Simões, M. (1985). Ministério da Instrução Pública. In: Serrão, J.. op. cit., Vol. II, p. 332.  
Conforme refere Manuel Breda Simões, após a sua 3ª criação “este ministério não mais foi 
extinto, passando através da Lei 1941 de 11 de Abril de 1936 a denominar-se Ministério da 
Educação Nacional.”  
207 Carvalho, R.. op. cit., p. 663. 
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também o ensino profissional. O ano de 1911 foi nas palavras de Rómulo de 

Carvalho, “um ano grande na História do Ensino em Portugal.”208 

 

A instrução primária foi a precursora das grandes reformas republicanas do 

ensino, dado ser através deste grau de ensino que se pretendia conseguir a 

alteração de mentalidades que permitisse a consolidação do regime 

republicano agora instaurado. A reforma da instrução primária teve lugar em 

Março de 1911 sendo de acordo com Rómulo de Carvalho “um documento 
notabilíssimo que nos colocaria ao nível dos países mais avançados no 
domínio da instrução, se fosse minimamente executado”, este documento 

reflete bem, em seu entendimento, a consciência de quem o elaborou, 

relativamente à instrução primária, e aos seus conhecimentos perfeitamente 

atualizados do ponto de vista da pedagogia mais progressista da época, 

acrescentando ainda ser aquela “uma reforma de sonho, em que se programa 
o que seria bom ver realizado, sem se atender à situação real do país, à sua 
pobreza sem remédio, à impreparação dos seus executores, à sonolência dos 
serviços do Estado, à inércia nacional.”209  

  

No ensino primário, a Reforma de 1911, criou dois ciclos para este grau de 

ensino: o ensino primário elementar, com a duração de três anos e a funcionar 

em regime de obrigatoriedade e, o ensino primário complementar com a 

duração de cinco anos.210 No entanto, estas medidas não tiveram êxito, nos 

termos esperados, relativamente à diminuição significativa do analfabetismo, 

face ao incumprimento da escolaridade obrigatória. Não obstante, a Reforma 

do ensino primário de 1919, reestrutura o ensino, criando um ciclo geral com a 

duração de cinco anos e de frequência obrigatória e, um ciclo superior com a 

duração de três anos. 

 

Relativamente ao ensino primário superior, Adolfo Lima considera que a sua 

criação foi uma das mais relevantes medidas legislativas da República “que 
poderia ter sido a «escola-tipo» que deveria realizar entre nós o regime da 
                                                           
208 Idem 
209 Carvalho, R.. op. cit., pp. 665-666. 
210 Reformas de Ensino em Portugal. Reforma de 1911. In: Regulamento do Ensino Primário. 
Lisboa: I.I.E. (1989). p. 6. 
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«escola única» – escola activa, de ensino integral, de cultura e de trabalho de 
pré-aprendizagem profissional – «escola-oficina», ou «escola-granja», 
conforme a região.”211 

 

Em 1924, mais uma vez por questões orçamentais, razões que caracterizaram 

a maioria dos insucessos das medidas educativas na 1ª República, António 

Sérgio suprime as Escolas Primárias Superiores criadas pelo Estado.212 

 

No combate ao analfabetismo a República, apostou na expansão da rede de 

escolas primárias, que apesar do seu crescimento nunca conseguiu cobrir o 

país na sua totalidade, deixando a descoberto principalmente o interior do 

país.213 Assim o Estado republicano, numa solução de continuidade, deitou 

também mão ao recurso das Escolas Móveis, criadas em 1882 pela monarquia, 

a fim de divulgar a utilização do Método de João de Deus na aprendizagem da 

leitura, no entanto no entender de António Nóvoa “a concepção destas escolas 
baseia-se em pressupostos «redutores» e «voluntaristas»: por um lado, porque 
restringem as aprendizagens escolares à alfabetização, abrindo um precedente 
de que o Estado Novo se apropriará abusivamente em 1931 para criar os 
postos de ensino; por outro lado, porque valorizam na contratação do pessoal 
docente a lealdade política e ideológica em detrimento de critérios técnico-
profissionais.”214 

 

A forma rápida como os republicanos levaram a cabo, a reforma do ensino 

primário, lançada logo após a sua subida ao poder em 1911, pelas razões atrás 

expostas de criação de uma consciência de cidadania, só encontraram paralelo 

no ensino universitário, tendo em conta a necessidade urgente de terminar, 

nesse grau de ensino, com a hegemonia coimbrã arreigada de 

conservadorismo.215  

 

                                                           
211 Lima, A. (1926). Escolas Primárias Superiores. In: Educação Social, nº 12. p. 393. 
212 Proença, M.. op. cit., p. 62. 
213 Proença, M.. op. cit., p. 61. 
214 Nóvoa, A. (1989). A República e a Escola: das intenções generosas ao desengano das 
realidades. In: Reformas do Ensino em Portugal. Reforma de 1911. Tomo II, Vol. I. Lisboa: 
Instituto de Inovação Educacional. p. XI. 
215 Carvalho, R.. op. cit., p. 682. 
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Relativamente ao ensino secundário o processo de reforma foi mais lento, 

apesar de em Junho de 1911 ter sido nomeada uma comissão, presidida por 

Adolfo Coelho, a fim de proceder à organização de um projeto de reforma para 

esse grau de ensino. Em 1914, três anos depois da constituição da comissão 

de reforma e três anos antes de ser levada a efeito qualquer reforma, o 

governo pública neste grau de ensino os seus primeiros decretos. O primeiro, 

de Setembro desse ano, refere-se à criação de trabalhos individuais educativos 

nos Liceus. O segundo decreto, de Novembro desse mesmo ano, é relativo ao 

ensino das raparigas, no que diz respeito ao desempenho dos seus deveres 

domésticos. Para o efeito serão criadas escolas especiais, à semelhança do 

Liceu Maria Pia em Lisboa e, enquanto tal não acontecesse, passaria a 

funcionar nos Liceus do Porto e Coimbra uma secção feminina. Este segundo 

decreto permite também que nas capitais de distrito onde não existissem 

secções femininas independentes, as alunas pudessem frequentar os Liceus 

masculinos. De acordo com Rómulo de Carvalho “começava assim a 
consolidar-se o princípio da coeducação.”216 

 

Em Dezembro de 1915 é nomeada a segunda comissão de preparação da 

reforma do ensino secundário, e foi com base nos trabalhos desta nova 

comissão que, em 17 de Abril de 1917 o ministro da Instrução, Joaquim Pedro 

Martins, assina a reforma do ensino secundário, deixando assim de estar em 

vigor a reforma de 1905 de Eduardo José Coelho.  

 

O novo diploma teve a intenção primordial de reunir num só diploma as 

inúmeras disposições sobre o ensino secundário, a fim de se proceder à sua 

coordenação e sistematização, fossem elas leis, decretos, regulamentos ou 

portarias.  

 

Este diploma de reforma manteve a subdivisão dos Cursos Complementares 

em Letras e Ciências, da anterior reforma, introduzindo no entanto a inovação 

de acrescentar uma disciplina de carácter científico, Ciências Físicas e 

Naturais, ao Curso Complementar de Letras e, acrescentar a disciplina de 

Filosofia ao Curso Complementar de Ciências. Tal inovação originou uma 
                                                           
216 Carvalho, R.. op. cit., pp. 682-683. 
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grande contestação, levando a que os Liceus fossem encerrados e que em 

consequência se regressasse à reforma de 1905.217 

 

Em 1918, de novo debaixo de um regime ditatorial, presidido por Sidónio Pais, 

o novo ministro da Instrução, Alfredo Magalhães, nomeia nova comissão de 

preparação da reforma do ensino secundário, reforma essa que veio a ter lugar 

em Julho desse mesmo ano.218 Esta nova reforma, substancialmente mais 

consistente que a anterior, no entender de Rómulo de Carvalho, procura 

conciliar o ensino humanístico, com tradição entre nós, com o ensino científico, 

de cariz prático e utilitário, não se esquecendo o texto da nova reforma de 

contemplar também a educação artística.219 

 

O facto de se viver nesse momento sob um regime ditatorial, no entender de 

Rómulo de Carvalho, permitiu que o ministro da Instrução tomasse decisões 

que de outro modo não seriam possíveis.  

 

Relativamente ao Curso Geral, com a duração de cinco anos, procedeu-se a 

uma alteração de fundo, relativamente à reforma de 1905, com a inversão da 

duração dos seus dois ciclos, passando o primeiro ciclo a ter a duração de dois 

anos e o segundo ciclo a ter a duração de três anos. Intencionalmente a 

disciplina de Português passou a ser lecionada apenas nos três anos do 

segundo ciclo, enquanto nos dois anos do primeiro ciclo a disciplina de 

Português passava a designar-se por Narrativas Históricas, o que “permitia ao 
professor não só actuar nos aspectos linguísticos dos textos como também, 
intencionalmente, acordar e estimular os sentimentos patrióticos dos alunos.”220 

 

Nesta reforma o Curso Geral passa no conjunto das disciplinas para as 30 

horas semanais, ou seja sofre um aumento de 4h semanais relativamente ao 

que vinha sendo praticado, sendo esse aumento de 17h no conjunto das 

                                                           
217 Carvalho, R.. op. cit., pp. 683-684. 
218 Proença, M.. op. cit., p. 63.  
Maria Cândida Proença, “desvaloriza a reforma de 1917, considerando que a primeira reforma 
do ensino secundário foi a publicada no período ditatorial de Sidónio Pais, em 14 de Julho de 
1918.”  
219 Carvalho, R.. op. cit., p. 684. 
220 Carvalho, R.. op. cit., p. 685. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_________________________________________________________________________________________________ 

168 

disciplinas lecionadas nos cinco anos do curso. Para este acréscimo de horas 

para além da introdução das novas disciplinas de Trabalhos Manuais e Canto 

Coral, ter-se-á que ter em conta que esse resultado se verifica, muito por força 

da separação de disciplinas que habitualmente se lecionavam em simultâneo. 

 

Nos Cursos Complementares, que como vimos tanta polémica geraram na 

anterior reforma, culminando com o encerramento dos Liceus, as alterações 

impostas pela nova reforma de 1918 foram mais profundas. Os Cursos 

Complementares de Letras e Ciências que tinham no conjunto dos seus dois 

anos 14 disciplinas, passam a ter respetivamente 22 e 23 disciplinas, passando 

também a sua carga horária semanal de 22 horas para respetivamente 30,5 e 

31 horas. Foi de novo introduzida, no Curso Complementar de Letras, a 

disciplina de Ciências Físico-Naturais, bem como, e neste caso comum aos 

cursos de Letras e Ciências, a disciplina de Propedêutica Filosófica. Nas 

palavras de Rómulo de Carvalho foi “uma reforma aterrorizadora.” 
 

Os Liceus, na reforma, continuaram a dividir-se em Liceus nacionais centrais, 

existindo cinco em Lisboa, três no Porto e um em Coimbra, e em Liceus 

nacionais, existindo um em cada capital de distrito, tendo sido como vimos 

anteriormente, na reforma de Jaime Moniz, abandonados os Liceus municipais. 

 

O regulamento desta reforma continuava a considerar o funcionamento em 

regime de classe, não existindo por conseguinte nenhuma disciplina 

independente. Era também feita alusão à instrução cívica, observando-se que a 

mesma não deveria constituir uma aprendizagem autónoma, devendo isso sim 

ser ministrada pelos professores no âmbito do ensino das suas disciplinas, 

nomeadamente nas disciplinas de Português e História.221 

 

Relativamente ao ensino feminino esta reforma estabelece que existirão três 

Liceus exclusivamente femininos, um em Lisboa outro no Porto e outro em 

Coimbra, no entanto enquanto não houver mais oferta, fora das cidades 

referidas, continua a admitir-se a sua matrícula em Liceus masculinos222 tal 

                                                           
221 Idem. 
222 Carvalho, R.. op. cit., p. 686. 
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como já acontecia aquando da publicação do decreto, de Novembro de 1914 

relativo ao ensino das raparigas, no que diz respeito ao desempenho dos seus 

deveres domésticos, que vimos anteriormente. 

 

No que respeita ao Ensino Técnico e Profissional, Maria Cândida Proença 

considera que sendo esse “um dos temas mais caros da propaganda 
republicana durante a monarquia, também não mereceu da República a 
atenção que seria de esperar”,223 no entanto a sua reforma começa a ser 

sentida logo em 1910 com o desmembramento do Instituto de Agronomia e 

Veterinária em duas instituições distintas: o Instituto Superior de Agronomia e a 

Escola de Medicina Veterinária, que acrescentaram aos graus médio e 

superior, já existentes, os graus elementar, primário e popular.224 

 

O decreto que regulamenta a reforma do ensino industrial e comercial data de 

Maio de 1911, e determina o desmembramento do Instituto Industrial e 

Comercial de Lisboa, em duas instituições também distintas: o Instituto 

Superior Técnico e o Instituto Superior do Comércio.225 

 

Em 1918, o governo de Sidónio Pais, na sua reforma para o ensino secundário 

contempla também a reorganização do ensino industrial e comercial. Era seu 

entendimento que a reorganização do ensino industrial deveria ser operada a 

partir da criação, na base do sistema ascensional, de Escolas de Artes e 

Ofícios, seguidas das Escolas Industriais, Escolas Preparatórias, para a 

formação de auxiliares de engenharia e o Instituto Superior Técnico. 

Relativamente à reorganização do ensino comercial, o percurso ascendente 

efetuar-se-ia a partir das Aulas Comerciais, passando de seguida às Escolas 

Comerciais, Institutos Comerciais e Instituto Superior do Comércio.226     

 

                                                           
223 Proença, M.. op. cit., p. 64. 
224 Carvalho, R.. op. cit., p. 694. 
225 Carvalho, R.. op. cit., p. 695. 
226 Carvalho, R.. op. cit., p. 696. 
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Em Dezembro de 1918 o presidente da República, Sidónio Pais, é 

assassinado, e deste modo cai também a reforma do ensino secundário.227 

 

A perturbação gerada pela situação anterior fez com que só perto da abertura 

do ano letivo seguinte, em Setembro de 1919, nova reforma do ensino 

secundário fosse implementada, tendo desta vez como ministro da Instrução, 

Joaquim José de Oliveira. No âmbito desta reforma, no Curso Geral o número 

total de horas semanais que tinha subido de 26 para 30 horas sobe agora para 

31 e 32 horas no segundo e terceiro anos do segundo ciclo respetivamente. No 

Curso Complementar de Letras é lhe retirada a disciplina de Ciências Físico-

Naturais, acrescentando-se no entanto a disciplina de Matemática, 

permanecendo no Curso Complementar de Ciências a disciplina de Português 

e de Filosofia. A disciplina de Educação Física é retirada de todo o Curso 

Complementar.228 

 

De novo se estava longe de estar perante uma reforma de objetivos 

pedagógicos, científicos e culturais bem definidos, estava-se sim perante uma 

reforma que resultava simplesmente da conjuntura política e que se limitava 

assim, como refere Maria Cândida Proença, “a repor com leves arranjos 
curriculares, a situação anterior.”229 

 

Em Junho de 1921, e após algumas atribulações que levaram a que fosse 

reposto em vigor o diploma da reforma de 1918, o novo ministro da Instrução, 

Ginestal Machado, decreta uma nova reforma para o ensino secundário que no 

essencial era muito semelhante à reforma de 1919. Para Maria Cândida 

Proença esta reforma não alterou, tal como a anterior, “o tipo de ensino 
enciclopédico que caracterizou o ensino liceal, desde a sua criação até aos 
anos trinta do século XX.”230 Até ao fim da 1ª República, em 1926, nada mais 

de significativo ocorreu em termos legislativos relativamente ao ensino 

secundário. 

                                                           
227 Ferreira, D. (1985). Sidónio Pais. In Serrão, J. - Coord. - (1985). Dicionário de História de 
Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. IV, pp. 517-523. 
228 Carvalho, R.. op. cit., pp. 686-687. 
229 Proença, M.. op. cit., p. 63. 
230 Idem. 
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Relativamente ao ensino superior e, de acordo com Maria Cândida Proença, 

este foi “um dos sectores educativos a que a República prestou mais atenção” 

pelo facto, acrescenta, de existir a necessidade de “acabar com o quase 
monopólio que a Universidade de Coimbra exercia no ensino superior.” 
 

Para Joaquim Ferreira Gomes, essa necessidade residia no facto de o Governo 

Provisório ser formado “na sua maioria, por antigos professores e antigos 
alunos da Universidade de Coimbra” que estavam conscientes de que para lá 

do relacionamento pessoal “da maioria dos membros do Governo para com a 
academia coimbrã (uma relação psicologicamente «ambivalente»),231 eles 
sabiam, por experiência própria, que a ideologia oficial da Universidade de 
Coimbra se não coadunava com a ideologia do novo Regime”, bem como 

também era do seu conhecimento “que o ambiente na Academia coimbrã era 

explosivo.”232 

 

No entender de Joaquim Ferreira Gomes, no ensino universitário, apenas deve 

ser levada em linha de conta a reforma de 1911, porque apesar da 

instabilidade política ocasionar “várias reformas universitárias ao longo da I. ª 
República” apenas aquela reforma “traduz o que estava na intenção dos 
melhores espíritos que promoveram a República.”  
 

Esta reforma apresenta, de acordo com o autor, dois aspetos fundamentais: as 

reformas pontuais como sendo “aquelas que, logo em 1910 e nos começos de 
1911, foram feitas na Universidade de Coimbra – única Universidade então 
existente –, para a adequar à ideologia do novo Regime, pelo que são 
sobretudo reformas de fundo «ideológico»”, e as reformas «estruturais», como 

sendo aquelas que, “posteriormente foram feitas para as três Universidades.”233 

 

                                                           
231 Gomes, J. (1990). A Universidade de Coimbra durante a Primeira República (1910-1926). 
Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. p. 43.  
O autor considera esta relação psicologicamente «ambivalente» como sendo “feita de amor e 
de ódio, de veneração e de ressentimento, de simpatia e de antipatia.” 
232 Gomes, J. (1990). op. cit., pp. 43-44. 
233 Gomes, J. (1990). op. cit., p. 139. 
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Como consequência desta reforma e, atendendo à criação das duas novas 

Universidades, em Lisboa e no Porto, a oferta no ensino superior aumentou 

consideravelmente, tendo esse facto, de acordo com Maria Cândida Proença, 

permitido que o crescimento percentual de alunos no ensino superior e 

secundário fosse superior ao que se verificou no ensino primário, neste 

período.234 

 

Outro dos temas educativos incontornáveis, na 1ª República, é a instrução 

popular que recebeu um forte impulso neste período através das Universidades 
Populares,235 sendo estas consideradas, de acordo com Filomena Bandeira “de 
finalidade educativa, mas com uma função social de integração ou regulação” 

acrescentando a autora que tais instituições eram promovidas ou tinham a 

colaboração das “elites intelectuais e surgem de um universo ideológico 
marcado por ideias de democracia política e reformismo social, cujo horizonte 
se determina na formação, consolidação e revitalização do estado 
republicano”,236 processando-se o seu funcionamento de uma forma muito 

própria, sendo “a conferência ou palestra livre, os cursos subordinados a um 
tema ou a uma disciplina, a biblioteca, as visitas de estudo e as excursões os 
meios mais vulgarizados”, acrescentando ainda a autora haver ainda “lugar 
para a utilização de outros suportes educativos como a projecção de filmes, a 
dramatização de textos, a organização de festas comemorativas e sessões 
musicais.”237 Os cursos ministrados tinham fundamentalmente como população 

alvo adultos.238 

 

A 1ª República foi um período fértil no debate de modelos educativos de 

carácter democrático, graças aos contributos de um vasto leque de 

personalidades, que tendo como suporte estudos de natureza pedagógico-

                                                           
234 Proença, M.. op. cit., pp. 64-65. 
235 Fernandes, R. (1993a). Uma experiência de formação de adultos na 1ª república. A 
Universidade Livre para a educação Popular 1911-1917. Lisboa: C.M.L.. p. 10.  
O autor sobre estas universidades afirma: “tratava-se de uma instituição claramente 
propagadora da ideologia republicana, com fortes conotações maçónicas a atentar nos 
principais colaboradores.” 
236 Bandeira, F. (1994). A Universidade Popular Portuguesa nos anos 20. Os intelectuais e a 
educação do povo: entre a Salvação da República e a Revolução Social. Lisboa: F.C.H.S. da 
U.N.L..  p. 4. 
237 Bandeira, F. op. cit. p. 6 op. cit. pp. 4-5. 
238 Proença, M.. op. cit., p. 67. 
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científica, contribuíram com a sua intervenção cívica para o lançamento e 

debate da temática em causa.239  

 

Nas palavras de Rogério Fernandes “um dos aspectos mais característicos do 
movimento pedagógico português durante a 1ª República é o seu vigoroso 
impulso em ordem à constituição de uma pedagogia científica”,240 atitude essa 

que se traduziu no incentivo concedido à formação de professores nos níveis 

de ensino primário e secundário. 

 

No entanto, tal atitude não se apresentou em termos de soluções como 

inovadora,241 no sentido de, nesta matéria, abrir ruturas com o passado, 

situando-se mais numa perspetiva de aperfeiçoamento, dando continuidade ao 

que já se praticava no final do período monárquico. Nas palavras de Maria 

Cândida Proença “uma vez no poder os republicanos continuaram as 
tendências que se vinham verificando e, logo na reforma de 1911, criaram as 
Faculdades de Letras e as Escolas Normais Superiores destinadas a preparar 
para a docência do ensino secundário”, acrescentando que “a nível do ensino 
primário também se procurou uma melhoria da formação dos docentes [...]”,242 

considerando nesta matéria, Joaquim Pintassilgo que, “o projecto de formação 
de professores desenvolvido pela 1ª República portuguesa procura acentuar a 
vocação simultaneamente académica e profissional das escolas normais”, 
                                                           
239 Proença, M. (1997). O advento do republicanismo e a escola republicana (1890-1926). In: 
Escolano, A. e Fernandes, R. (Coord.). Los caminos hacia la modernidad educativa en España 
y Portugal (1800-1975). Zamora: Sociedad Española de Historia de la Educación, Fundación 
Rei Afonso Henriques. p. 134. 
240 Fernandes, R. (1979). A pedagogia portuguesa contemporânea. Lisboa: Biblioteca Breve. p. 
11. 
241 Fernandes, R. (1993). História das Inovações Educativas (1875-1936). In: A História da 
Educação em Espanha e Portugal: Investigações e Actividades. Lisboa: Sociedade Portuguesa 
de Ciências da Educação. p. 157.  
Para Rogério Fernandes “o termo inovação cobre um conjunto de significações a tal ponto 
amplo que se torna difícil delimitar com rigor o respectivo campo de pesquisa. Essa diversidade 
pareceu-nos todavia susceptível de se enquadrar em duas grandes áreas: 

a) ensaios de modernização ou reformas efectivas de sectores estruturais de um 
dado sistema educativo, incluindo medidas preparatórias de tais reformas, bem 
como a implantação de novos dispositivos pedagógicos de carácter organizativo, 
ou a criação e utilização de instrumentos didácticos inéditos; 

b) projectos e movimentos pedagógicos alternativos, assim como as concepções dos 
seus protagonistas e a intervenção de instituições educacionais que, geradas no 
exterior do sistema educativo oficial, representam outras tantas leituras críticas dos 
fins, das formas de organização ou das práticas mais comuns em determinado 
período histórico.” 

242 Proença, M. (1997). op. cit., p. 133. 
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mesmo considerando como acrescenta que “as realizações práticas não 
corresponderam aos ideais pedagógicos expressos.”243   

 

Antevia-se assim na 1ª república a criação de uma nova imagem do professor, 

sendo de acordo com Pintassilgo, “principalmente ao nível da imagem social do 
professor que as transformações se vão fazer sentir”, acrescentando que “o 
discurso pedagógico – e não só o discurso dos professores, mas também o 
próprio discurso oficial – não se cansa de valorizar a imagem e a função social 
do professor”,244 neste sentido André Velasco acrescenta que o professor 

“beneficiará do mesmo respeito que o padre e que o magistrado.”245  

 

Relativamente ao professor do ensino primário e, dando ênfase à sua nova 

imagem social, António Nóvoa refere que este “é suposto intervir em todos os 
aspectos da vida local”, para este autor “a República, especialmente após a Iª 
Guerra Mundial será lembrada como a Era de Ouro dos professores 
primários.”246  

 

Na análise do reforço da imagem social do professor, Joaquim Pintassilgo 

realça ainda que “a valorização da imagem social do professor passa ainda 
pela afirmação, coerente com o desenvolvimento que as ciências da educação 
conhecem na época, da sua qualidade de especialista da educação.”247 

 

Durante a 1ª República, a legislação publicada referente a todos os graus de 

ensino, não se apresentava como um todo coerente que deixasse perceber a 

intenção de estruturar o sistema de ensino em Portugal.248 

 

                                                           
243Pintassilgo, J. (1999). O Mestre como Artesão/Prático e como Intelectual. In: Magalhães, J. e 
Escolano, A.. Os Professores na História. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação. p. 93. 
244 Pintassilgo, J. (1998). República e Formação de Cidadãos: A Educação Cívica nas Escolas 
Primárias da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Edições Colibri. p. 69. 
245 Velasco, A. (1928). Deveres profissionais e cívicos do professor. In: Revista Escolar. nº 3, 
Março de 1928. p. 76. 
246 Nóvoa, A. (1987). Le Temps des Professeurs: Analyse Socio-Historique de la Profession 
Enseignante au Portugal (XVIIIª-XXª siècle). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação 
Científica. (2 volumes). pp. 608-609.  
247 Pintassilgo, J.. op. cit., p. 71.  
248 Carvalho, R.. op. cit., p. 697. 
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No entanto, em 1923, pela mão do ministro da Instrução João José da 

Conceição Camoesas, surge uma Proposta de lei a que o mesmo chamou 

“Estatuto da Educação Pública” redigido por si com o auxílio de 

individualidades reconhecidas nesta matéria, e que permite pela primeira vez 

durante a 1ª República, que o poder político se possa pronunciar sobre um 

plano integrado de definição da educação nacional.249 

   

Da análise referente ao plano de ensino resultante da Proposta de lei citada, 

podemos constatar que, compreende três grandes categorias: a educação 

geral, a educação especial e a educação superior.250 A educação geral, por sua 

vez, compreende três graus: o infantil, o primário e o secundário. 

 

Relativamente ao grau infantil este apresenta as seguintes características: 

- É ministrado em jardins-de-infância. 

- Funciona em regime de coeducação.  

- Tem quatro anos de duração. 

- É gratuito e não obrigatório, enquanto o estado não tiver condições 

económicas para o suportar. 

No grau primário, as suas características são as seguintes: 

- Tem seis anos de escolaridade divididos em dois graus. 

- Funciona em regime de coeducação. 

- É obrigatório e gratuito. 

O grau secundário tem as seguintes características: 

- Tem quatro anos de duração. 

- Funciona em regime de classe. 

- Não tem obrigatoriedade nem gratuitidade. 

 

A educação especial, caracterizada na Proposta de lei, compreende quatro 

modalidades: o curso especial da educação secundária, a educação técnica 

elementar, a educação técnica complementar e o ensino profissional. As 

características de cada uma das modalidades enumeradas da educação 

especial são as seguintes: 

                                                           
249 Carvalho, R.. op. cit., pp. 697-698. 
250 Carvalho, R.. op. cit., pp. 699-700. 
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Educação Secundária – Curso Especial: 

- É ministrada nos Liceus de Lisboa, Porto e Coimbra. 

- É destinada aos alunos que pretendiam aceder ao ensino superior. 

- Tem três anos de duração. 

- Funciona em regime de disciplinas agrupadas. 

Educação Técnica Elementar: 

- Tem quatro anos de duração. 

- É obrigatória, para os alunos que após a conclusão do ensino 

primário não ingressassem no Curso Geral Secundário. 

- É gratuita, para os alunos que comprovem não ter recursos 

económicos. 

- Constitui o grau elementar da educação especial e compreende 

cinco categorias: agrícola, comercial, doméstico, industrial e 

marítimo. 

- Tem como objetivo a preparação para o exercício das diferentes 

artes e profissões.  

Educação Técnica Complementar: 

- Tem quatro anos de duração. 

- É ministrada nas escolas de Educação Técnica Elementar. 

- Constitui um aprofundamento da Educação Técnica Elementar, 

sendo o grau secundário destas especialidades. 

Ensino profissional: 

- Tem como objetivo o treino exclusivamente técnico e especial para o 

exercício das diferentes indústrias do país. 

- É ministrado em Escolas Profissionais instaladas nas explorações 

industriais do Estado. 

Universidades e Escolas Superiores Especiais:  

- Estes estabelecimentos de ensino têm como objetivo: 

- A promoção da cultura superior do espírito. 

- A formação do pessoal superior das profissões. 

- A realização da investigação científica em institutos. 

- A organização de uma elite social diretiva. 

- O estudo científico do país e a sua aplicação à utilidade nacional. 
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Vejamos a estrutura do citado Estatuto (quadro 3), de João Camoesas, através 

do olhar de Rómulo de Carvalho251 e, da respetiva Proposta de lei:252 

 
 Quadro 3: Estatuto da Educação Pública de João Camoesas    

 
 
 
Educação Geral 

Infantil  Dos 3 aos 6 anos 
Primário 1º grau - 7 aos 9 anos 

2º grau - 10 aos 12 anos 
Crianças anormais 

Secundário 
“Curso Geral”  

Dos 13 aos 16 anos 

 
 
 
 
 
 
 
Educação Especial 

Secundário 
“Curso Especial” 
(17 aos 19 anos) 
 

Letras 
Ciências 
Técnico 
Normal 

Técnico Elementar 
(13 aos 16 anos) 

Agrícola 
Comercial 
Doméstico 
Industrial 
Marítimo 

Técnico Complementar 
(17 aos 20 anos) 
 

Agrícola 
Comercial 
Doméstico 
Industrial 

Profissional  
 
Ensino Superior 
(além dos 20 anos) 

Universidades  
Escolas Superiores Espe -
ciais 

 

 

Esta organização do Sistema de Ensino, apresentada por João Camoesas no 

seu Estatuto da Educação Nacional mereceu por parte dos intelectuais da 

época o seu apreço. De acordo com o pensamento de Jaime Cortesão 

apresentado na Seara Nova, 
“A reforma constitui, na crítica dos métodos de ensino e nos fins gerais que 
tacitamente se propõe, não só o mais sério documento político emanado de um 
governo, dentro da República, como a primeira tentativa de reforma nacional, 
orientada por um espírito democrático.”253  

 

Com efeito esta reforma da educação, na sua proposta de lei, deixava 

transparecer a seriedade com que tinha sido feita, pois partindo das 

necessidades fundamentais do país para apresentar a nova estrutura da 
                                                           
251 Carvalho, R.. op. cit., p. 701. 
252 Diário do Governo. Separata de 2 de Julho de 1923. Lisboa: Imprensa Nacional. pp. 20-49. 
253 Carvalho, R.. op. cit., pp. 702-703. 
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educação nacional, alicerçava a proposta no levantamento dos defeitos da 

organização escolar vigente, nomeadamente: a cultura física, a cultura 

intelectual, a cultura moral e social, a relação das escolas com o ambiente e 

entre si, os jardins-de-infância, a escola primária, as escolas para anormais, a 

escola secundária, as escolas técnicas e profissionais, a educação superior 

das classes populares, as universidades e escolas superiores, a organização 

do nosso ensino em função da qualidade e do número de homens adestrados 

de que o país carece, os órgãos de fiscalização da educação, o pessoal 

docente, as catividades sociais e investigações científicas, os internatos, os 

edifícios escolares, a administração do ensino e o Fundo da educação 

nacional254. No entanto, este foi mais um documento que apenas serviu para 

reflexão e para a história da 1ª República, pois a permanente convulsão 

existente não permitiu, a estabilidade governativa necessária à implementação 

de um documento com a qualidade do “Estatuto da Educação Pública.”255          

 

Em 28 de Maio de 1926, o general Gomes da Costa,256 põe termo à 1ª 

República.  
“O pronunciamento militar não conhecera oposição significativa onde quer que 

fosse, e a marcha de Gomes da Costa sobre Lisboa mais parecera uma parada 
vitoriosa, culminante com a entrada em triunfo na capital a 6 de Junho. Puro 
engano: o carácter consensual e pacífico do 28 de Maio devia-se ao facto de ele, 
precisamente, se limitava a apear o Governo e o partido que o apoiava do Poder – 
pretensão amplamente partilhada pelo geral dos meios políticos e económicos.”257 

 
Na opinião de Maria Cândida Proença, para a educação não se avizinhavam 

tempos favoráveis, pois não tendo a ditadura militar delineado uma nova 

política de ensino, “o principal objetivo do novo regime residia em «acabar com 
a escola republicana»”.258 

 
 
                                                           
254 Diário do Governo. Separata de 2 de Julho de 1923. Lisboa: Imprensa Nacional. pp. 3-20. 
255 Carvalho, R.. op. cit., p. 703. 
256 Ferreira, D. (1985). Gomes da Costa. In: Serrão, J. -Coord. - (1985). Dicionário de História 
de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. II, p. 212. 
257 Rosas, F. (1994). Da ditadura militar ao Estado Novo: a «longa marcha» de Salazar. In: 
Mattoso, J. (Direção). História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. VII. p. 151. 
258 Proença, M. (2015). Uma história concisa de Portugal: Da República à União Europeia. 
Lisboa: Círculo de Leitores., p. 682.  
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2.2.2. A 2.ª República: Estado Novo. 
 
 
Era generalizado, na 1.ª República, o descontentamento pela marcha da 

política, com as questiúnculas partidárias no centro dos debates parlamentares, 

e consequentemente sem que se encontrassem soluções para os verdadeiros 

problemas nacionais259. Na existência de um sentimento generalizado contra o 

parlamentarismo e os partidos políticos, resultou o confiar nas boas intenções 

dos revoltosos. O golpe militar de 28 de Maio de 1926 surge, pois, na 

sequência de toda essa situação, como um movimento mobilizador do país, 

arrastando consigo verdadeiros democratas, convencidos da necessidade de 

se pôr cobro à inquietação pública pelo recurso a um braço forte que se 

impusesse e fosse respeitado.260 

 

Fernando Rosas, relativamente ao início deste período em análise, refere que é 

hoje consensualmente aceite na historiografia,  
“considerar o período que medeia entre o movimento militar de 28 de Maio de 1926 
e o advento do Estado Novo e das suas instituições, em 1933-1934 – isto é, o 
processo de transição da ditadura militar instaurada em 1926 para o regime 
salazarista -, como um dos mais agitados e politicamente complexos da nossa 
história do século XX.”261 

 

Para este autor, na análise que efetuou às motivações das diferentes 

sensibilidades que aderiram e apoiaram o golpe, refere que,  
“efectivamente, é seguro que, para as diversas sensibilidades republicanas que 

reclamam e apoiam o golpe, não estava de forma alguma em causa, com o «28 de 
Maio», o sistema liberal-parlamentar em si mesmo, mas tão-só, […] o propósito, 

mais ou menos vago e diversificado no tocante às formas de o realizar, de 
«regenerar» a República.”262  

 

O envolvimento dessas diversas sensibilidades, pese embora os diferentes 

posicionamentos verificados, no âmbito das suas intenções, conforme referido, 

permite efetivar uma estratégia de assunção do poder e a subsequente 

                                                           
259 Pinto, J. (2016). Salazar visto pelos seus próximos (1946-1968). (5ª ed.). Lisboa: Bertrand 
Editora., p. 214. 
260 Carvalho, R.. op. cit., p. 720. 
261 Rosas, F.. op. cit., p. 151.  
262 Rosas, F.. op. cit., Idem. 
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longevidade desse poder num novo regime, baseou-se na forma como Salazar 

soube estabelecer compromissos com as diferentes forças de direita e as 

figuras mais proeminentes da sociedade portuguesa. Fernando Rosas a esse 

propósito vem referir que,  
“toda a arte de Salazar no seu relativamente longo e sinuoso caminho conducente à 

tomada do Poder se pode resumir, […] nesta ideia central: a capacidade de – numa 
situação de crise económica e financeira e de dispersão e hesitação das forças 
conservadoras – saber liderar o processo de estabelecimento de um sistema de 
alianças entre elas, em torno de um programa comum, e de definir e aplicar uma 
táctica susceptível de as colocar e manter no controle do aparelho de Estado. 
O salazarismo surge-nos, assim, como um compromisso entre as diversas correntes 
políticas da direita e os vários sectores de interesses das «forças vivas», a partir de 
uma base comum de rejeição do liberalismo herdado da I República e da apologia 
de um Estado política, económica e socialmente forte e interventor – o único capaz 
de dar, na viragem dos anos 20 para os anos 30, uma resposta à crise que fosse 
consensual para os grupos dominantes.”263 

 

No que à Educação diz respeito a política educativa do Estado Novo 

desenvolve-se, de acordo com António Nóvoa, sob uma matriz autoritária que 

se prolonga por todo o período de 1930 a 1960, em três fases distintas.264 

 

A 1ª fase, de 1930 a 1936, intitulada pelo autor como a fase da “difícil 
substituição de legitimidades” parece ter presente como objetivo “o 
desmantelar das concepções, das representações e das práticas da escola 
republicana.” Para António Nóvoa esta atitude sistemática tem particular 

incidência na administração do ensino e na formação de professores.265  

 

Nesta linha de ação contra a escola republicana surgem as linhas de política 

educativa que vão atravessar o Estado Novo e que, de acordo com o autor, são 

as seguintes: 

                                                           
263 Rosas, F.. op. cit., pp. 184-185. 
264 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 456. 
265 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 457. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 181 

“- Uma estratégia de compartimentação do ensino266, que se manifesta na 
separação dos sexos e dos grupos sociais, bem patente nas medidas contra os 
princípios da coeducação ou da escola única. 
 

- A definição de uma lógica de realismo pragmático, que tenta ajustar a oferta 
institucional à procura social de educação, traduzindo-se numa espécie de 
nivelamento por baixo das aprendizagens escolares (redução da escolaridade 
obrigatória, redução dos conteúdos programáticos, redução do nível de 
competências dos professores, etc.). 
 

- A imposição de uma administração centralista e autoritária do sistema educativo, 
concretizada por via de um reforço dos mecanismos de inspecção (ensino público e 
ensino particular), de um controlo mais apertado dos corpos docentes e de uma 
mudança nas relações com os reitores dos liceus. 
 

- Uma atitude de desprofissionalização do professorado, através da desvalorização 
das bases profissionais e científicas da actividade docente, de que a nomeação de 
regentes escolares ou a desqualificação da formação académica dos professores 
são sinais evidentes.”267 

 

No âmbito curricular essa intencionalidade é notória. Destacamos, 

relativamente aos primeiros anos do Estado Novo, o Decreto 18:140, de 22 de 

Março de 1930, que determina que “o ensino primário elementar, conquanto 
continue mantendo o regime das classes em vigor, é dividido em dois graus, 
compreendendo o primeiro as matérias das três primeiras classes e o segundo 
as que dizem respeito ao programa da 4ª classe”,268 acrescentando que “ao 
termo de cada grau corresponderá a competente prova de exame, sendo 
obrigatória a do 1º grau e ficando dependente da respectiva aprovação o 
ingresso dos alunos na 4ª classe.”269 A aprovação neste exame corresponde 

assim ao termo do ensino obrigatório, reduzindo-o em dois anos relativamente 

à duração que transitou da 1ª República. A redução da duração do ensino 

primário elementar obrigatório e a extinção do ensino primário complementar, 

                                                           
266 Formosinho, J. (1988). Education for Passivity – A Study of Portuguese Education (1926-
1968). Londres: University of London / Institute of Education, Ph. D. Thesis. 
267 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 458. 
268 Decreto 18:140, de 22 de Março de 1930. Art.º 1.º. 
269 Decreto 18:140. Art.º 2.º. 
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bem como a proibição da coeducação, são alterações introduzidas pelo 

ministro Gustavo Cordeiro Ramos.270 

 

De acordo com o guião proposto, em 1933, pela Comissão encarregada de 

elaborar um esquema geral do ensino, para implementação no sistema 

educativo do Estado nacionalista, para António Nóvoa é visível a 

intencionalidade da sua proposta de orientações de política educativa, em 

quatro fins últimos: 
“1.º Garantir e impor uma instrução mínima a todos, o que obriga a conceber o 
ensino primário de forma mais simples (ao alcance de todos) e a dedicar-lhe uma 
atenção privilegiada. 
2.º Escolher os mais capazes, separando-os logo que possível dos «incapazes de 
ascenderem aos graus superiores de cultura», diversificando os mecanismos de 
selecção escolar. 
3.º Orientar os estudantes no sentido das suas «naturais vocações», isto é, no 
sentido da realização dos seus «destinos sociais». 
4.º Fixar de antemão as necessidades do Estado e da colectividade em matéria de 
diplomados, criando restrições à frequência de certos graus e modalidades de 
ensino.”271   

 

Como nos refere António Nóvoa, “esta lógica minimalista procura levar a escola 
ao conjunto da população, sem desencadear novas expectativas sociais e 
minimizando os efeitos de uma hipotética utilização do capital escolar como 
factor de mobilidade social.”272 

 

Esta perspetiva é também corroborada por Natércio Afonso quando, em 

relação à primeira década do regime, no que à educação diz respeito, refere na 

sua análise que,  
“o sistema escolar era visto por muitos políticos e seguidores de Salazar como uma 

fonte potencial de ideias divergentes e de oposição política. Muitas medidas 
específicas contrárias à expansão do ensino devem analisar-se sob esta 
perspectiva e não apenas como medidas contra a escola propriamente dita. De 
facto o «Estado Novo» implementou uma política educacional de duas faces, cujo 
objectivo último era o controlo político e ideológico sobre a sociedade portuguesa. 

                                                           
270 Carvalho, R.. op. cit., p. 733. 
271 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 480. 
272 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 479. 
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Por outro lado esta política implicava a intencional estagnação da expansão 
quantitativa da escolarização, no pressuposto que um sistema mais pequeno seria 
de mais fácil controlo. Além disso, o ensino era um veículo de mobilidade social, 
enquanto que o regime queria preservar o «status quo» social.”273 

  

Quando esta política começou a consolidar-se, apresentando resultados 

seguros da doutrinação desejada, a pressão exercida sobre a limitação da 

expansão do sistema de ensino diminuiu, pois a classe política do regime 

apercebeu-se de que face à diminuição do perigo de o sistema de ensino 

propiciar a transmissão de ideias perigosas, potenciava o objetivo de ser um 

veículo de controlo ideológico.274  

 

Sobre este entendimento ressalta como simbolismo o estabelecido no Decreto 

n.º 25:305, de 1935, que fixa o mobiliário mínimo para o funcionamento de 

cada lugar de professor do ensino primário elementar, estabelecendo que 

“deverá ainda haver em cada sala de aula, devidamente emoldurado, o retrato 
do Chefe do Estado e, resguardada em redoma conveniente, uma bandeira 
nacional.”275 Este simbolismo é complementado pela Lei n.º 1:941, de 1936, 

onde é referido que “em todas as escolas públicas do ensino primário infantil e 
elementar existirá, por detrás e acima da cadeira do professor, um crucifixo, 
como símbolo da educação cristã determinada pela constituição.”276    

 

                                                           
273 Afonso, N. (1994). A Reforma da Administração Escolar: a abordagem política em análise 
organizacional. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. p. 105. 
274 Savater, F. et al. (2010). O valor de educar, o valor de instruir. Lisboa: Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. p. 16. 
Fernando Savater, generalizando a concretização apresentada, dá-lhe fundamentação 
referindo que nesta contraposição educação versus instrução, “em linhas gerais, a educação, 
orientada para a formação da alma e para a transmissão do respeito pelos valores morais e 
patrióticos foi sempre considerada de um nível superior ao da instrução, destinada a dar a 
conhecer competências técnicas ou teorias científicas.” 
Naturalmente que reportando-se à atualidade, na vigência de Estados de direito democrático, o 
autor refere que “esta contraposição, educação «versus» instrução, parece hoje notavelmente 
obsoleta e bastante enganadora. Ninguém se atreverá a sustentar seriamente que a autonomia 
cívica e ética de um cidadão possa formar-se na ignorância de tudo aquilo que é necessário à 
sua própria valorização profissional; e a melhor preparação técnica, desprovida do 
desenvolvimento básico das capacidades morais ou de uma disposição mínima de 
independência política, nunca potenciará a afirmação de pessoas de parte inteira, mas apenas 
a reprodução de autómatos assalariados. Sucede ainda que separar a educação da instrução 
se mostra não só indesejável, mas igualmente impossível, uma vez que não se pode educar 
sem instruir, e vice-versa.” 
275 Decreto n.º 25:305, de 9 de Maio de 1935. Art.º 3.º. 
276 Lei 1:941, de 11 de Abril de 1936. Base XIII. 
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Para Nóvoa, “nesta fase, a política nacionalista define-se como contraponto à 
política republicana, tendo dificuldade em exprimir-se num conjunto coerente 
de valores e de princípios educativos”, acrescentando que para dar resposta a 

esta situação “Carneiro Pacheco é nomeado Ministro da Instrução Pública.”277  

 

O posicionamento deste ministro, face ao desafio que tem pela frente, fica bem 

patente no seu discurso de tomada de posse, onde afirma que, 
“em nome da verdade, há-de reconhecer-se que não se fez ainda obra de conjunto 
com espírito de sistema, e, por isso, a restauração nacional, nesta matéria, vai 
ainda muito atrasada. [...] É costume dizer-se que quem ocupa um posto ministerial 
vai render a guarda. Eu não venho render a guarda! Venho tomar uma ofensiva. 
Dirigir a ofensiva do Estado Novo pela educação nacional.”278   

 

Num contexto ideológico de um regime, cujo princípio orientador se apoiava na 

preservação dos valores tradicionais da sociedade rural hierarquizada e no 

catolicismo, o sistema escolar, principalmente as escolas primárias, foram 

concebidas como um meio privilegiado de doutrinação e de controlo ideológico. 

De acordo com Natércio Afonso, 
“a educação das classes mais desfavorecidas começou a ser considerada como 
indesejável, ou pelo menos suspeita, e potencialmente perigosa. Por um lado, a 
educação reforçaria a tendência para as populações abandonarem o seu estilo de 
vida rural e tradicional, migrando para as grandes cidades, onde iriam reforçar as 
indesejáveis fileiras dos movimentos revolucionários. Por outro lado, a educação e a 
alfabetização facilitariam o acesso das pessoas às perniciosas ideias estrangeiras, 
contrárias aos valores-chave do regime. Assim, as novas políticas educativas foram 
concebidas para reduzir a expansão do sistema educativo, e para implementar 

poderosos veículos de doutrinação ideológica.”279  

 

É neste contexto que “o Estado Novo vai construir, de forma duradoura, o seu 
projecto de educação nacional, centrado na afirmação do primado da educação 
sobre a instrução”,280 e de acordo com António Nóvoa é também o ponto de 

partida para a 2ª fase da política educativa do Estado Novo, compreendida 

                                                           
277 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 458. 
278 Pacheco, A. (1936). Discurso da tomada de posse do Ministro da Instrução Pública – 
Extrato. In: Revista Escola Portuguesa, nº 69, 6 de Fevereiro. 
279 Afonso, N. (1994).. op. cit., p. 104. 
280 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 180. 
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entre 1936 e 1947, e intitulada como a fase da “construção nacionalista da 
educação”, marcando uma viragem na implementação de medidas de política 

educativa, caracterizada “pela tentativa de edificação da escola nacionalista, 
baseada numa forte componente de inculcação ideológica e de doutrinação 
moral.”281  

 

Para tal, no seu programa de ação, Carneiro Pacheco, “executor implacável da 
doutrina política de Salazar”,282 faz publicar a Lei n.º 1:941, de 11 de Abril de 

1936 onde se procede à “remodelação do Ministério da Instrução Pública”, 

conforme se intitula. Esta lei organizada em XIV Bases começa por proceder à 

alteração da designação do ministério, que abandona a denominação de 

Ministério da Instrução Pública, passando a denominar-se Ministério da 

Educação Nacional.283  

 

De acordo com Filomena Mónica trata-se de investir a escola “principalmente 
como uma agência, não de transmissão de conhecimentos (instrução), mas de 
formação da consciência (educação).”284  

 

A lei n.º 1:941, para além da mudança de denominação do ministério procede 

também à instituição e regulamentação da Junta Nacional de Educação “para o 
estudo de todos os problemas que interessam à formação do carácter, ao 
ensino e à cultura” no que diz respeito à: (i) educação moral e física; (ii) ensino 

primário; (iii) ensino secundário; (iv) ensino superior; (v) ensino técnico; (vi) 

Belas Artes; e (vii) Investigação científica e relações culturais.285 A lei 

regulamenta igualmente a seleção e formação de professores, estabelecendo 

que “na selecção do professorado de qualquer grau de ensino, ter-se-ão em 
conta, sem prejuízo da necessária preparação científica, as exigências da sua 
essencial cooperação na função educativa e na formação do espírito 
nacional.”286 A lei prevê também relativamente aos Bolseiros do Estado que 

                                                           
281 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 458. 
282 Carvalho, R.. op. cit., p. 753. 
283 Lei 1:941. Base I. 
284 Mónica, M. (1978). Educação e Sociedade no Portugal de Salazar. Lisboa: Editorial 
Presença. p. 344. 
285 Lei 1:941. Bases II, III e IV. 
286 Lei 1:941. Bases V e VI. 
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sejam “concedidas bolsas de estudo pecuniárias a estudantes pobres de 
elevada capacidade moral e intelectual, rigorosamente comprovada.”287 O 

diploma determina ainda que “na reforma do ensino prevenir-se-á a 
superpopulação dos liceus e Universidades pela oportuna repartição dos 
alunos, segundo as suas aptidões, entre o ensino liceal e o ensino técnico 
profissional”, prevendo ainda “a revisão dos quadros das disciplinas e 
respectivos programas em todos os graus de ensino” a fim de que no ano 

lectivo seguinte à publicação do diploma “se encontre posto no lugar próprio o 
que se verifique estar deslocado, e suprimindo tudo o que seja inútil ou 
pedagogicamente dispensável.”288  

 

Este diploma tendo em conta as intenções já anunciadas não poderia descurar 

o papel que era reservado aos livros escolares, definindo as normas de escolha 

dos manuais em todos os anos de escolaridade, com exceção do ensino 

superior, definindo particularmente que “para o ensino primário elementar será 
em todo o País adoptado o mesmo livro de leitura em cada classe.” A lei 

determina ainda que “será dada à mocidade portuguesa uma organização 
nacional e pré-militar que estimule o desenvolvimento integral da sua 
capacidade física, a formação do carácter e a devoção à Pátria e a coloque em 
condições de poder concorrer eficazmente para a sua defesa.”289  

 

Excetuando a Base XIII, anteriormente referida e a Base seguinte, reservada 

para a previsão da publicação dos diplomas necessários para a execução da 

lei, resta-nos na apresentação do diploma fazer referência à obrigatoriedade do 

“canto coral, como elemento de educação e de coesão nacional, e em cada 
centro universitário será organizado um orfeão académico de frequência 
facultativa.”290  

 

Foi com este diploma, pleno de intencionalidade, conforme aqui foi explicitado, 

que o Estado Novo estruturou o seu sistema de ensino. 

 
                                                           
287 Lei 1:941. Base VII. 
288 Lei 1:941. Bases VIII e IX. 
289 Lei 1:941. Bases X e XI. 
290 Lei 1:941. Base XII. 
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Para António Nóvoa “a imagem educativa do Estado Novo ficou associada a 
esta fase e a algumas das medidas então tomadas”, referindo concretamente 

“a adopção da designação de Ministério da Educação Nacional, imposição do 
livro único, criação da Mocidade Portuguesa e da Obra das Mães pela 
Educação Nacional, etc.”291 

 

Para este autor “a afirmação nacionalista do primado da «educação» sobre a 
«instrução» comporta uma dimensão moral e política, que reforça a vertente de 
enquadramento da escola.”292  

 

Esta ideia é bem explicitada por Gustavo Cordeiro Ramos, Ministro da 

Instrução Pública, no período correspondente à 1ª fase, aqui considerada, 

quando este afirma num discurso proferido em 1936 que “se alargou a acção 
da escola, cujo fim não é apenas ensinar, mas sobretudo educar e educar 
politicamente, no sentido nobre da palavra, isto é, transmitir conhecimentos que 
não contrariem, antes favoreçam os fundamentos morais do Estado.”293 

 

Esta linha de pensamento, torna-se evidente quando é referido em diploma 

legal que, 
 “[...] o ensino primário trairia a sua missão se continuasse a sobrepor um estéril 

enciclopedismo racionalista, fatal para a saúde moral e física da criança, ao ideal 
prático e cristão de ensinar bem a ler, escrever e contar e a exercer as virtudes 
morais e um vivo amor a Portugal.”294 

 

Para António Nóvoa, está comprometido o papel da escola como potenciadora 

da mobilidade social, dado que a recusa, como é referido no diploma, do estéril 
enciclopedismo racionalista, “significa na prática a redução dos programas de 
ensino às aprendizagens escolares de base e a valorização dos envolvimentos 
morais e religiosos.”295 

 

                                                           
291 Nóvoa, A. (1992).. op. cit., p. 459. 
292 Idem.. 
293 Ramos, G. (1937). Os fundamentos éticos da escola no Estado Novo. In: Uma Série de 
Conferências. Lisboa. 1937. p. 368. 
294 Decreto-Lei nº 27:279, de 24 de Novembro de 1936. Extrato preambular. 
295 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 460. 
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Relativamente à intencionalidade da forma de estruturação minimalista do 

ensino primário do regime e ao seu controlo, presente neste diploma, refira-se 

que no mesmo se afirma que  
“desde já, pondo termo a entorpecedoras utopias e aspirações ilegítimas, ainda que 

de simpático bairrismo, que o problema da educação popular só pode ser resolvido 
– e há-de sê-lo dentro do vasto programa de reconstituição nacional já aprovado – 
por meio da maior difusão de postos escolares, forma embrionária da escola 
elementar.”296   

 

Importa também referir neste âmbito, que este diploma, o Decreto-Lei n.º 

27:279, de 24 de Novembro de 1936, indo ao encontro do definido pela Lei n.º 

1:941, de 11 de Abril de 1936, no estabelecimento das Bases do sistema 

educativo, regulamenta para o ensino primário a utilização do livro escolar 

definindo que “a cada classe corresponderá um único livro, compreendendo as 
matérias de todas as disciplinas”, estabelecendo também relativamente aos 

postos escolares que “os actuais postos de ensino são convertidos em postos 
escolares e neles são mantidos os regentes que o requererem […], e forem 

confirmados no lugar.”297  

 

Regentes estes que sem preparação adequada para as funções de professor 

vêm ser enaltecida a sua formação, sendo apoucada ao mesmo tempo a 

formação de alguns professores, desprestigiando dessa forma também a 

formação ministrada nos magistérios, afirmando no diploma que o posto 

escolar, instalado como uma escola,  
“em edifício próprio, devidamente apetrechado, regido por quem possua idoneidade 

comprovada, na falta de um diploma tantas vezes só decorativo, ministrando o 
ensino por todo o ano lectivo, e fiscalizada a sua acção, o posto escolar será a 
escola aconchegada da terra pequenina, onde outra maior se tornaria 
desproporcionada, ao mesmo tempo que, pelo desperdício, inimiga da restante terra 
portuguesa.”298 

 

Importa ainda referir, no que aos professores diz respeito, que o diploma prevê 

a suspensão das matrículas para a “1.ª classe das escolas do magistério 

                                                           
296 Decreto-Lei nº 27:279. Extrato preambular. 
297 Decreto-Lei nº 27:279. Art.º 2.º e 3.º. 
298 Decreto-Lei nº 27:279. Extrato preambular. 
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primário, tanto oficiais como particulares” e para o futuro determina constituir 

“motivo de preferência para a matrícula nas escolas do magistério primário o 
curso de educação familiar.”299  

 

O Decreto-Lei determina ainda relativamente aos professores, do sexo 

feminino, que o seu casamento  
“não poderá realizar-se sem autorização do Ministério da Educação Nacional, que 
só deverá concedê-la nos termos seguintes: 1.º Ter o pretendente bom 
comportamento moral e civil; 2.º Ter o pretendente vencimentos ou rendimentos, 
documentalmente comprovados, em harmonia com os vencimentos da 
professora.”300  

 

Esta norma não deixa qualquer dúvida sobre a intencionalidade de grande 

controlo sobre o sistema de ensino, e consequentemente o comportamento que 

devem ter aqueles que têm a seu cargo a missão de doutrinação ideológica 

subjacente à consolidação do regime, mesmo que para isso tenham que invadir 

a esfera da intimidade de cada um.  

 

Sublinhemos ainda no diploma, na linha do que tem sido referido relativamente 

aos valores morais, doutrinação e controlo, sobre os quais assenta a estratégia 

do novo regime, o fim da coeducação, sendo estipulado que “o ensino primário 
elementar, tanto oficial como particular, será ministrado em regime de 
separação de sexos”, bem como o papel definido para a Mocidade Portuguesa 

e para a Obra das Mães, sendo determinado para o efeito que “cooperarão 
com todos os estabelecimentos oficiais e particulares, do ensino primário 
elementar, em tudo o que respeite aos fins do seu instituto, e, com tal objectivo, 
será feita a indispensável conjugação de actividades, obrigatória para 
professores e alunos.”301 

 

É explícita no diploma a intencionalidade e a estratégia implementada, que foi 

ao encontro do planeado pelo regime no programa de reconstituição nacional, 
nas palavras de Carneiro Pacheco, através da redução da qualidade do ensino 

                                                           
299 Decreto-Lei nº 27:279. Art.º 7.º. 
300 Decreto-Lei nº 27:279. Art.º 8.º. 
301 Decreto-Lei nº 27:279. Art.º 6.º. 
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primário, da desprofissionalização da classe docente, da doutrinação ideológica 

e do controlo do sistema de ensino.  

 

Nesse período “a crescente autoconfiança dos líderes do regime foi alimentada 
não só pelo enfraquecimento da oposição política na clandestinidade” tendo em 

conta o modus operandis do regime, “mas também pelo sucesso dos regimes 
autoritários noutros países europeus.” Neste contexto de necessidade de 

massificar a produção de efeitos ideológicos, tendo em conta os princípios de 

doutrinação que o regime pretendia fazer chegar a todos, e estando já 

afastados os receios perniciosos da expansão do sistema de ensino, pelo 

controlo estabelecido, o governo iniciou, desde o princípio da década de 

quarenta, “um plano nacional de construção de escolas primárias […].”302  

 

Embora a política do Estado Novo tenha tido consequências prejudiciais ao 

nível da qualidade do ensino primário, esta política de desenvolvimento da rede 

escolar permitiu obter ganhos quantitativos assinaláveis. Apesar de todas as 

vicissitudes já referidas, os números existentes indicam-nos que a escola 

primária, embora na sua expressão mais simples, baixando a sua qualidade, 

passou de uma frequência de um terço dos alunos em idade escolar, no início 

do Estado Novo, para o cumprimento da escolaridade obrigatória por parte de 

todos os alunos em idade escolar, no início da década de sessenta.303      

 

A 3ª fase, de 1947 a 1960, é de acordo com António Nóvoa, intitulada como a 

fase da acomodação às novas realidades desenvolvendo-se em dois períodos 

caracterizados por ministérios fortes, sendo o primeiro de 1947 a 1955 de Pires 

de Lima e o segundo de 1955 a 1961 de Leite Pinto.304 

 

                                                           
302 Afonso, N. (1994). op. cit., pp. 105-106. 
303 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 460.  
Relativamente à taxa de analfabetismo das crianças entre os 7 e os 11 anos de idade, importa 
referir a sua trajetória neste período, usando para o efeito os dados publicados no ponto 3., do 
Decreto-Lei n.º 38968, de 27 de Outubro de 1952, “em 1911 a taxa era de 79,4%, em 1930 de 
73,1%, em 1940 de 46,2% e em 1950 (dados provisórios) de 20,3%.” 
304 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 460. 
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Nesta fase o autor refere que “as reformas do ensino liceal305 e do ensino 
técnico306 marcam o início de um processo de acomodação do sistema 
educativo às realidades sociais e económicas emergentes no pós-guerra” 

especificando a este propósito que “as medidas tomadas no âmbito do Plano 
de Educação Popular e o alargamento da escolaridade obrigatória confirmam a 
necessidade de enquadrar a política educativa em objectivos de crescimento 
económico e de industrialização do país.”307 

 

António Teodoro partilha dessa análise considerando que a partir dos 

Ministérios de Pires de Lima e fundamentalmente de Francisco Leite Pinto, se 

verifica “uma paulatina viragem nos objectivos dominantes perseguidos pelas 
políticas de educação.” E acrescenta que,  

“no discurso político, e nas prioridades governativas assumidas, torna-se 
progressivamente dominante a preocupação com a formação dos recursos 
humanos qualificados para o desenvolvimento, sobretudo da indústria, substituindo 

                                                           
305 Decreto-Lei n.º 36:507, de 17 de Setembro de 1947.  
Este diploma começa por apresentar a fundamentação da necessidade de se proceder à 
reforma, visando a acomodação do sistema educativo às realidades sociais e económicas 
emergentes no pós-guerra, referindo, no seu ponto 1., que o governo reconheceu “a urgência 
de uma reforma do ensino liceal, não só por terem sido formulados numerosos e 
fundamentados reparos ao actual regime, mas por se tornarem necessárias medidas de 
coordenação entre esse ramo de ensino e o ramo paralelo do ensino técnico, recentemente 
remodelado”, acrescentando no seu ponto 2., relativamente às experiências internacionais de 
reforma e ao caminho a seguir na perseguição do seu objetivo, que “têm sido adoptadas nos 
diferentes países as mais divergentes soluções, não existindo, assim, princípios consagrados 
que se imponham como normativos na elaboração de uma reforma. Julga o Governo que, para 
este trabalho, o melhor método, por se tratar de um regime de ensino para portugueses, será o 
que for mais consentâneo com a nossa índole, as nossas tradições e a nossa vida própria, e 
que importa por isso menos o estudo e o conhecimento do que têm feito as outras nações do 
que o exame e observação dos resultados das experiências que nós próprios temos feito.” 
Tendo em conta o anteriormente referido, o diploma procede à alteração da reforma anterior do 
Estado Novo, no que tinha sido mais contestado: a supressão do regime de classe e a divisão 
e duração dos ciclos. Relativamente ao regime de classe é determinado no diploma, no seu 
ponto5., que “atendendo à finalidade do curso geral que é principalmente o desenvolvimento 
harmónico e gradual das faculdades do aluno e a obtenção, não de determinados 
conhecimentos, mas de um certo grau de cultura, o regime de classe nesse curso, como tem 
sido reconhecido em toda a parte, não pode ser banido” acrescentando, no seu ponto 11., que 
“no curso geral, o regime de ensino, como foi dito, não pode deixar de ser o de classe.” No que 
diz respeito à divisão e duração dos ciclos o diploma estipula, no seu ponto 10., que “a única 
solução viável é a da conservação do curso com a duração de sete anos, o regresso ao curso 
geral de cinco anos e a divisão deste curso em dois ciclos: o primeiro de dois e o segundo de 
três anos.”    
306 Decreto n.º 36:356, de 18 de Junho de 1947.  
Este diploma procede à publicação dos Programas e respetivas orientações para as diferentes 
disciplinas do ensino técnico profissional, definindo o Decreto n.º 37:029, de 25 de Agosto de 
1948, o Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial, regulando toda a sua atividade.   
307 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 460. 
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o anterior discurso quase exclusivamente centrado numa concepção de sistema de 
ensino entendido como aparelho de doutrinação ideológica e de controlo.”308   

 

Na opinião deste autor,  
“três momentos ilustram essa «viragem»: (i) a reforma do ensino técnico 
profissional, de 1948; (ii) o Plano de Educação Popular309 [1952-1956], nas suas 
vertentes de cumprimento da obrigatoriedade escolar pelas crianças e de combate 
ao analfabetismo adulto; e (iii) a acção política geral do ministro Leite Pinto […] e, 

em particular, o seu discurso mobilizador na defesa de uma «educação para todos» 
enquanto condição do desenvolvimento económico.”310  

 

Devemos destacar, a par da importância das reformas introduzidas no ensino 

liceal e no ensino técnico, no sentido de melhor se adequarem os recursos 

humanos às condições de desenvolvimento económico,311 surgidas após a 

Segunda Guerra Mundial, o diploma definidor do Plano de Educação Popular 

que se constitui de extrema importância, pois incidirá nele o sucesso, ou 

insucesso, das reformas referidas, pela sustentabilidade que lhes pode 

proporcionar, permitindo, com o seu sucesso, expandir o sistema de ensino.  

 

Com este objetivo o diploma centra a sua atenção no combate ao 

analfabetismo. Começando por explicar as suas razões de ser, bem como as 

suas finalidades, coloca especial enfoque nas altas taxas de analfabetismo e 

nas medidas para o seu combate. Nesse sentido é afirmado no diploma que,  

                                                           
308 Teodoro, A. (2001). op. cit., p.196.  
309 Decreto-Lei n.º 38 968, de 27 de Outubro de 1952. 
310 Teodoro, A. (2001). op. cit., pp. 196-197. 
311 Fonseca, H. e Guimarães, P. (2009). A mobilidade social intergeracional em Portugal, 1911-
1957. In: Serrão, J. (2009). Desenvolvimento Económico e Mudança Social: Portugal nos 
últimos dois séculos. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. p. 349. 
Para melhor compreendermos e podermos contextualizar este período no âmbito do 
desenvolvimento económico nacional desde 1850, vejamos a análise de Hélder Adegar 
Fonseca e Paulo Eduardo Guimarães em que nos referem que “apesar de ser um país 
atrasado e de desenvolvimento tardio, Portugal experimentou a sua primeira fase de 
modernização económica e institucional no período 1850-1920s. Este desenvolvimento foi lento 
mas desenvolveu mudanças importantes na esfera social e cultural, de que é exemplo o 
processo de recomposição da aristocracia e a europeização das novas elites com a expansão 
da civilização «burguesa» e, na esfera económica, o crescimento do sector agrário, o início da 
industrialização moderna e o desenvolvimento urbano. Depois deste ciclo, marcado 
politicamente pela Regeneração (1850-1890), seguido por um período de instabilidade, com a 
crise do liberalismo (1890-1926: colapso da monarquia constitucional, implantação e colapso 
da primeira experiência republicana), Portugal conheceu uma longa ditadura que proporcionou 
primeiro «ordem» económica e social (1930s-1940) e, depois, a que tem sido designada como 
a «idade de ouro» do crescimento económico nacional (1950s-1960).” 
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“o reconhecimento do facto aconselha o Governo a rever os diversos aspectos do 
problema, de modo a rasgarem-se novos e mais seguros rumos à política de 
combate ao analfabetismo. […] Despertar e desenvolver no nosso povo, por 

processos directos e indirectos, por métodos suasórios ou repressivos, um interesse 
esclarecido pela instrução terá de ser, pois, a finalidade a atingir na fase que se 
abre com a publicação deste decreto-lei e do respectivo regulamento.[…] Tornar 

exequível o princípio da escolaridade obrigatória é o primeiro objectivo desses 
diplomas.”312  

 

Explicitado o grande objetivo do Plano de Educação Popular, combatendo o 

analfabetismo através da escolaridade obrigatória, são referidas de seguida, no 

diploma, as medidas que o governo tenciona tomar para o efeito: 
“Regulamenta-se a matéria da matrícula, organiza-se um sistema mais eficaz de 
penalidades a aplicar no caso de transgressões imputáveis aos encarregados de 
educação, conferem-se poderes às autoridades para colaborarem na execução das 
normas sobre obrigatoriedade do ensino e estabelece-se como condição 
indispensável para a atribuição do direito ao abono de família o cumprimento dos 
preceitos sobre instrução obrigatória.  
Actualiza-se e aperfeiçoa-se a legislação sobre recenseamento escolar, dá-se nova 
estrutura às cantinas e caixas escolares e abrem-se mais largas perspectivas à sua 
benéfica acção social e educativa.  
Criam-se, por outro lado, inibições e incapacidades aos analfabetos, revêem-se os 
princípios que presidem ao funcionamento das escolas regimentais ou equivalentes 
e dão-se aos iletrados as maiores possibilidades de adquirir aquele mínimo de 
instrução indispensável para a vida, através de cursos de educação de adultos e de 
uma campanha nacional de educação de adultos.  
Alargam-se ainda os quadros do pessoal das direcções dos distritos escolares e 
dota-se com mais uma secção a Direcção-Geral do Ensino Primário, por forma que 
esta possa dedicar-se ao estudo conveniente das questões de carácter pedagógico 
e votar-se, munida dos necessários meios de acção, à luta contra o analfabetismo 
entre as crianças e entre os adultos, sem o que as novas medidas legislativas 
correriam o risco de não ser executadas por falta de funcionários ou deficiência 
orgânica dos serviços.  
Nem se esquece que importa criar bibliotecas junto das escolas primárias, […]. 
Saber ler de pouco vale se não houver que ler. Ensinar as crianças e os adultos a 
ler de pouco serve, na verdade, se não se lhes criar o gosto pela leitura e se não se 
lhes facultarem, através de serviços especializados, livros de recreio, de informação 
e formação criteriosamente escolhidos.  

                                                           
312 Decreto-Lei n.º 38 968. n.º 11-12. 
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Este o escopo essencial do plano de educação popular a que o Governo vai meter 
ombros […].”313  

 

António Nóvoa considera que “apesar das diferenças entre Pires de Lima e 
Leite Pinto, ambas as políticas educativas se articulam, primordialmente, em 
função do desenvolvimento económico,314 marcando uma ruptura significativa 
com as práticas anteriores”, pois segundo ele “a necessidade de formar 
recursos humanos qualificados prevalece sobre uma visão exclusivamente 
centrada no ensino como sistema de inculcação ideológica.”315  

 

Essa linha de pensamento, nomeadamente em relação ao segundo ministro 

referido, é corroborada por Natércio Afonso atribuindo a nomeação do Ministro 

Leite Pinto para a pasta da Educação como o resultado da “crescente 
influência, dentro do regime, das facções pró-modernização, associadas aos 
defensores do desenvolvimento industrial.”316  

 

A este propósito também se pronuncia António Teodoro, considerando que o 

ministro Leite Pinto “estava profundamente convencido que o progresso e o 
crescimento económico, alcançados pelos países europeus saídos da Segunda 
Guerra Mundial, se deviam antes de mais, ao investimento que estes 
realizavam na massificação da educação e, sobretudo, no alargamento da 
escolaridade obrigatória.”317 

 

Natércio Afonso acrescenta que o ministro Leite Pinto pelo facto de ter sido o 

principal responsável pela reforma das escolas técnicas veio promover  
                                                           
313 Decreto-Lei n.º 38 968. n.º 12-13. 
314 Serrão, J. (2009). Desenvolvimento Económico e Mudança Social: Portugal nos últimos dois 
séculos. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. 
José Vicente Serrão, relativamente ao desenvolvimento económico do país, nos seus sucessos 
e insucessos, consequentemente dos rumos seguidos pela economia e pela sociedade 
portuguesa, nos últimos dois séculos, refere-nos: “Durante todo este período Portugal viu-se 
recorrentemente confrontado com a necessidade de redefinir uma estratégia para o seu 
desenvolvimento. Os modelos sucessivamente adoptados procuraram responder às mudanças 
e às contingências do enquadramento internacional, quanto às dinâmicas políticas e sociais 
internas. Se, durante alguns períodos, foram bem sucedidos, a verdade é que, na longa 
duração, constrangimentos estruturais e conjunturais, tensões sociais e políticas, embates 
culturais, perspectivas de modernização e defesa da tradição se entrelaçaram numa complexa 
teia que deixou uma memória de insucesso.” 
315 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p.p. 460-461. 
316 Afonso, N. (1994). op. cit., p. 106. 
317 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 211. 
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“uma nova abordagem à política educacional, baseada no planeamento técnico e 

não apenas em opções ideológicas. Esta abordagem pressupunha a importância da 
educação no desenvolvimento do «capital humano», uma perspectiva promovida 
pelos peritos de organizações internacionais, com crescente influência na 
concepção da política educacional. Neste contexto uma iniciativa chave foi a 
participação portuguesa no projecto de investigação da OCDE (Projecto Regional 
Mediterrânico), ao lado da Espanha, da Itália, da Jugoslávia, da Grécia e da 
Turquia, […].”318   

 

No entanto o autor não deixa de sublinhar que, 
 “a viragem é facilitada pela consolidação de um Estado administrativo forte, que 
assume parte das tarefas de controlo ideológico, libertando a escola para outras 
missões. Este facto favorece a emergência de uma lógica escolar própria, podendo 
mesmo falar-se de uma certa autonomia de funcionamento do sistema educativo.”319 

 

Contrastando com a política educativa seguida na fase anterior do Estado 

Novo, Nóvoa refere que “a valorização do capital escolar permite descobrir 
novas vias de promoção social, no quadro de uma tímida democratização do 
ensino.”320 Durante a década de sessenta assistiu-se à grande influência do 

Projecto Regional Mediterrânico nas políticas educativas implementadas pelo 

governo, período durante o qual “a educação obrigatória foi aumentada para 
quatro anos, em 1960, e para seis anos, em 1967.”321 António Teodoro não 

deixa de notar que “o prolongamento da escolaridade obrigatória de 3 para 4 
anos é paradigmático dessa posição de princípio do Estado Novo, já presente 
nos anos trinta quando, em sentido inverso, a escolaridade foi reduzida para 3 
anos.”322  

 

Finda esta fase e após o período, considerado por João Formosinho, citado por 

João Barroso, como o período de “estagnação e declínio”323 que considera 

terminar em 1970, entramos num novo período, relativamente à evolução da 

política educativa do Estado Novo, que António Nóvoa considera ser a última 
                                                           
318 Afonso, N. (1994). op. cit., p. 107. 
319 Nóvoa, A. (1992). op. cit., p. 461. 
320 Idem. 
321 Afonso, N. (1994). op. cit., p. 107. 
322 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 211. 
323 Barroso, J.. op. cit., Vol. I. pp. 599-600.  
O autor cita João Formosinho na sua tese de doutoramento: Education for Passivity. A Study of 
Portuguese Education (1926/1968).   
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fase do regime, a sua 4ª fase, esgotadas as três primeiras fases, que considera 

de matriz autoritária, tal como foi anteriormente referido.  

 

Esta nova fase, que se desenvolve de 1960 a 1974, distingue-se das fases 

anteriores, de acordo com o autor, “pela inevitabilidade de uma maior abertura 
do sistema educativo.”324 Nóvoa refere que no início desta fase se toma 

“consciência do atraso educacional do país, o que conduz à exigência de um maior 
investimento na área da educação, no quadro de uma articulação entre a 
planificação económica e educativa, de um incentivo à educação escolar como 
factor de mobilidade social e do alargamento da base escolar de recrutamento das 
elites.”325 

 

Para o autor, nesta nova fase, “a intervenção da OCDE constitui um momento 
decisivo para a afirmação das teses do capital humano, que influenciaram as 
políticas educativas nos últimos anos do Estado Novo.”326 Nóvoa destaca neste 

âmbito o papel do ministro da Educação, Veiga Simão,  
“que protagoniza, a partir de 1970, a última tentativa do regime nacionalista no 
sentido de uma alteração global das orientações educativas, pondo em causa, 
apesar de todas as contradições, as políticas de compartimentação do ensino, de 
realismo pragmático, de centralismo administrativo e de desprofissionalização do 
professorado.”327  

 

Numa entrevista que me concedeu a 9 de Outubro de 2002, no âmbito deste 

trabalho, Veiga Simão dá conta da sua intencionalidade e motivação, no 

contexto de preparação e publicação da Lei n.º 5/73,328 instituidora de uma 

reforma geral do ensino português, referindo que  

                                                           
324 Nóvoa, A. (1997). op. cit., p.179. 
325 Idem. 
326 Ibidem. 
327 Ibidem. 
328 Lei n.º 5/73, de 25 de Julho.  
Este diploma aprova as XXIX Bases a que deve obedecer a reforma do sistema educativo, 
estabelecendo relativamente aos princípios fundamentais, que “a educação nacional visa a 
formação integral dos Portugueses, preparando-os, pela valorização das faculdades espirituais 
e físicas, para o cumprimento dos seus deveres morais e cívicos e a realização das finalidades 
da vida.”  
O diploma regula todo o sistema educativo. Atentemos no entanto à sua estrutura onde é 
referido que o sistema educativo abrange, para além da educação permanente, a: 
- a educação pré-escolar que se destina a crianças dos 3 aos 6 anos, assegurada por jardins-
de-infância, e revestindo carácter supletivo em relação à família. 
- a educação escolar, na qual se estabelece que: 
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“o discurso que proferi na tomada de posse de Ministro da Educação traduz 

fielmente os propósitos que me animavam. Fui para o Governo de Marcelo Caetano, 
em 1970, apontando para um cenário bem caracterizado por princípios e por ideias 
claras, os quais foram amplamente divulgados. Em termos pessoais não tinha 
qualquer ligação à área política que dominava o país, a Acção Nacional Popular e 
afirmava que o programa educativo continha novos ideais que não eram 
identificáveis com essa organização. Mas também não tinha quaisquer outras 
ligações de natureza política e não desejava mesmo apoios políticos estruturados. 
Queria sentir-me livre para a «batalha da educação» e não ser acusado de 
interesses políticos pessoais. 
Os princípios que proclamava para a educação e que foram sendo aperfeiçoados 
constituíam uma «Carta» que irmanava as aspirações da maioria dos portugueses 
com as do Ministro, pelo que este se não cansava de repetir nos seus discursos e 
em múltiplas intervenções os ideais de «democratização do ensino», de «acesso 
pelo mérito», de «igualdade de oportunidades», de «direito à educação», de 
«educação, caminho da liberdade» e de «amor à Pátria».”329 

 

E continua, dando agora conta das reações que a sua reforma suscitava, em 

função dos princípios que defendia para a educação em Portugal, afirmando 

que,  
“a imprensa estava dividida, alguns jornais conservadores faziam-me sérios e fortes 
ataques enquanto outros jornais igualmente conservadores compreendiam o que 
estava em jogo e apoiavam a Reforma; mas havia jornais e pessoas que sendo 
contra o regime, faziam elogios à Reforma, apesar proclamarem contradições entre 
ela e o regime político. Evidentemente havia outros opositores ao regime que me 
consideravam um perigoso inimigo. A polémica estava instalada e só não foi ainda 
mais rica e frutífera devido à estupidez de alguma censura. 
Seja como for, o debate sobre a Reforma permitiu o confronto de ideias muito 
diversas, dando o Ministério sinais de invulgar abertura e de incentivo à publicação 
das intervenções sem qualquer restrição.”330 
  

Face ao referido pelo próprio ministro, vejamos como é interpretada a sua 

Reforma por alguns estudiosos desta fase protagonizada por Veiga Simão. 

António Teodoro considera que se inicia “na sociedade portuguesa um período 
                                                                                                                                                                          

- o ensino básico abrange os ensinos primário e preparatório, cada um com uma 
duração de 4 anos. O ensino básico com a duração de oito anos é obrigatório. 
- o ensino secundário com a duração de quatro anos é composto por dois ciclos. O 1.º 
ciclo, designado «curso geral», e os dois últimos, o 2.º ciclo, designado «curso 
complementar». 

329 Almeida, J. (2002). Entrevista, em 9 de Outubro de 2002, ao Prof. Veiga Simão. p. 3. 
330 Idem. 
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de «mobilização educativa», que ultrapassará as próprias fronteiras do sistema 
de ensino e colocará o desenvolvimento e a modernização do país no centro 
do debate político.”331  

 

Rui Grácio, na mesma linha, concretiza que Veiga Simão “tentará realizar um 
projecto de «modernização» do sistema educativo, no qual se destacam dois 
eixos principais: responder à contestação estudantil («normalizar» o ensino) e 
adaptar o sistema às necessidades do desenvolvimento (dar «eficiência» ao 
ensino).”332 

 

Neste período, de acordo com este autor acentuar-se-á o carácter ideológico 

da educação que, ao serviço do desenvolvimento, e de acordo com os 

propósitos de Veiga Simão, haveria de “preparar a grande massa dos cidadãos 
para a vida da liberdade responsável e para a participação activa no progresso 
nacional.”333 A reflexão sobre a reforma de Veiga Simão produzida neste 

período assentava sobre o princípio da democratização do ensino, que Rui 

Grácio considera ser tema recorrente do discurso do ministro Veiga Simão, 

“mas redutível no essencial a estes elementos: acesso de todos aos bens da 
cultura e da educação, em igualdade de oportunidades, independentemente 
das condições sociais e económicas de cada um, em função exclusiva dos 
seus méritos.”334 

 

Licínio Lima reforça esta ideia considerando que apesar de parecer um 

paradoxo,  
“a reforma de Veiga Simão criou algumas condições favoráveis à mobilização em 

torno da participação e de uma acepção mais global de democratização do ensino - 
possivelmente um efeito não desejado do discurso político mobilizador e 
congregador à volta de um projecto que não tinha condições políticas para 
consagrar a participação reclamada pela oposição.”335  

 

                                                           
331 Teodoro, A. (2001). op. cit., p.264. 
332 Grácio, R. (1995). Obra Completa: do Ensino. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. (3 
volumes). 2º vol., p. 475. 
333 Grácio, R. (1995). op. cit., p. 477. 
334 Grácio, R. (1995). op. cit., pp. 477-478. 
335 Lima, L. (1998). op. cit., p. 215. 
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A esse propósito Stephen Stoer considera que “todavia a mobilização 
educativa já era visível (apesar de não ser reconhecida como tal na altura) na 
Reforma Veiga Simão.”336 

 

Veiga Simão contextualizando-se a si próprio, enquanto ministro, no âmbito do 

processo de desenvolvimento do processo da Reforma e do seu impacto, 

partilha-o connosco ao referir: 
“Em síntese, era um homem simultaneamente isolado e muito bem acompanhado. 

Isolado porque não havia constituído qualquer movimento político estruturante, mas 
bem acompanhado por pessoas de vários quadrantes políticos e ideológicos, que 
compreendiam a natureza e o alcance da reforma em curso. Assim se explicam os 
milhares de artigos, estudos depoimentos e cartas que manifestavam o seu apoio 
ou exprimiam críticas provindas de sectores diferenciados e assim se explicam 
mensagens de prudência que recebia dos mais temerosos com a mudança. Eu 
tinha a consciência da fluidez da situação em que me encontrava, mas, para que o 
espírito da reforma prevalecesse era necessário demonstrar coragem, autenticidade 
e acção concreta. Havia que expressar com grande clareza o que se pretendia com 
a Reforma e implantar as medidas correspondentes sem perda de tempo.”337 
 

E resume a intencionalidade do processo reformador da Educação 

afirmando que: 
“o propósito da Reforma era o de educar os portugueses, de descongelar a 
inteligência perdida em ribeiros do interior e em barracas de periferia e, assim, 
contribuir para construir um regime político de cidadãos mais cultos e mais livres. O 
que o Ministro pretendia e proclamava abertamente resumia-se afinal em construir a 
Democracia com base na Educação e Cultura. O Presidente do Conselho sabia o 
que eu pensava, como actuava, e deu-me o apoio imprescindível.”338 

 

Para Natércio Afonso, tendo em conta as intenções objetivas desta Reforma, 

merecem particular destaque as orientadas no sentido de, 
“desenvolver a educação pré-escolar, reduzir a idade de ingresso na escola dos 7 
para os 6 anos, aumentar a escolaridade obrigatória para oito anos, aumentar o 
nível preparatório de dois para quatro anos, aumentar e diversificar o ensino 

                                                           
336 Stoer, S. (1986). op. cit.,p. 255. 
337 Almeida, J. (2002). p. 4. 
338 Idem. 
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superior e renovar o sistema de formação de professores, através da abertura de 
novas escolas de educação.”339  

 

Veiga Simão, Ministro da Educação do governo de Marcelo Caetano, 

apresentou para discussão pública, em 6 de Janeiro de 1971, a reforma geral 

do ensino português através de dois documentos, Projecto do Sistema Escolar 
e Linhas Gerais de Reforma do Ensino Superior, que pela primeira vez na 

história do regime corporativo originou um amplo debate e uma discussão 

nacional sem paralelo.340 

 

Até à aprovação pela Assembleia Nacional da reforma para o ensino não 

superior, através da Lei nº 5/73, de 25 de Julho, Veiga Simão desenvolve 

grande atividade legislativa, paralelamente à discussão pública, no sentido de 

aprovar um grande número de diplomas que por si só permitiam consagrar 

aspetos fundamentais da sua reforma. Como refere António Teodoro “essa 
acção legislativa realiza-se em geral sob o pretexto da «experimentação 
pedagógica»”, acrescentando que esse procedimento “visava criar uma 
situação de facto consumado e de pressão sobre os elementos mais ortodoxos 
e conservadores do regime, no sentido da aprovação da proposta de lei de 
reforma do sistema escolar.”341 

 

Veiga Simão tinha bem presente que a sua reforma não teria apenas elogios 

nos debates da Assembleia Nacional, pois os críticos da mesma revelavam 

preocupação com os efeitos democratizadores da mesma. Conforme refere 

Stephen Stoer “encontramos na própria proposta de lei, e nos elogios e críticas 
que lhe foram feitos na Assembleia Nacional, uma resistência considerável a 

                                                           
339 Afonso, N.. op. cit., p. 110.  p. 108. 
340 Leite, R. (1973). In: Vida Mundial, 13 de Abril. p. X.  
Rita Leite Pinto refere, relativamente à distribuição dos dois documentos, que o receberam “as 
escolas de todos os graus e ramos de ensino, tanto oficiais como particulares; professores, 
pedagogos e alunos; associações de pais e de estudantes, instituições ligadas aos problemas 
educativos, etc. […] Bastará dizer que se tornou necessário imprimir 50 000 exemplares de 
cada um daqueles projectos, sem contar com a larga difusão que a imprensa deu ao seu texto 
integral. Pode afirmar-se que aqueles textos programáticos foram entregues à Nação inteira.” 
E para se ter uma melhor noção da dimensão do debate público, a autora, acrescenta que “os 
comentários produzidos sobre os textos foram distribuídos em 1700 documentos (879 
relatórios, 276 cartas e 566 artigos publicados na imprensa); o número total de pessoas 
participantes na discussão excedeu, segundo esta informação, as 40000.” 
341 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 269. 
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uma leitura da mesma em termos tecnocráticos ou puramente economicistas” 

acrescentando que na generalidade o debate  
“girou, por um lado, em torno da importância de um sistema educativo democrático 
– no sentido meritocrático – considerado fundamental para o progresso económico 
do país e a sua integração na Europa, e, por outro lado, em torno da importância da 
manutenção e definição mais cuidadosa dos princípios inerentes a Deus, Pátria e 
Família, à luz das «obrigações mundiais» de Portugal.”342 

 
Relativamente à importância deste período António Teodoro sintetiza-o da 

seguinte forma: 
“a reforma Veiga Simão, inquestionavelmente, representou um período de 
mobilização de vontades e de predisposições que colocou a educação no centro 
dos debates sobre o desenvolvimento e modernização do país. Mas significou 
também, até pelos seus limites e contradições, o tornar bem visível para a 
sociedade portuguesa o completo esgotamento da forma política organizativa do 
Estado Novo.”343  

 
Dada a amplitude da Reforma era necessário questionar o seu mentor sobre o 

assegurar do financiamento que a mesma exigiria para ser implantada com 

sucesso, tendo Veiga Simão respondido: 
“- Eis uma questão crucial que, em regra, é esquecida. O Ministério da Educação 
conseguiu em 1971 um aumento de dotações e uma autonomia na utilização de 
meios, sem prejuízo da fiscalização legítima do Ministério das Finanças, que nunca 
houvera antes. É curioso recordar como se caminhou para essa autonomia de 
gestão do orçamento, sem estar sujeito a ditames circunstanciais do Ministério das 
Finanças e, assim, permitir uma melhor aplicação dos meios financeiros. Vou referir 
um pequeno episódio: quando assumi as funções de Ministro da Educação 
Nacional, em Janeiro de 1970, era notícia dos jornais o aumento do orçamento para 
a Educação. O Orçamento Geral do Estado tinha sido aprovado no último dia do 
ano anterior, com uma característica por que hoje se anseia, o «deficit» zero 
orçamental. […] Aconteceu que, ao referir, em meados de 1970, que não dispunha 
de meios para desenvolver uma reforma, foi-me respondido em Conselho de 
Ministros, quer pelo Ministério das Finanças, quer pelo Presidente do Conselho que 
«o Ministério dispunha de um orçamento como nunca houvera na educação». 
Aceitei o argumento com a condição de ser o único responsável pela gestão do 
orçamento e, desde que me fosse conferida a capacidade para movimentar as 
verbas para fazer face às iniciativas reformistas que exigiam flexibilidade na 

                                                           
342 Stoer, S. (1986). op. cit., p. 95. 
343 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 278. 
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aplicação dos meios». Foi-me concedida essa capacidade. Esta simples medida de 
gestão significou que me foi possível iniciar em 1970 tarefas que, de outra forma, 
teriam de ser adiadas.”344 

 

Concretamente em relação ao financiamento da Reforma e utilizando um tom 

entre o crítico e o desencantado pelo caminho trilhado, em termos orçamentais, 

em função das opções tomadas, após a revolução e a sua repercussão no 

sistema educativo, Veiga Simão acrescenta ao que já referiu: 
“Mas no que respeita ao financiamento da Lei 5/73, não deixa de ser sintomático 
que, nas análises educativas, pouco se falou do Plano de Desenvolvimento 
Educacional, do qual dependia o êxito da Reforma. As verbas que foram 
consagradas no Plano Intercalar de Fomento e no IV Plano de Fomento para a 
Educação, até ao ano de 1979 não tinham paralelo na história educativa e científica 
do nosso país. Por isso sinto amargura ao dizer que nesse aspecto houve um 
percurso negativo para a Educação após Abril. E repito, o 25 de Abril ao dar-nos o 
bem inestimável da democracia não impediu que os responsáveis políticos fossem 
incapazes de preservar os meios já previstos. Infelizmente que esses responsáveis 
não olharam para o mundo e não mediram as consequências do choque petrolífero 
de 1973. Actuaram como se nada tivesse acontecido. Nacionalizaram empresas 
«sem rei nem roque» e realizaram investimentos com dinheiros públicos, de acordo 
com estratégias de desenvolvimento do país relacionadas com o modelo industrial 
baseado no petróleo, nas indústrias químicas de base e na indústria naval. Fizeram 
investimentos irrecuperáveis, sem futuro, e esgotaram o erário público em 
irracionalidades e paixões. […] Se esse dinheiro tivesse sido aplicado na educação 

o futuro seria diferente. […] Os desperdícios ainda persistem nalguns domínios. O 
aumento das dotações para a educação, designadamente a partir de 1995, sem se 
seleccionar o mérito das despesas, de que a Educação Recorrente é apenas um 
exemplo, não é aceitável pelos cidadãos. 
Hoje defrontam-nos com o desafio de eliminar desperdícios e aumentar a 
competitividade entre nações que, no caso do sistema educativo, deve associar o 
humanismo a uma gestão cuidada e rigorosa.”345 

 

                                                           
344 Almeida, J. (2002). pp. 9-10. 
345 Almeida, J. (2002). pp. 10. 
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CAPÍTULO 3.  
Políticas educativas do início do Estado de direito democrático à Reforma  
 

Na sequência da abordagem das etapas políticas determinantes da evolução 

do sistema educativo português, vamos no presente capítulo proceder à 

análise das políticas educativas relevantes do Estado Democrático, que 

marcam uma nova etapa no desenvolvimento da Educação, constituindo-se 

como relevantes para melhor se compreender a Reforma do ensino secundário 

do XV Governo Constitucional, e a cuja análise da  sua fundamentação 

também procederemos, fazendo assim a ponte para a centralidade do nosso 

estudo. 

 
No que se refere à 3ª República, relativamente à evolução da política 

educacional no Estado Democrático, na nossa análise teremos em conta três 

períodos, utilizando a divisão proposta por Natércio Afonso.  

 

O primeiro período relativo à chamada fase revolucionária, que decorreu desde 

Abril de 74 a Agosto de 1976, correspondendo à fase dos governos provisórios, 

que ocorreu antes da aprovação na Assembleia Constituinte da nova 

Constituição da República Portuguesa.346  

 

Na nossa análise a este período teremos em conta as mudanças educacionais 

que se seguiram à Revolução de 25 de Abril, que deram origem num primeiro 

momento à alteração do modelo de gestão das escolas e posteriormente a 

medidas de natureza organizativa e pedagógicas. Debruçar-nos-emos também 

sobre a repercussão neste período das linhas orientadoras da reforma de 

Veiga Simão, Ministro da Educação Nacional. 

 

                                                 
346 Afonso, N. (1994). op. cit., pp. 109-110. 
No entendimento de Natércio Afonso, em relação a este período em análise, “a revolução de 
1974 trouxe um período de intensa instabilidade organizacional e de incerteza política. 
Inicialmente, a principal preocupação das novas autoridades no campo da educação incidia 
sobre a manutenção do sistema sob controlo, indigitando novos elementos para os cargos mais 
importantes no Ministério. Porém, a instabilidade política gerou alterações frequentes nos 
gabinetes governamentais e entre os principais funcionários do Ministério, o que tornou quase 
impossível o planeamento e a elaboração judiciosa da política educativa.”  
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No segundo período em análise, considerado o período da normalização do 

Estado Democrático, que decorreu de Agosto de 1976 a Outubro de 1986, 

situando-se entre dois documentos extraordinariamente importantes para a 

vida do país, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista educativo, 

debruçar-nos-emos sobre cada um deles, a Constituição e a Lei de Bases do 

Sistema Educativo, que definiu as linhas gerais dessa política e a estrutura 

geral do sistema educativo.347  

 

Analisaremos também neste período, entre outros diplomas, o novo modelo de 

gestão das escolas que o governo elege como grande prioridade no sentido de 

estabilizar os estabelecimentos de ensino.  

 

O terceiro período em estudo inicia-se em Outubro de 1986, com o início dos 

contextos políticos de relativa estabilidade governamental, concomitantemente, 

do ponto de vista da política educativa, com a publicação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. Pela importância de que se reveste este diploma para o 

desenvolvimento do sistema educativo português, analisá-lo-emos com algum 

detalhe. 

 

Analisaremos também, entre outros, o diploma relativo à reforma educativa dos 

ensinos básico e secundário, do Ministro da Educação do XI Governo, Roberto 

Carneiro,348 que define os seus planos curriculares, bem como o diploma que 

                                                 
347 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 408. 
António Teodoro considera a grande importância que teve a publicação da Lei de Bases do 
Sistema Educativo, referindo que “a larga base social e política de apoio à Lei de Bases do 
Sistema Educativo tornou-se o ponto de partida para a tentativa de construção de um 
«consenso nacional» em torno da «reforma educativa», o que, nas palavras de Roberto 
Carneiro, Ministro da Educação do XI Governo constitucional, significava atribuir à educação o 
estatuto de «prioridade nacional indeclinável», exigindo um «esforço verdadeiramente nacional 
vivido como um esforço de geração». Como consequência, apontava o então Primeiro-Ministro, 
Cavaco Silva, «temos todos – Governo, família, educadores, instituições da sociedade civil – 
de partilhar a responsabilidade de preparar as nossas crianças e jovens para fazer face aos 
desafios do século XXI».” 
348 Grilo, M. (1994). O Sistema Educativo. In: Reis, A. - Coord. - (1994). Portugal 20 anos de 
Democracia. Lisboa: Círculo de Leitores. p. 429. 
Marçal Grilo, que viria a ser Ministro da Educação do XIII Governo Constitucional, de 28 de 
Outubro de 1995 a 25 de Outubro de 1999, introduz, relativamente à Reforma de Roberto 
Carneiro, uma consideração, para além das questões de natureza técnica e política, tem a ver 
com o «clima» vivido em relação às modificações aprovadas e em fase de aplicação, e que é 
determinante para o desenvolvimento dos momentos de reforma, referindo que “quando, em 
1988, a Comissão de Reforma lançou uma discussão pública sobre os diversos documentos 
que foram elaborados no âmbito dos trabalhos desenvolvidos sectorialmente, foi evidente que 
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estabelece o regime jurídico de autonomia das escolas, e na sua sequência o 

diploma relativo ao novo modelo de direção das escolas básicas e secundárias. 

 
Neste capítulo será também analisada a fundamentação da instituição da 

Reforma do Ensino Secundário de 2004, num momento inicial, através dos 

documentos que se constituem estruturantes para a mesma. 

 

Esta reforma do ensino secundário, nosso objeto de estudo, aprovada pelo XV 

Governo Constitucional através do Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março, 

encontra a sua fundamentação estruturante, num momento inicial, na 

Estratégia de Lisboa saída do Conselho Europeu, reunido em Lisboa de 23 a 

24 de Março de 2000, a fim de consensualmente ser acordado um novo 

objetivo estratégico para a União Europeia “tendo em vista reforçar o emprego, 
a reforma económica e a coesão social no âmbito de uma economia baseada 
no conhecimento.”349  

 

Pode ler-se no documento das Conclusões da Presidência do Conselho 

Europeu de Lisboa, relativamente ao novo desafio que se coloca à União 

Europeia, tendo em conta a necessidade de definir um objetivo estratégico para 

a próxima década que,     
“A União Europeia está confrontada com uma enorme mudança resultante da 
globalização e dos desafios de uma nova economia baseada no conhecimento. 
Estas mudanças, que estão a afectar todos os aspectos da vida das pessoas, 
requerem uma transformação radical da economia europeia. A União terá de as 
moldar de uma forma consentânea com os seus valores e modelos de sociedade e 
igualmente com vista ao próximo alargamento. 
 

                                                                                                                                               
os protagonistas da acção educativa, em especial os professores, manifestaram uma grande 
disponibilidade e um grande empenhamento no prosseguimento de um processo que visava 
alterar significativamente a forma como vinha a desenvolver-se a actividade da escola e do 
processo educativo. 
Infelizmente, o «clima» inicialmente criado à volta da reforma do sistema educativo não veio a 
manter-se, dado que, por razões que se prendem com a negociação das carreiras dos 
docentes, bem como do sistema de gestão das escolas, estes acabaram por se sentir 
desmotivados e incompreendidos, o que os levou a uma atitude de maior exigência face ao 
empenhamento que lhes era pedido na execução das políticas e das medidas que foram sendo 
adoptadas entre 1989 e 1992.” 
349 http:/ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm. Documento das 
Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23-24 de Março de 2000, 
introdução. 
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Atendendo ao ritmo cada vez mais rápido destas mudanças, é urgente que a União 
actue desde já para aproveitar plenamente as vantagens e oportunidades que se 
lhe apresentam. Daí a necessidade de a União definir um objectivo estratégico 
claro e aprovar um programa estimulante para criar infra-estruturas de 
conhecimento, fomentar a inovação e a reforma económica e modernizar os 
sistemas de protecção social e de ensino.”350 

 

Nesse momento inicial de fundamentação, da Reforma do Ensino Secundário 

de 2004, como referimos anteriormente, surge na sequência da Estratégia de 
Lisboa o documento que lhe permite dar corpo, o Programa do XV Governo 

Constitucional de Portugal.  

 

A estes dois documentos orientadores referenciados juntam-se, neste 

momento preparatório da Reforma do Ensino Secundário de 2004, dois outros 

documentos de cariz operacional, o Decreto-Lei nº 156/2002, de 20 de Junho, 

que suspende a entrada em vigor no ano letivo de 2002/03 da revisão curricular 

do ensino secundário aprovada pelo anterior Governo através do Decreto-Lei 

nº 7/2001, de 18 de Janeiro e, o documento orientador da nova Reforma do 

Ensino Secundário de 2004, colocado à discussão pública em 21 de Novembro 

de 2002. 

 

É com base nestes documentos, que será analisada, neste momento inicial, a 

fundamentação da instituição da Reforma do Ensino Secundário de 2004.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
350 http:/ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm. Documento das 
Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23-24 de Março de 2000, pontos 
1 e 2. 
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3.1. A 3.ª República: Estado de direito democrático. 
 
Relativamente ao Estado de direito democrático, a nossa abordagem terá em 

conta, conforme foi referido, três fases distintas, com características fortemente 

diferenciadoras em função da situação política em cada um desses momentos 

e a natureza da governação que lhes é subjacente, e os seus efeitos no 

sistema educativo. 

 
3.1.1. O primeiro período: de Abril de 1974 a Agosto de 1976. 
 
O Estado Democrático351 marca uma nova etapa relevante e próxima dos que 

foram referidos como os antecedentes da evolução do sistema educativo, 

fazendo também a ponte para a centralidade do nosso estudo. 

 

Na nossa análise relativa à evolução da política educacional, no que diz 

respeito aos tempos correspondentes a um Portugal democrático, em 

construção e consolidação desde a Revolução de 25 de Abril de 1974,352 

                                                 
351 Correia, J. (2000). As ideologias educativas em Portugal nos últimos 25 anos. Porto: 
Edições ASA. Cadernos Correio Pedagógico, nº 48. p. 29.  
O autor refere que do ponto de vista educativo “o Estado Democrático, enquanto representante 
legítimo do interesse público, a instância onde se assegura a regulação dos sistemas 
educativos”, se constitui como o garante da “defesa intransigente do respeito formal pelo 
princípio da igualdade de oportunidades de acesso aos saberes escolares, encarados como 
bens universais respeitadores do princípio da neutralidade axiológica.” 
352 Reis, A. (1994). A Revolução de 25 de Abril. In: Reis, A. -Coord. - (1994). Portugal 20 anos 
de Democracia. Lisboa: Círculo de Leitores. pp. 12-14. 
Para melhor entendimento do Golpe de Estado atentemos nas palavras de António Reis, que 
refere que “o 25 de Abril foi produto de uma operação planeada e executada apenas por 
militares, sem qualquer articulação ou subordinação a forças partidárias civis.”  
O autor considera que “o derrube da ditadura conservadora, que em 1933 se auto-intitulou 
Estado Novo, por um amplo movimento das Forças Armadas representou o desfecho inevitável 
da crise agónica que a atingira. Com efeito, a guerra colonial, se, de início, contribuíra para o 
cerrar de fileiras das várias facções apoiantes do regime e para justificar o seu carácter 
autoritário e repressivo, conduzira progressivamente a um perigoso impasse, dada a recusa de 
uma solução política negociada com os movimentos de libertação e o crescente 
descontentamento dos quadros militares receosos, de se verem convertidos nos bodes 
expiatórios, de uma situação sem saída.”  
Para António Reis, a conjugação de fatores como a “debilidade da oposição política civil e 
impasse da guerra colonial, com o consequente alastrar do descontentamento no seio da 
instituição militar, num pano de fundo dominado pela forte contradição entre o tipo de regime 
vigente e as exigências da modernização económica, social e cultural, ajuda a compreender a 
singularidade do movimento revolucionário do 25 de Abril. Uma singularidade que se traduziu 
na simultaneidade do seu carácter estritamente militar e autónomo em relação às forças 
partidárias civis e do seu objectivo de democratização das instituições, de forma a viabilizar 
uma solução política para o problema colonial.”  
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teremos em conta três períodos, conforme estabelece Natércio Afonso, 

referindo que,  

“o primeiro período corresponde à chamada fase revolucionária, que 

durou desde Abril de 74 a Agosto de 1976, e em que o país se 
encontrava sob domínio de governos provisórios, antes da aprovação 
da nova Constituição. O segundo período durou de Agosto de 76 até 
Outubro de 1986, altura em que uma nova Lei de Bases do Sistema 
Educativo, que veio reformar toda a estrutura do sistema educacional, 
foi aprovada pelo Parlamento. O terceiro período teve início em 
Outubro de 1986 […] e caracteriza-se pela elaboração e 
implementação de inovações importantes, de acordo com a Lei 
mencionada acima, num contexto de relativa estabilidade 
governamental.”353 

 

 Relativamente ao primeiro período, na análise aos primeiros anos de regime 

democrático releva, como refere Rui Grácio, que “com o 25 de Abril, na 
formação social e portanto nas escolas, verifica-se uma liberação explosiva, e 
por muitos aspectos criadora, das tensões e dos problemas acumulados”354, 

sendo esse tipo de comportamentos mais visíveis, como anota Licínio Lima por 

“contraste com a situação de passividade e de não participação que a maior 
parte da juventude e da população adulta vivera durante décadas.”355 

 

Vivem-se tempos de procura de um ordenamento mais adequado, quer 

estrutural quer normativamente, os quais, ainda no dizer de Rui Grácio, fazem 

desencadear um movimento de singulares acontecimentos e realizações, 

mormente os  

“saneamentos políticos e pedagógicos - ou a depuração do sistema; a 
procura de novos planos e conteúdos de ensino e de formas de 
avaliação - ou a reformulação política, cultural e pedagógica dos 
objectivos educacionais; a procura de novas estruturas de governo, 
administração e participação - ou a gestão democrática das escolas. 

                                                 
353 Afonso, N.. op. cit., p. 110.  
354 Grácio, R.. op. cit., p. 479. 
355 Lima, L. (1998). op. cit., p. 203. 
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É a ruptura política e pedagógica, para a qual grande parte dos 
professores, dos alunos, e das autoridades administrativas escolares 
estão compreensivelmente impreparados.”356 

 

A democratização política357 e as mudanças educacionais que se seguiram à 

Revolução de 25 de Abril tiveram lugar num contexto histórico, marcado 

inicialmente por uma hegemonia política de esquerda, que promoveu a rutura 

com os modelos de administração e gestão que até então vigoravam. 

 

O Decreto-Lei n.º 176/74,358 o primeiro diploma relativo à Educação publicado 

depois da revolução, exonera as autoridades académicas nomeadas pelo 

governo de Marcelo Caetano, sendo os reitores e os diretores substituídos por 

Comissões de Gestão, constituídas por professores, estudantes e os 

funcionários das escolas. 

 

Este contexto de mudança e viragem deu origem aos novos modelos de gestão 

das escolas no período do Estado Democrático, ganhando particular relevo 

pelo seu pioneirismo o Decreto-Lei nº 221/74, de 27 de Maio, que tenta pôr um 

pouco de ordem nestes tempos conturbados, legitimando o poder nas escolas 

entretanto instituído dentro de princípios democráticos, conforme nos podemos 

aperceber pela perspetiva teleológica inscrita no seu preâmbulo e no seu 

articulado.359 

                                                 
356 Grácio, R.. op. cit., Idem. 
357 Morrow, J. (2007). História do Pensamento Político Ocidental. Lisboa: Publicações Europa-
América. p. 373. 
John Morrow, no quadro das discussões contemporâneas, em relação aos processos políticos 
das democracias ocidentais, e de acordo com o quadro em análise, considera que “a 
democracia participativa pretende melhorar a sensibilidade dos processos políticos, de forma a 
assegurar que os resultados reflectem «os verdadeiros» interesses da população em geral. Em 
alguns casos, esses interesses são vistos em termos de uma erosão das disparidades 
económicas e na disponibilização de melhores serviços educativos, médicos e sociais às 
partes mais pobres das sociedades ocidentais. No entanto, algumas visões da democracia 
participativa estão igualmente preocupadas em transformar o espírito e a prática da política 
democrática. Assim, uma das vantagens reclamadas para uma maior participação é que 
promoveria o sentimento de «eficácia política» dos cidadãos: isto é, o seu sentimento de terem 
a capacidade de influenciar a tomada de decisões sobre questões importantes da política 
pública. Neste aspecto, e também no seu desejo de dar substância aos direitos políticos que de 
outro modo poderiam ser maioritariamente formais, a democracia representativa defende um 
ideal de cidadania activa que faz lembrar o republicanismo clássico e também desempenha um 
papel na teoria de Rousseau sobre o Estado nas de alguns liberais como Green e Hobhouse.” 
358 Decreto-Lei n.º 176/74, de 29 de Abril. 
359 Decreto-Lei 221/74, de 27 de Maio.  
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Foi depois necessário regular este processo de escolha democrática dos 

órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino, vigente nas escolas e 

conforme consta do artigo 1.º do Decreto-Lei nº 221/74.  

 

Para o efeito foi publicado em 21 de Dezembro o Decreto-Lei nº 735-A/74, 

relativo às estruturas democráticas de gestão em estabelecimentos oficiais dos 

ensinos preparatório e secundário. Conforme é referido no preâmbulo deste 

novo diploma “constituíram tais estruturas uma primeira experiência da maior 
importância no processo de democratização do sistema escolar português.”360  

 

Este decreto-lei vem assim, usando a experiência referida no Decreto-Lei nº 

221/74, permitir criar as referidas estruturas democráticas de forma 

generalizada em todos os estabelecimentos oficiais dos ensinos preparatório e 

secundário, assegurando a representatividade dos docentes, discentes, 

funcionários administrativos e auxiliares. As normas estabelecidas através do 

diploma, conforme consta no seu preâmbulo “revestem um carácter 
essencialmente experimental, vigorando apenas durante o ano escolar de 

                                                                                                                                               
Pela importância de ter sido o primeiro normativo regulador publicado no regime democrático, 
apenas 32 dias depois da revolução, transcreve-se o diploma na íntegra:  
“Decreto-Lei 221/74, de 27 de Maio 
Considerando a necessidade urgente de apoiar as iniciativas democráticas tendentes ao 
estabelecimento de órgãos de gestão que sejam verdadeiramente representativos de toda a 
comunidade escolar e sem prejuízo de outras medidas que venham a ser tomadas para 
regularizar a vida académica nos diversos níveis de ensino.  
Usando da faculdade conferida pelo n.º 3.º do n.º 1 do artigo 16.º da Lei 3/74, de 14 de Maio, o 
Governo Provisório decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:  
Artigo 1.º Enquanto não for regulado o processo de escolha democrática dos órgãos de gestão 
dos estabelecimentos de ensino, com participação adequada de estudantes e pessoal docente, 
técnico, administrativo e auxiliar, a direcção dos mesmos estabelecimentos poderá ser 
confiada, pelo Ministro da Educação e Cultura, a comissões democraticamente eleitas ou a 
eleger depois de 25 de Abril de 1974.  
Artigo 2.º Às comissões referidas no artigo anterior caberão as atribuições que incumbiam aos 
anteriores órgãos de gestão.  
Artigo 3.º As comissões de gestão escolherão entre os docentes um presidente que as 
representará e assegurará a execução das deliberações colectivamente tomadas.  
Artigo 4.º Os senados ou conselhos universitários poderão ser substituídos por comissões 
presididas pelo reitor e constituídas por delegados das comissões mencionadas nos artigos 
anteriores.  
Artigo 5.º Todas as dúvidas surgidas na aplicação do presente diploma serão resolvidas por 
despacho do Ministro da Educação e Cultura.  
[…].” 
360 Decreto-Lei nº 735-A/74, de 21 de Dezembro. 
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1974-1975” acrescentando que “a respectiva revisão será obrigatoriamente 
efectuada até 31 de Agosto de 1975.”361 

 

Este novo diploma vem consagrar uma nova visão organizacional das escolas, 

instituindo três órgãos para a sua administração e gestão, a saber, o Conselho 

Diretivo, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. Este diploma, o 

Decreto-Lei n.º 735-A/74, regulamenta também os processos eleitorais, 

optando por formas de democracia representativa, estabelecendo no entanto 

no seu artigo 31.º que “os estabelecimentos oficiais dos ensinos preparatório e 
secundário continuarão sujeitos à superintendência dos competentes órgãos e 
serviços centrais do Ministério da Educação e Cultura.” 
 

Nesta transição dos modelos de gestão autocrática para os modelos 

subsequentes, surgiram formas de autogestão que de uma forma ou de outra 

provocaram cortes de maior ou menor grau com a administração central do 

Ministério da Educação, referindo Licínio Lima que,  

“nas escolas, designadamente nas escolas do ensino secundário, foi 
despoletado com o 25 de Abril um movimento de participação docente 
e discente polifacetado, contraditório e conflituante, mas que num 
primeiro momento foi desenvolvido em torno da conquista do poder e 
de autonomia face à administração central [...].”362 

 

No entanto, conforme refere Stephen Stoer, neste período não é possível 

encontrar qualquer diploma legal que descentralize as competências da 

administração central e transfira o seu poder de decisão para as escolas. De 

acordo com este autor na “gestão democrática”, estamos apenas perante uma 

“deslocação do poder”, imposta pelas escolas que se apropriaram de poderes 

de decisão, desenvolvendo processos de democracia direta e não por iniciativa 

da administração central.363 

 

                                                 
361 Decreto-Lei nº 735-A/74. 
362 Lima, L. (1992). Organizações educativas e administração educacional em editorial. In: 
Revista Portuguesa de Educação, Vol. 5, n.º 3. pp. 199-200. 
363 Stoer, S. (1985). A Revolução de Abril e o sindicalismo dos professores em Portugal. In: 
Cadernos de Ciências Sociais, n.º 3. p. 67. 
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A este propósito Licínio Lima refere que,  

“a legalização, retrospectiva em muitos casos, de comissões de 

gestão democraticamente eleitas ou a eleger depois do 25 de Abril 
(Decreto-Lei n.º 221/74, de 27 de Maio) foi clara quanto aos limites 
impostos aos novos órgãos colegiais, a quem caberiam «as 
atribuições que incumbiam aos anteriores órgãos de gestão» (Artigo 
2.º). Na prática, porém, estes novos órgãos, e sobretudo os plenários 
deliberativos (nunca formalmente considerados ou permitidos pela 
legislação) avocaram novos poderes e passaram a decidir 
autonomicamente, em tensão e por vezes em conflito aberto com a 
administração central e os governos.”364 

 

Para este autor o Decreto-Lei n.º 735-A/74 representa “o início do processo de 
reconstrução do paradigma da centralização e do retorno do poder ao centro.” 

Para este autor este processo acaba por ser consumado com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de Outubro, complementado pela Portaria n.º 

677/77, de 4 de Novembro, relativa ao regulamento do conselho diretivo, e pela 

Portaria n.º 679/77, de 8 de Novembro, relativa ao regulamento do conselho 

pedagógico e regime disciplinar dos alunos.365 

 

Relativamente às escolas primárias, conforme a sua designação na época, a 8 

de Novembro de 1975 o Despacho n.º 40 vem aprovar o seu regime de gestão, 

que tinha sido estatuído, por um ano, neste ciclo de escolaridade através dos 

Despachos nº 68/74 e nº 1/75, definindo as atribuições dos órgãos de gestão. 

Conforme é referido no preâmbulo do Despacho nº 40/75, de 8 de Novembro, 

não existem alterações de fundo a introduzir, neste diploma, relativamente aos 

princípios em que se alicerçaram os dois Despachos referidos que o 

antecederam, explicitando que, 

“para tornar mais eficiente a acção dos Coordenadores Pedagógicos, 
procede-se, quando for conveniente, à ramificação das áreas que lhe 
correspondem, acrescendo o seu número. Ao mesmo tempo procura-

                                                 
364 Lima, L. (1998a). A administração do sistema educativo e das escolas (1986-1996). In: A 
Evolução do Sistema Educativo e o PRODEP – Estudos Temáticos. Vol. I. Lisboa: ME/CE-
FSE/PRODEP/DAPP/GEF. p. 31. 
365 Lima, L. (1998a). op. cit., p. 33 
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se definir as suas atribuições. Concede-se maior representatividade e 
reestrutura-se o conselho coordenador distrital, em que participam 
delegados de todos os concelhos e zonas. Amplia-se a liberdade de 
decisão do Conselho Escolar, acompanhado, como é evidente, duma 
maior responsabilização.”366  

 

Este modelo de gestão, estatuído no ensino primário, seria extinto em 1977. 

Paralelamente ao processo de regulação da gestão das escolas básicas e 

secundárias, neste período, em termos organizacionais e pedagógicos,  

“é criado o Ensino Pré-primário oficial e no Ensino Primário são 
radicalmente alterados os programas, os seus objectivos e as 
metodologias preconizadas, enquanto que no Ensino Preparatório a 
grande mudança se verifica a nível curricular, nas metodologias e na 
avaliação pedagógica. Surge o «Ensino Unificado» e, em simultâneo, 
as Escolas Técnicas e Liceus transformam-se em Escolas 
Secundárias.”367 

 

De acordo com Rui Grácio, das consequências deste primeiro período 

democrático destacam-se, em termos de ganhos obtidos para o sistema 

educativo, para além da gestão democrática dos estabelecimentos de ensino, 

anteriormente referida, as seguintes:  

 “ a) Alteração em todos os graus e ramos do ensino, dos conteúdos 

da aprendizagem, conformados por valores de modernidade científica 
e cultural, de pluralismo ideológico de inspiração democrática. 
b) Dignificação do estatuto pedagógico, social e cívico do 
professorado: maior autonomia e elasticidade na acção educativa, 
reajustamentos salariais, valorização do seu papel interventivo, 
liberdade de organização sindical. 
c) Transformações das relações institucionais no aparelho de ensino: 
gestão escolar democrática, liberalização das relações educativas, 

                                                 
366 Despacho nº 40/75, de 8 de Novembro. Extrato Preambular. 
367 Martins, E. et al. (2002). Autonomia, Administração e Gestão das Escolas 
Portuguesas - 1974-1999: Continuidades e Rupturas. Lisboa: Departamento de 
Avaliação Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação. p. 16. 
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inovação das formas de avaliação escolar, prática instituída de 
diálogo com as autoridades educativas, etc. 
d) Modificações dos objectivos propostos ao sistema de ensino nas 
suas relações com a sociedade global, intentando romper-se com o 
isolamento das escolas relativamente à comunidade envolvente e 
com a subordinação objectiva da acção educativa escolar aos 
interesses e valores das minorias sociais dominantes. 
e) Cooperação do sistema de ensino na democratização da formação 
social, procurando furtá-lo à sua função de reprodução e legitimação 
das desigualdades sociais e regionais.”368 

 
Relativamente a este primeiro período, de 1974 a 1976, devemos também ter 

presente a perspetiva de análise de Natércio Afonso que considera que, 

“durante o período revolucionário, e apesar da retórica revolucionária 

radical e da turbulência política, as autoridades do Ministério 
aceitaram explicitamente as linhas orientadoras da reforma de 1973, 
nomeadamente no que diz respeito à escolaridade obrigatória e à 
diversificação do ensino superior. A sua preocupação política principal 
dirigia-se ao conteúdo das disciplinas curriculares e à estrutura 
participada da gestão das escolas.”369 

 
Esta foi também a leitura que fez a equipa de peritos da UNESCO e registou no 

seu relatório relativo à visita efetuada, no final da primavera de 1975, a 

Portugal, tendo expressado que, 

“as linhas orientadoras principais da reforma não foram rejeitadas pela 

Revolução de 25 de Abril. No entanto as autoridades deram de 
imediato relevância a duas novas preocupações: a alteração do 
conteúdo dos cursos, marcados como estavam pela ideologia do 
regime anterior, e a participação do pessoal e dos alunos na gestão 
das escolas.”370  

 

                                                 
368 Grácio, R.. op. cit., pp. 480-481. 
369 Afonso, N. op. cit., p. 110. 
370 UNESCO (1982). Para uma política da educação em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte. p. 
30.  
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3.1.2. O segundo período: de Agosto de 1976 a Outubro de 1986. 
 
O segundo período em análise, no Estado Democrático, entre 1976 e 1986, é 

considerado por Stephen Stoer como o período da normalização,371 com 

particular incidência no tempo relativo à vigência do I Governo Constitucional, 

entre 23 de Julho de 1976 e 23 de Janeiro de 1978. 

 

Este período de normalização decorre das primeiras eleições legislativas que 

tiveram lugar precisamente dois anos depois da Revolução e que junto da 

população despertaram enorme interesse. A população portuguesa contribuiu 

fortemente para a definição do seu destino coletivo, através de um ato eleitoral 

amplamente participado, tendo a abstenção registado apenas a percentagem 

de 16,47%. Os resultados dessa eleição ditaram a vitória do Partido Socialista, 

elegendo 107 deputados.372  

 

Sublinhou-se também nestas eleições a tendência de votação verificada nas 

eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas um ano antes, em 25 de 

Abril de 1975,373 e que se viria a verificar até aos nossos dias, com uma 

concentração de votos em torno de dois partidos políticos. O Partido Socialista 

(PS) e o Partido Popular Democrático (PPD), hoje com a designação de Partido 

Social Democrata.  

                                                 
371 Stoer, S. (1986). op. cit., p. 64.  
O autor considera que “a «normalização» da educação em Portugal, após o período 
revolucionário, foi principalmente um processo pelo qual o Estado reconquistou e reassumiu o 
controle da educação, definindo e limitando aquilo que poderia considerar-se como educação. 
Todo o sistema de ensino foi atingido por este processo de definição e limitação que foi 
impulsionado pelo desejo de substituir a política pelo planeamento.” 
372 www.eleicoes.cne.pt 
Como resultado das eleições de 25 de Abril de 1976 os partidos políticos ficaram 
representados na Assembleia da República com o seguinte número de deputados: PS – 107; 
PPD – 73; CDS – 42; PCP – 40 e UDP – 1. 
373 www.eleicoes.cne.pt 
Nas eleições para a Assembleia Constituinte, de 25 de Abril de 1975 os Partidos políticos 
ficaram representados na Assembleia da República com o seguinte número de deputados: PS 
– 116; PPD – 81; PCP – 30; CDS – 16; MDP – 5; UDP – 1 e ADIM – 1. 
Verificou-se complementarmente uma segunda tendência de concentração de votos em torno 
de dois outros partidos. O Partido Comunista Português (PCP), ideologicamente à esquerda do 
PS, e o Partido do Centro Democrático Social (CDS), ideologicamente à direita do PPD. A 
concentração de votos em torno destes quatro partidos nestas duas eleições foi esmagadora, 
subindo nesta última eleição de 25 de Abril de 1976, de 97,2% para 99,6% o número de 
deputados dos quatro partidos, face ao total de deputados eleitos para a Assembleia da 
República. 
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António Teodoro considera que a leitura dos resultados eleitorais da eleição de 

25 de Abril de 1976, da qual saiu a formação do I Governo Constitucional, da 

responsabilidade do Partido Socialista, devem ter em conta,  

“as eleições para a Presidência da República, que vieram legitimar a 

aliança entre os militares «moderados», reunidos em torno do 
Documento dos Nove, e os partidos defensores do modelo 
democrático-parlamentar ocidental (PS, PPD e CDS), os vencedores 
da crise político militar que culminou nos acontecimentos do 25 de 
Novembro. A clara vitória do General Ramalho Eanes sobre os seus 
directos adversários, entre os quais Otelo Saraiva de Carvalho, 
estratega operacional do 25 de Abril e representante da chamada 
«corrente revolucionária» do MFA, e Octávio Pato, candidato oficial do 
PCP, criou as condições políticas e institucionais para uma completa 
normalização da revolução […].”374 

  

Relativamente à eleição para a Presidência da República, e os sinais que a 

mesma transmitiu, em função do posicionamento político e ideológico dos 

candidatos, Joaquim Aguiar refere que, 

“a participação neste acto eleitoral de Otelo Saraiva de Carvalho e 
Octávio Pato, representando aqueles que poderiam invocar uma 
legitimidade revolucionária, significou, por si só, naquelas 
circunstâncias, «a aceitação de que o comportamento eleitoral é a 
única fonte de legitimidade», constituindo um «contributo óbvio para a 
normalização das relações políticas».”375 

 

No âmbito da análise política relativa às eleições legislativas de 25 de Abril de 

1976, consideremos a leitura de António Teodoro que refere que,  

“nessas eleições, à semelhança do que acontecera durante todo o 
ano de 1975, o PS continuara a eleger o PCP como o seu adversário 

                                                 
374 Teodoro, A. (2001). op. cit., pp. 376-377. 
375 Aguiar, J. (1985). O Pós-Salazarismo. As fases políticas no período 1974-1984. Lisboa: 
Publicações D. Quixote. p. 74. 
Joaquim Aguiar foi Adjunto Económico do Primeiro-Ministro, Pinheiro de Azevedo (1975-1976); 
Assessor Político do Presidente da República, Ramalho Eanes (1976-1986) e Consultor 
Político do Presidente da República, Mário Soares (1986-1996). 
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principal, atribuindo-lhe o ónus de fomentar um projecto político 
antidemocrático e de querer restaurar uma nova ditadura, agora de 
sinal contrário à do Estado Novo.”376 

 

Este autor acrescenta, no que concerne à normalização da política educativa, 

que 

“não assumindo qualquer responsabilidade significativa pelo que se 

passara no campo da educação durante o período de crise 
revolucionária, tanto no plano social como no plano governativo, o PS, 
através do seu indigitado Ministro da Educação, Sottomayor Cardia, 
apresenta um programa de Governo no campo educativo com um 
primeiro e decisivo propósito: repor o «clima de normalidade» no 
funcionamento das escolas e na condução da política educativa 
[…].”377    
 

Tal propósito encontra-se efetivamente plasmado no programa do I Governo 

Constitucional, onde é referido que, 

“muito embora na última fase do regime derrubado em 25 de Abril o 

sector apresentasse uma certa expansão e algum dinamismo, 
marcava-o a demagogia e a improvisação e nele se desenvolviam os 
grandes problemas que nos trouxeram à situação difícil em que nos 
encontramos. 
De facto, assistiu-se a uma tentativa de modernização e liberalização 
do ensino, então chamado «democratização», mas mantinham-se 
processos autocráticos de gestão, continuava-se um apertado 
controlo ideológico, utilizavam-se medidas policiais arbitrárias e, 
sobretudo, não se dava qualquer passo significativo no sentido da 
efectiva participação dos professores e dos alunos na elaboração e 
aplicação da política educacional.”378 

 

                                                 
376 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 387. 
377 Teodoro, A. (2001). op. cit., pp. 387-388. 
378 Programa do I Governo Constitucional. p. 94. 
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O texto do programa continua a sua análise ao período pós 25 de Abril, 

apontando com dureza os tempos que se tinham vivido e desperdiçado em 

termos educativos referindo que “as contradições, contenções e dificuldades 
existentes explodem e assiste-se a uma onda de contestação e reivindicações 
que ultrapassam o razoável e entram no domínio do oportunismo demagógico, 
do carreirismo fácil (para alguns professores e alunos) e, enfim, do caos 
total.”379 

 

Acrescentando ainda o programa a sua análise relativa a influência que tinha 

até então sido exercida pelos partidos políticos sobre o sistema educativo, 

referindo que, 

“como mero corolário das actuações das várias forças partidárias no 
processo político português, assiste-se, adentro de estruturas já tão 
debilitadas, a infiltrações partidárias que visaram, mais do que pôr a 
funcionar o sistema educacional à luz de novos princípios, dominá-lo 
e colocá-lo ao seu serviço e, muitas vezes, ao serviço de interesses 
particulares de alguns dos seus militantes oportunistas. 
Desencadearam-se então saneamentos arbitrários de professores, 
técnicos e alunos. Nomearam-se para postos importantes elementos 
de confiança política sem curar da capacidade profissional. Criaram-
se órgãos paralelos que chamaram a si as funções de maior relevo no 
domínio dos serviços, ou no controlo do conteúdo e sistema 
educacionais. Estabeleceu-se um clima de medo e fanatismo 
ideológico. 
Algumas inovações de sentido positivo introduzidas após o 25 de Abril 
foram adulteradas no ambiente criado e tornadas factores de 
perturbação […].”380 

 

O programa do I Governo Constitucional sublinha ainda na sua análise ao 

passado recente que, “mesmo após o 25 de Novembro a situação a que se 
havia chegado, a própria lentidão de todo o aparelho administrativo e a 

                                                 
379 Programa do I Governo Constitucional. p. 95. 
380 Programa do I Governo Constitucional. Idem. 
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persistência de alguns factores negativos antes citados não permitiram grandes 
correcções e modificações.”  
 

Após o elencar da situação vivida no sistema educativo e apontados os 

responsáveis o programa do Governo faz um ponto de situação desse percurso 

sintetizando do seguinte modo:    

“Assim, e em resumo, temos uma escola que globalmente não 

funciona, ou, se pretendermos ser benevolentes, que funciona muito 
mal. E isto porque: 
- As estruturas administrativas e técnicas do Ministério da Educação e 
Investigação Científica são incapazes de corresponder às tarefas que 
lhe competem, quer de natureza funcional, quer de natureza 
educacional; 
- Faltam docentes, faltam condições de eficácia na docência e não 
houve qualquer plano realista para superação das carências; 
- Faltam instalações, faltam requisitos essenciais em muitas das que 
existem e falta até um plano viável para superar essas faltas; 
- Têm existido condições favoráveis à existência de estudantes que 
não estudam, de professores que não ensinam e de funcionários que 
não trabalham.”381 

 

Será importante referir, numa nova ordem jurídica, relativamente ao período de 

normalização, o papel central da Constituição da República, cujo texto foi 

aprovado na Assembleia Constituinte em 2 de Abril de 1976. 

 

No preâmbulo do Decreto de Aprovação da Constituição, publicado a 10 de 

Abril de 1976, foi feito o enquadramento histórico da situação política do país, 

que fundamenta a necessidade imperiosa de um novo texto constitucional.382  

                                                 
381 Programa do I Governo Constitucional. pp. 95-96. 
382 Decreto de Aprovação da Constituição de 10 de Abril. D.R. nº 86. I Série. p. 738. Texto 
preambular: “A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa 
resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o 
regime fascista. 
Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação 
revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. 
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Relativamente à educação, ensino e investigação científica, o novo texto 

constitucional consagra-lhe quatro artigos, determinando que compete ao 

Estado reconhecer e garantir a todos os cidadãos o direito ao ensino e à 

igualdade de oportunidades, na formação escolar, bem como o dever de 

modificar o ensino de modo a superar a sua função conservadora da divisão 

social do trabalho e estabelece os compromissos necessários para lhe dar 

eficácia. Nesse âmbito é referido que,  

“na realização da política de ensino incumbe ao Estado: a) Assegurar 

o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; b) Criar um sistema 
público de educação pré-escolar; c) Garantir a educação permanente 
e eliminar o analfabetismo; d) Garantir a todos os cidadãos, segundo 
as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados do ensino, 
da investigação científica e da criação artística; e) Estabelecer 
progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino; f) 
Estabelecer a ligação do ensino com as actividades produtivas e 
sociais; g) Estimular a formação de quadros científicos e técnicos 
originários das classes trabalhadoras.”383 

 

Com uma nova Constituição e a investidura do I Governo Constitucional, tal 

como já foi referido, entra-se numa fase de normalização. Para lhe dar corpo o 

governo elege como grande prioridade a gestão das escolas e a necessidade 

de as estabilizar, publicando para esse efeito o Decreto-Lei nº 769-A/76, de 23 

de Outubro, que estabelece a regulamentação para o efeito. Tal 

intencionalidade fica patente no seu preambulo quando é referido que, 

 “a escola sofreu nos últimos anos o efeito da descompressão da vida 

política nacional, o que, se levou a saudáveis atitudes de destruição 
de estruturas antigas, também fez ruir a disciplina indispensável para 

                                                                                                                                               
A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício 
destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma 
Constituição que corresponde às aspirações do País. 
A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência 
nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios 
basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir 
caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em 
vista a construção de um país mais livre, mais justo, mais fraterno.”  
383 Decreto de Aprovação da Constituição de 10 de Abril. Art.º 74º, nº3. p. 748. 
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garantir o funcionamento de qualquer sistema educativo. Muito 
especialmente o vazio legal criado pelo não cumprimento do Decreto-
Lei nº 735-A/74, de 21 de Dezembro, que impunha a sua própria 
revisão até 31 de Agosto de 1975, provocou prejuízos incalculáveis. 
É tempo já de, colhendo da experiência com a necessária lucidez, 
separar a demagogia da democracia e lançar as bases de uma gestão 
que, para ser verdadeiramente democrática, exige a atribuição de 
responsabilidades aos docentes, discentes e pessoal não docente na 
comunidade escolar. A definição entre competência deliberativa e 
funções executivas é essencial para uma gestão que acautele os 
interesses colectivos. Todavia, não poderá esquecer-se que toda a 
organização se destina a permitir alcançar objectivos de ordem 
pedagógica, o que anteriormente não foi regulamentado e agora se 
considera fundamental.”384 

 

Da análise do diploma ressalta a intenção de estruturar consistentemente, e de 

acordo com os princípios consagrados na constituição, o modelo de gestão 

introduzido após a Revolução de 25 de Abril. No diploma, 

“aparecem aplicações de fórmulas democráticas de eleição e de 

participação resultantes do próprio contexto social e político, onde 
emergia a consolidação de democracia representativa 
consubstanciada na Constituição da República Portuguesa. 
No «modelo» que tem por base o Decreto-Lei 769-A/76, resultante de 
um contexto de consolidação da democracia representativa, a 
participação e a eleição tinham como intervenientes os membros da 
comunidade escolar: professores, alunos e funcionários, com maioria 
do corpo docente. 
A dimensão participativa é institucionalizada através de eleições e de 
órgãos colegiais de decisão (…), como sequência das exigências 

democráticas de participação dos membros da escola nos seus órgão 
de direcção e gestão.”385 

   

                                                 
384 Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de Outubro. Preâmbulo. 
385 Martins, E. et al. op. cit., p. 17.  
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O Decreto-Lei nº 769-A/76 relativamente aos órgãos responsáveis pelo 

funcionamento de cada estabelecimento de ensino preparatório e secundário, 

prevê no seu articulado o Conselho diretivo, o Conselho pedagógico e o 

Conselho administrativo. Em relação ao Conselho diretivo o diploma cria os 

cargos que os docentes que o constituem passam a desempenhar, Presidente, 

Vice-Presidente e Secretário. O Conselho diretivo passa a ser constituído por 

três ou cinco docentes, em função do número de alunos da escola. Nesta 

última situação acrescem ao Conselho diretivo dois docentes como Vogais. O 

diploma estabelece ainda que para além dos docentes integram também o 

Conselho diretivo, dois representantes dos alunos, nas escolas de ensino 

secundário, e um representante do pessoal não docente. 

 
Imbuído do espirito da Constituição o diploma prevê que os representantes do 

pessoal docente, os representantes dos alunos e os representantes do pessoal 

não docente, para o conselho diretivo, são eleitos pelos seus pares. 

 

Relativamente às questões pedagógicas consideradas fundamentais, cujos 

objetivos, como refere o diploma no seu preambulo, não foram anteriormente 

regulamentados, incumbe agora o Conselho pedagógico da “orientação 
pedagógica do estabelecimento de ensino, promovendo a cooperação entre 
todos os membros da escola, de modo a garantir adequado nível de ensino e 
conveniente formação dos alunos.”386 

 

O funcionamento interno dos Conselhos diretivos e o funcionamento dos 

Conselhos Pedagógicos são regulamentados, a posteriori, através das 

Portarias nº 677/77 de 4 de Novembro e nº 679/77 de 8 de Novembro, 

respetivamente.  

 

Em 1978 o Decreto-Lei nº157, de 1 de Julho, vem alterar o Decreto-Lei nº 769-

A/76 relativamente às datas das eleições dos conselhos diretivos dos 

estabelecimentos dos ensinos preparatório e secundário, tendo em conta a 

necessidade de garantir que as direções das escolas preparem e acompanhem 

                                                 
386 Decreto-Lei n.º 769-A/76. Art.º 24º. 
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o lançamento dos anos letivos, determinando para o efeito que “os conselhos 
directivos eleitos tomarão posse na 1.ª quinzena do mês de Setembro.”387  

 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 769-A/76, de 23 de Outubro, o 

sistema educativo português foi alvo de uma nova avaliação externa, que teve 

lugar nos meses de Novembro e Dezembro desse ano, à semelhança da 

avaliação anteriormente referida realizada pela UNESCO, agora por parte do 

Banco Mundial, no sentido de, em conjunto com o governo português, serem 

determinadas as orientações educativas financeiramente enquadráveis.  

 

Embora reconhecendo a intencionalidade do I Governo Constitucional, 

expressa no seu programa de governo, de colocar as escolas a funcionar, 

dando confiança ao sistema, o Banco Mundial reconhece também a dificuldade 

da tarefa, reportando no seu relatório que o governo deve reformar no sentido 

de considerar  

“(I) a garantia de acesso à educação como direito básico de todos os 

cidadãos […]; (II) prioridade atribuída, inicialmente, à melhoria 

qualitativa, de modo a aumentar a eficácia do sistema, e pela 
implementação gradual e selectiva de uma expansão quantitativa no 
longo prazo; (III) restruturação e coordenação de todos os aspectos 
do sistema relacionados com a formação, certificação e selecção de 
professores; (IV) ênfase no aperfeiçoamento da estrutura global de 
gestão da educação, em particular no seu financiamento e afins; (V) 
melhoria da relevância da educação, com particular ênfase nas 
necessidades regionais; e (VI) racionalização do desenvolvimento 
educacional nos níveis secundário e terciário, de acordo com os 
planos económicos do país, as suas necessidades de mão-de-obra e 
os recursos disponíveis”388.  

 
Em Abril de 1978 o Relatório do Banco Mundial para a reconstrução e 

desenvolvimento reconhece que, em grande parte como resultado do trabalho 
                                                 
387 Decreto-Lei nº157/78, de 1 de Julho. Art.º 4.º nº1. 
388 World Bank (1977). The education and training system in Portugal: issues, strategies and 
priorities. World Bank. Education and Manpower Development Division; Europe, Middle East 
and North Africa Region. p. 24. 
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e discussões anteriores desenvolvidas, o Governo português tomou já decisões 

políticas fundamentais, na linha do acordado e anteriormente referido, tais 

como: 

“(i) rever as funções de planeamento e pesquisa do Ministério da 

Educação; (ii) analisar as actividades, não coordenadas, referentes no 
presente ao desenvolvimento curricular, avaliação e produção de 
materiais; (iii) redistribuir os números autorizados a entrar nas 
instituições de nível pós-secundário; (iv) reformar e actualizar o 
sistema de formação de professores primários, para o nível pós-
secundário; (v) analisar a estrutura do sistema de ensino; (vi) 
introduzir uma formação técnica de nível pós-secundário; e (vii) 
estabelecer as aptidões/competências necessárias nos programas de 
formação para alunos que abandonaram a escola precocemente, a 
fim de conseguir reduzir o desemprego entre este grupo.”389 

 

O Relatório na sua Parte III – The Education and Training Sector, relativamente 

ao papel do banco no sector da educação, faz um balanço do que foi feito até à 

altura e da importância do contributo do Banco Mundial, bem como da 

necessidade de prosseguir o desenvolvimento do trabalho já feito no sector da 

educação, referindo que,  

“muitos dos estudos recomendados pelo Banco foram iniciados ou 

reactivados, muitas vezes com ajuda externa, especialmente nas 
áreas de alfabetização de adultos e no treino de 
aptidões/competências, desenvolvimento curricular, materiais 
educativos e formação de professores. Com o intuito de fazer uso 
efectivo desses estudos e para modernizar o sistema educacional, o 
Governo Português continuará a necessitar de assistência técnica e 
financeira substancial. O Governo indicou o seu desejo de continuar a 
receber apoio do Banco Mundial, no sector da educação.”390 

 

                                                 
389 World Bank (1978). Report and recommendation of the president of the International Bank 
for Reconstruction and Development to the executive directors on a proposed loan to the 
Republic of Portugal for an Education Project. Report nº 2198a-PO. pp. 12-13. 
390 World Bank (1978). op.cit., p. 13.  
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Na sua Parte IV, intitulada The Project, relativamente aos Objetivos do Projeto, 

o Relatório do Banco Mundial, perspetiva o futuro, indicando o trabalho de 

fundo ainda necessário desenvolver, começando por referir que o “projecto foi 
concebido para ajudar o Governo em áreas prioritárias do sistema de ensino: (i) 
formação para ajudar a atender as necessidades da economia e, (ii) melhorar a 
qualidade e a eficiência da educação.”391 

 

E com esses objetivos globais passa a detalhar a intencionalidade do mesmo e 

as medidas necessárias, dando nota de que,   

“o projecto incluiria um estudo para determinar a mão-de-obra que a 
nação necessitaria até 1990, de modo a que o sistema educativo e de 
formação pudesse estar alinhado com essas necessidades. A 
formação técnica para a indústria e administração pública e a sua 
prática seria fornecida através de programas apropriados a serem 
implementadas no âmbito deste projecto. No projecto também seria 
considerada a formação profissional de jovens desempregados em 
áreas urbanas, visando a aquisição de diferentes competências 
básicas. A qualidade e a eficiência da educação, seria melhorada 
através de uma melhor formação de professores e desenvolvimento 
curricular apropriado. Aos professores do ensino secundário seriam 
oferecidos programas de educação de nível universitário, e os 
professores primários, incluindo os professores das escolas 
preparatórias, seriam formados em instituições mais modernas e ao 
abrigo de programas melhorados. Em ambos os níveis, a formação 
em serviço tornar-se-ia uma característica proeminente. Além disso, 
seria dada especial atenção à formação de professores de crianças 
com necessidades educativas especiais. Finalmente, o projecto 
envolveria a instalação de uma rede de desenvolvimento curricular 
para substituir o actual sistema fragmentado.”392 

 

Neste período importa ainda referir a publicação do Despacho Normativo nº 

194-A/83, de 21 de Outubro, que concretiza a introdução da formação 

                                                 
391 Idem. 
392 World Bank (1978). op.cit., pp. 13-14. 
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profissional no ensino secundário. O IX Governo Constitucional assumiu o 

objetivo de introduzir o ensino de cariz técnico, no ensino secundário, como 

uma prioridade393, concretizando-o, conforme se pode ler no diploma, através 

de cursos profissionais com um ano de duração e a realização de um estágio 

profissional com seis meses de duração, destinado essencialmente à 

qualificação profissional de trabalhadores, bem como através de cursos 

técnico-profissionais com três anos de duração, que correspondiam aos 10º, 

11º e 12º anos, que para além de uma preparação geral equivalente ao ensino 

secundário complementar, visavam a formação de profissionais qualificados de 

nível intermédio.394 

 

É ainda importante ter em conta que o período de normalização educativa, 

compreendido entre o início do I Governo Constitucional, em 1976, e a 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986, coincide com o 

desafio colocado à sociedade de adesão à Comunidade Económica Europeia. 

Como refere António Teodoro,  

“no intuito de substituir a «política pelo planeamento», duas 

preocupações centrais emergiram na política educativa portuguesa e 
no discurso político geral desse período: (i) «a prioridade à formação 
de técnicos» necessários à modernização da economia face ao 
enorme desafio que representava a integração na CEE; e, (ii) «a 
importância de uma lei de bases» que representasse o ponto de 
partida para uma reforma global do sistema de ensino.”395  

 
 
 
 
 
 

                                                 
393 Despacho Normativo nº 194-A/83, de 21 de Outubro. Extrato Preambular: “A política de 
educação do Governo dá prioridade à institucionalização de uma estrutura de ensino 
profissional no ensino secundário, através de um plano de emergência para a reorganização do 
ensino técnico que permita a satisfação das necessidades do País em mão-de-obra 
qualificada, bem como a prossecução de uma política de emprego para os jovens.” 
394 Despacho Normativo nº 194-A/83. 
395 Teodoro, A. (2001). op. cit., pp. 391-392. 
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3.1.3. O terceiro período: a partir de Outubro de 1986. 
 

Em termos de política educativa, entramos no terceiro período relativo ao 

Estado Democrático, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, 

que definiu as linhas gerais dessa política e a estrutura geral do sistema 

educativo. Desde a Revolução de 1974, como refere Natércio Afonso, a Lei de 

Bases do Sistema Educativo, “juntamente com os estudos da Comissão de 
Reforma,396 e com estabilização política de 1987,397 estabeleceu um novo 
contexto para a tomada de decisões na política educacional, proporcionando a 
primeira oportunidade, […] para elaboração e implementação de uma política 

global e sequencial.”398 

 

Relativamente a momentos antecedentes da nossa história, referentes ao 

Estado Democrático, com contextos diferentes da existência de estabilidade 

governativa e de um quadro referencial, como é a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, legitimado pela sua aprovação se ter verificado com o apoio dos 

principais partidos representados no Parlamento, o Ministério da Educação 

ganhou força política.399 

                                                 
396 Em Janeiro de 1986 o governo nomeou uma comissão nacional, formalmente designada por 
Comissão de Reforma do Sistema Educativo, constituída por 11 membros e tendo como 
missão preparar a reforma do sistema de ensino, levando a cabo a realização de estudos e 
apresentando propostas de medidas legislativas. E tal como é referido nessa Resolução de 
Conselho de Ministros, a RCM nº 8/86, a Comissão deve considerar como princípios genéricos 
orientadores dos seus trabalhos “(a) A necessidade de descentralizar a administração 
educativa, tanto no plano regional e local como no plano institucional; (b) A intenção de 
modernizar o sistema de ensino, tanto na sua organização estrutural e curricular como nos 
métodos e técnicas da sua prática; (c) O propósito de valorizar os recursos humanos 
disponíveis e assegurar maior exigência qualitativa ao serviço de ensino prestado.” 
397 Nas eleições para a Assembleia da República, de 19 de Julho de 1987 os Partidos políticos 
ficaram representados no Parlamento com o seguinte número de deputados: PPD/PSD - 148; 
PS - 60; CDU - 31; PRD - 7; CDS - 4. O PSD a governar desde Outubro de 1985, com uma 
“maioria relativa” consegue nestas eleições para a Assembleia da República uma “maioria 
absoluta.” Passa assim a existir estabilidade governativa. 
398 Afonso, N.. op. cit., p. 116. 
399 Afonso, N.. op. cit., pp. 116-117. O autor que considera que mesmo nas condições de 
estabilidade referidas no texto “as influências dos «lobbies» e as pressões das clientelas 
continuassem a ser elementos politicamente relevantes”, relativamente aos momentos 
antecedentes refere que “na realidade, mesmo quando havia clara definição de políticas, elas 
eram de difícil implementação, dada a falta de força política da maioria dos governos, 
desprovidos de apoio parlamentar consistente, expostos às pressões contraditórias de 
poderosos «lobbies» e de clientelas activas. Dada a importância esmagadora das escolas 
públicas e da estrutura altamente centralizada da administração educacional, os sucessivos 
decisores no Ministério da Educação encontram-se face a poderosos sindicatos de professores 
como os seus principais interlocutores, quando se tratava de desenvolver as suas iniciativas 
políticas. Assim, os também altamente centralizados sindicatos dos professores acabaram por 
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A Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº 46/86, de 14 de Outubro, vem 

estabelecer o quadro geral do sistema educativo, colocando um ponto final nas 

orientações gerais de desenvolvimento do sistema de ensino estabelecido pela 

Lei nº 5/73, de 25 de Julho, de Veiga Simão.400  

 

Este documento, tão importante para o desenvolvimento do sistema educativo 

português, no quadro geral que estabelece para o sistema educativo, justifica 

que seja conhecido com algum detalhe. A Lei n.º 46/86 é organizada em nove 

capítulos que, excecionando o referente às disposições finais e transitórias, são 

os seguintes: Âmbito e princípios; Organização do sistema educativo; Apoios e 

complementos educativos; Recursos humanos; Recursos materiais; 

Administração do sistema educativo; Desenvolvimento e avaliação do sistema 

educativo; Ensino particular e cooperativo. 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo no seu âmbito estabelece que “o sistema 
educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 
educação”,401 reafirmando no domínio dos princípios gerais e em consonância 

com o que é estabelecido pela Constituição da República Portuguesa, de 1976, 

que “todos os portugueses têm direito à educação e à cultura”, atribuindo ao 

Estado a responsabilidade especial de “promover a democratização do ensino, 
garantindo o direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no 
acesso e sucesso escolares.”  
No domínio dos princípios gerais fica estipulado que “no acesso à educação e 
na sua prática é garantido a todos os portugueses o respeito pelo princípio da 
liberdade de aprender e de ensinar”, definido que “o sistema educativo 
responde às necessidades resultantes da realidade social”, promovendo “o 
desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e 
das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões[…].”402 

 

                                                                                                                                               
influenciar decisivamente as grandes decisões da política educacional, ultrapassando 
francamente as questões relacionadas com os salários e as condições de trabalho.” 
400 Martins, E. et al. (2002). op. cit., p. 19. 
401 Lei nº 46/86, de 14 de Outubro. Art.º 1.º. 
402 Lei nº 46/86. Art.º 2.º. 
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Relativamente à organização do sistema educativo a lei estabelece que “o 
sistema educativo compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e 
a educação extra-escolar.”403 No que respeita ao pré-escolar, a sua frequência 

é definida como facultativa, sendo atribuído à família o papel determinante 

nesse processo educativo. No que se refere ao ensino básico o mesmo é 

definido como universal, obrigatório, terminando essa obrigatoriedade aos 15 

anos de idade, e gratuito, sendo fixada a sua duração em nove anos. Quanto à 

sua organização o ensino básico compreende três ciclos sequenciais, sendo: o 

1.º ciclo de quatro anos, onde o ensino é globalizante e da responsabilidade de 

um único professor; o 2.º ciclo de dois anos, organizando-se por áreas 

interdisciplinares de formação básica e preferencialmente em regime de um 

professor por área; o 3.º ciclo de três anos, organizado segundo um plano 

curricular unificado, e desenvolvendo-se em regime de um professor por 

disciplina ou grupo de disciplinas. Relativamente ao ensino secundário 

encontra-se estipulado que se organiza de acordo com duas vias, tendo uma 

cursos predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos e 

outra cursos predominantemente orientados para a vida ativa.404 

 

A Lei 46/86 no que diz respeito aos apoios e complementos educativos, tendo 

em conta a promoção do sucesso escolar, estabelece o desenvolvimento de 

atividades e medidas de apoio e complementos educativos, aplicados 

prioritariamente na escolaridade obrigatória, com o objetivo de contribuir, 

conforme consta do diploma, no seu art.º 24.º, “para a igualdade de 
oportunidades de acesso e sucesso escolar”, através de: Apoio a alunos com 

necessidades escolares específicas; Apoio psicológico e orientação escolar e 

profissional; Ação social escolar; Apoio de saúde escolar; Apoio a trabalhador 

estudante. 

 

Relativamente aos recursos humanos a lei define também os princípios gerais 

sobre a formação de educadores e professores e a sua formação inicial, 

definindo que os educadores de infância e os docentes dos ensinos básico e 

secundário adquirem qualificação profissional em escolas superiores de 

                                                 
403 Lei nº 46/86. Art.º 4.º. 
404 Lei nº 46/86. Art.º 5.º, 6.º, 8.º, e 10.º. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

232 

educação ou em universidades. Estipulando que no caso da formação de 

professores do 3.º ciclo do ensino básico e de professores do ensino 

secundário esta se realizará apenas em universidades. Estabelece ainda a Lei 

n.º 46/86 que os cursos de formação de professores do 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e de professores do ensino secundário serão de licenciatura. 

 

No que se refere aos recursos materiais o diploma define o planeamento de 

matérias relativas à rede escolar, à regionalização, aos edifícios escolares, aos 

recursos educativos, assim como ao financiamento da educação. Em relação à 

rede escolar sublinhemos a determinação da lei atribuindo ao Estado a 

competência de criar uma rede de estabelecimentos públicos de educação e 

ensino, estipulando que o seu planeamento deve contribuir para eliminar 

desigualdades e assimetrias locais e regionais, referindo que o planeamento, 

quer no que diz respeito à construção, quer na manutenção dos edifícios 

escolares e do seu equipamento, devem assentar numa política de 

regionalização. 

 

No capítulo referente à Administração do sistema educativo, e no que aos seus 

princípios gerais diz respeito, o diploma estipula que “a administração e gestão 
do sistema educativo devem assegurar o pleno respeito pelas regras de 
democraticidade e de participação que visem a consecução de objectivos 
pedagógicos e educativos, nomeadamente no domínio da formação social e 
cívica”, acrescentando que “o sistema educativo deve ser dotado de estruturas 
administrativas de âmbito nacional, regional autónomo, regional e local, que 
assegurem a sua interligação com a comunidade mediante adequados graus 
de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias, de 
entidades representativas das actividades sociais, económicas e culturais e 
ainda de instituições de carácter científico.” Para esse efeito “serão adoptadas 
orgânicas e formas de descentralização e de desconcentração dos serviços, 
cabendo ao Estado, através do ministério responsável pela coordenação da 
política educativa, garantir a necessária eficácia e unidade de acção.”405  

 

                                                 
405 Lei nº 46/86. Art.º 43.º. 
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A exequibilidade dos princípios programáticos de regionalização, plasmados na 

Lei de Bases do Sistema Educativo, visando a aproximação dos serviços 

administrativos do Ministério da Educação das populações, será concretizada 

através do Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de Janeiro, que criou as direções 

regionais de educação. É ainda instituído o Conselho Nacional de Educação, 

sendo-lhe atribuídas funções consultivas, e comtemplando na sua composição 

membros representativos das áreas sociais, culturais e económicas, visando a 

procura de consensos alargados no que respeita às políticas educativas. 

  

No que diz respeito ao desenvolvimento e avaliação do sistema educativo, o 

diploma define as bases, nomeadamente, do que é pretendido relativamente ao 

desenvolvimento curricular, desporto escolar, avaliação do sistema educativo, 

investigação em educação, estatísticas da educação e inspeção escolar. 

 

Por último a nova Lei de Bases do Sistema Educativo dedica um capítulo ao 

ensino particular e cooperativo, estabelecendo na sua especificidade que “é 
reconhecido pelo Estado o valor do ensino particular e cooperativo, como uma 
expressão concreta da liberdade de aprender e ensinar e do direito da família a 
orientar a educação dos filhos”, em linha com o definido pela Constituição da 

República. Considera também o diploma, na articulação do ensino particular e 

cooperativo com a rede escolar que “os estabelecimentos do ensino particular 
e cooperativo que se enquadrem nos princípios gerais, finalidades, estruturas e 
objectivos do sistema educativo são considerados parte integrante da rede 
escolar”, acrescentando ainda sobre esta matéria que “no alargamento ou no 
ajustamento da rede o Estado terá também em consideração as iniciativas e os 
estabelecimentos particulares e cooperativos, numa perspectiva de 
racionalização de meios, de aproveitamento de recursos e de garantia de 
qualidade.” O diploma confere ainda no âmbito da liberdade de ensinar e 

aprender que os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo possam, 

“seguir os planos curriculares e conteúdos programáticos do ensino a cargo do 
Estado ou adoptar planos e programas próprios”, desde que salvaguardada, 

por parte dos serviços inspetivos, a sua “avaliação positiva resultante da 
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análise dos respectivos currículos e das condições pedagógicas da realização 
do ensino.”406 

 

De acordo com António Teodoro, tendo em conta a intenção do I Governo 

Constitucional de substituir a política pelo planeamento, depois da 

preocupação, já referida, com a formação profissional no ensino secundário, a 

segunda preocupação “manifestou-se no reconhecimento da importância da 
elaboração e aprovação de uma «lei de bases (ou lei-quadro) do sistema 
educativo».” Para este autor,  

“essa preocupação vai dominar o discurso político e a acção 
legislativa no campo da educação desde 1978, e muito em particular 
durante toda a primeira metade da década de oitenta, podendo-se 
considerar que a aprovação, em 1986, da lei 46/86 permitiu fechar o 
ciclo da normalização da política educativa e abrir uma nova fase, 
centrada novamente no propósito de realizar a «reforma educativa», 
enquanto transformação global (e «coerente») do sistema de ensino, 
interrompida pela «crise revolucionária» de 1974-1976.”407 

 

Efetivamente, nos tempos seguintes, a concentração de esforços vai ser feita 

em torno da reforma educativa, publicada através do Decreto-Lei n.º 286/89, de 

29 de Agosto. Neste diploma, conforme é referido no seu preâmbulo o Governo 

define os planos curriculares dos ensinos básico e secundário, “tomando em 
consideração o conjunto das propostas apresentadas pela Comissão de 
Reforma do Sistema Educativo e o contributo resultante do debate nacional 
que suscitaram, bem como o parecer que sobre elas produziu o Conselho 
Nacional de Educação.”408  

 

A estrutura curricular definida no diploma, tal como é referido,  
“procura responder ao complexo de exigências que, tanto no plano 

nacional como no plano internacional, se colocam ao nosso sistema 
educativo: a construção de um projecto de sociedade que, 

                                                 
406 Lei nº 46/86. Art.º 54.º a 58.º. 
407 Teodoro, A. (2001). op. cit., p. 399. 
408 Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto Extrato Preambular.  
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preservando a identidade nacional, assuma o desafio da 
modernização resultante da integração de Portugal na Comunidade 
Europeia.  
Neste sentido se decidem as opções que fundamentam a organização 
curricular dos ensinos básico e secundário: valoriza-se o ensino da 
língua portuguesa, como matriz de identidade e como suporte de 
aquisições múltiplas; é criada uma área de formação pessoal e social; 
procura-se imprimir ao currículo uma perspectiva interdisciplinar; 
define-se o conceito de avaliação numa óptica formativa e 
favorecedora da confiança própria e reforçam-se as estruturas de 
apoio educativo com a intenção de equilibrar a diversidade de ritmos e 
capacidades; incentiva-se a iniciativa local mediante a 
disponibilização de margens de autonomia curricular na elaboração 
de projectos multidisciplinares e no estabelecimento de parcerias 
escola-instituições comunitárias.”409 

 

Natércio Afonso, na sua análise à reforma constante do Decreto-Lei nº 286/89, 

considera que “a reforma curricular representava alterações técnicas pouco 
importantes, relativamente ao «status quo» das escolas, sem impacto 
significativo no equilíbrio do poder no interior das organizações.”410 Para este 

autor, “pelo contrário, a reforma da administração escolar podia produzir 
alterações profundas no actual equilíbrio de poder, no interior das escolas, 
reorientando a estratégia de controlo do Ministério em termos da sua 
«regulação e avaliação», em vez do controlo burocrático directo ineficaz que 
funcionava através de normas e regulamentações.”411 

 

A esse respeito o Ministro da Educação, Roberto Carneiro, em entrevista ao 

jornal “Expresso” refere que, 

“o nosso objectivo chama-se autonomia da escola. A escola deve ser 
um centro vivo, um organismo vivo, pelo que quando falo de 
autonomia falo de muito mais do que autonomia universitária. A 

                                                 
409 Decreto-Lei n.º 286/89. Extrato Preambular. 
410 Afonso, N.. op. cit., p. 121. 
411 Afonso, N.. op. cit., p. 122. 
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escola preparatória e secundária, por exemplo, tem que ter uma 
vivência própria, o seu projecto, a capacidade para o realizar com 
responsabilidade. E tem que ser avaliada pelos seus méritos ou 
deméritos em função dos projectos. Terá de haver um quadro 
normativo geral – não estamos a falar de independência das escolas 
– regras gerais e critérios de fundo, para que cada escola seja capaz 
de dizer como quer realizar os seus objectivos, e como vai gerir os 
meios que possui, humanos, orçamentais e institucionais.”412 

 

E é precisamente com a centralidade da autonomia, relativamente à reforma da 

administração escolar, que merece ainda referência neste percurso o Decreto-

Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro, que estabelece o regime jurídico de autonomia 

das escolas, “visando inverter a tradição de uma gestão demasiado 
centralizada e transferindo poderes de decisão para os planos regional e local”, 
conforme é referido no preâmbulo do diploma, que coloca entre todos os 

fatores determinantes para que se processe a mudança da administração 

educacional, o reforço da autonomia da escola. Tratou-se do primeiro diploma 

que teve em atenção a necessária regulação da autonomia das escolas, 

fundamentando a sua intencionalidade no preâmbulo quando refere: 

“a autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projecto 
educativo próprio, constituído e executado de forma participada, 
dentro de princípios de responsabilização dos vários intervenientes na 
vida escolar e de adequação a características e recursos da escola e 
às solicitações e apoios da comunidade em que se insere.  
A autonomia da escola exerce-se através de competências próprias 
em vários domínios, como a gestão de currículos e programas e 
actividades de complemento curricular, na orientação e 
acompanhamento de alunos, na gestão de espaços e tempos de 
actividades educativas, na gestão e formação do pessoal docente e 
não docente, na gestão de apoios educativos, de instalações e 
equipamentos e, bem assim, na gestão administrativa e financeira.”413 

                                                 
412 Jornal “Expresso”, 12 de Dezembro de 1987. Extrato da entrevista do Ministro da Educação, 
Roberto Carneiro. 
413 Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro. Extrato Preambular. 
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O diploma vem definir um quadro orientador da autonomia da escola, tendo-o 

feito de forma genérica e flexível, evitando uma regulamentação que limitasse a 

autonomia, tendo em conta o contexto de cada escola. 

 

Na sequência deste diploma é estabelecido um novo modelo de direção das 

escolas básicas e secundárias. Em 1991 é publicado o Decreto-Lei n.º 172, de 

10 de Maio, que define o regime de direção, administração e gestão dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário,  

 

No seu preâmbulo é fundamentada a reforma, sendo referido que,  

“a gestão democrática dos estabelecimentos dos ensinos básico e 

secundário constitui uma referência importante na evolução da escola 
portuguesa. Os princípios de participação e de democraticidade que a 
inspiram alteraram profundamente as relações no interior da escola, 
favoreceram a sua abertura à mudança e despertaram nos 
professores novas atitudes de responsabilidade.[…] A experiência 

acumulada durante estes 15 anos de gestão democrática recomenda 
algumas alterações no modelo vigente, de modo a conciliar o 
intransigente requisito de democraticidade com as necessárias 
exigências de estabilidade, eficiência e responsabilidade.”414  

 

Procede-se assim no diploma ao ordenamento jurídico dos órgãos de direção, 

administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, de acordo com o que determina a Lei de Bases 

do Sistema Educativo. 

 

Sendo concebido conceptualmente num modelo comum a todos os 

estabelecimentos, é concretizado tendo em conta modalidades diferenciadas. 

Este novo regime de administração e gestão foi aplicado, em regime de 

experiência, a 49 escolas e a 5 áreas escolares, nos anos letivos de 1992/93 e 

1993/94. 

                                                 
414 Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio. Extrato Preambular. 
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O diploma estabelece como órgãos de direção, administração e gestão dos 

estabelecimentos de ensino e das áreas escolares o conselho de escola ou 

conselho de área escolar; o diretor executivo, o conselho administrativo, o 

conselho pedagógico e o conselho de núcleo, nos estabelecimentos agrupados 

em áreas escolares. Sempre que a dimensão dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico o justifica está prevista a 

existência de órgãos próprios de direção, administração e gestão. 

 

No modelo de administração e gestão constante deste Decreto-Lei passa a 

existir a figura do diretor executivo, designado através de concurso pelo 

conselho, enquanto órgão unipessoal, procedendo à administração e gestão, 

de área escolar ou de escola, sendo para o efeito coadjuvado por adjuntos.415  

Tratou-se, em termos conceptuais, de um corte com o modelo de gestão 
democrática introduzido nas escolas, no regime democrático, o que se traduziu 

em apreensões e críticas. Conforme refere Natércio Afonso, “ignorando o 
imperativo legal decorrente da Lei de 1986, alguns críticos contestaram a 
necessidade de se proceder à própria reforma, salientando, em alternativa, 
algumas histórias de sucesso, no seio do modelo administrativo corrente [..].”416  

Este autor na sua análise à alteração que introduz o novo diploma definidor de 

um novo modelo de administração e gestão dos estabelecimentos de ensino 

não superior, acrescenta que existiam críticas que, 

“reflectiam os receios implícitos de alguns grupos de interesses de 

que as novas estruturas de gestão e de direcção pusessem em causa 
o controlo dos professores sobre a gestão da vida diária da escola, na 
qual estão em causa muitos e importantes interesses dos professores. 
Assim, o principal problema que se teme é a partilha das decisões 
com outros co-decisores, acerca de assuntos como a organização da 
escola, os horários dos professores, os processos disciplinares, as 
políticas de assiduidade e as prioridades orçamentais.”417 

 

                                                 
415 Decreto-Lei nº 172/91. Preâmbulo. 
416 Afonso, N.. op. cit., p. 134. 
417 Idem. 
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Este novo modelo de administração e gestão, definido no diploma de reforma, 

promove a participação dos pais e comunidade, por força de transferência de 

poder dos professores, quem o detinha até então.418 Conforme sintetiza 

Natércio Afonso, “a reforma parece reflectir uma estratégia nova e mais 
inteligente do governo central e da liderança política do Ministério, no sentido 
de retomar o controlo sobre a gestão das escolas, partilhando-a com as 
comunidades locais.”419 

 

Relativamente à administração e gestão das escolas cumpre-nos ainda referir o 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, que aprova o regime jurídico da 

autonomia, administração e gestão das escolas e agrupamentos de escolas, 

surgindo na sequência de um estudo prévio sobre autonomia e gestão da 

autoria de João Barroso420 e do Despacho n.º 27/97, de 2 de Junho, que veio 

                                                 
418 Barroso, J. (1991). Modos de organização pedagógica e processos de gestão da escola: 
sentido de uma evolução. In: Revista Inovação. Lisboa: I.I.E. Vol. 4., n.º 2/3. p. 77. 
419 Afonso, N.. op. cit., p. 135. 
420 Barroso, J. (2004). A Autonomia das Escolas: Uma Ficção Necessária. In: Revista 
Portuguesa de Educação. Braga: Universidade do Minho. Vol. 17, nº 2. pp. 60-73. 
Refere João Barroso: “O Ministro da Educação convida-me para realizar um estudo prévio com 
a finalidade de: Identificar os princípios que devem orientar o processo de transferência de 
competências nos domínios pedagógico, administrativo e financeiro às escolas, no quadro do 
reforço dos seus níveis de autonomia; Analisar as implicações que este reforço dos níveis de 
autonomia das escolas deve ter no processo de descentralização administrativa (...) e propor 
um programa de execução que tenha em conta a diversidade de situações existentes e a 
necessidade da sua gradualização. O relatório referente a este estudo é entregue ao Ministro 
da Educação em Dezembro de 1996.”(p. 60). 
“As propostas que apresentei em 1997 (no estudo encomendado pelo Ministro Marçal Grilo) 
baseavam-se em sete princípios programáticos que acabaram por estar em grande parte 
ausentes nas medidas propostas pelo governo e que foram formalizadas no Decreto-Lei nº 
115-A/98: 
1º Princípio: O reforço da autonomia da escola não pode ser definido de um modo isolado, 
sem ter em conta outras dimensões complementares de um processo global de territorialização 
das políticas educativas.[…]. 2º Princípio: No quadro do sistema público de ensino, a 
«autonomia das escolas» é sempre uma autonomia relativa, uma vez que é condicionada quer 
pelos poderes de tutela e de superintendência do governo e da administração pública quer do 
poder local, no quadro de um processo de descentralização.[…]. 3º Princípio: Uma política 
destinada a «reforçar a autonomia das escolas» não pode limitar-se à produção de um quadro 
legal que defina normas e regras formais para a partilha de poderes e a distribuição de 
competências, entre os diferentes níveis de administração, incluindo o estabelecimento de 
ensino. Ela tem de assentar sobretudo na criação de condições e na montagem de dispositivos 
que permitam, simultaneamente, «libertar» as autonomias individuais e dar-lhes um sentido 
colectivo, na prossecução dos objectivos organizadores do serviço público de educação 
nacional, claramente consagrados na Lei Fundamental.[…]. 4º Princípio: O reforço da 
«autonomia» não pode ser considerado como uma «obrigação» para as escolas, mas sim 
como uma «possibilidade» que se pretende venha a concretizar-se no maior número possível 
de casos.[…]. 5º Princípio: O reforço da autonomia das escolas não constitui um fim em si 
mesmo, mas um meio de as escolas prestarem em melhores condições o serviço público de 
educação.[…]. 6º Princípio: A autonomia é um investimento nas escolas, pelo que tem custos, 
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instituir experimentalmente os agrupamentos de escolas, reconfigurando a 

autonomia dos estabelecimentos de educação e ensino e pretendendo coloca-

los no centro das políticas educativas. Tal como é referido no preâmbulo do 

diploma, a autonomia das escolas e a descentralização constituem aspetos 

fundamentais de uma nova organização da Educação, com o objetivo de 

concretizar na vida da escola a democratização, a igualdade de oportunidades 

e a qualidade do serviço público de educação.421 

 

Conforme consta do seu preâmbulo o diploma inova introduzindo a figura dos 

contratos de autonomia, conciliando a experiência dos anos de democracia 

representativa, e do modelo de gestão democrática das escolas e a 

responsabilização dos agentes. Com a introdução dos contratos de autonomia, 

ao Estado caberá a responsabilidade de saber regular as diferenças que 

passarão a existir, nas diferentes escolas, para implementarem os seus 

projectos educativos, compensando as desigualdades. 

 

O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, ainda no seu preâmbulo, sublinha 

que o diploma vem dar uma particular atenção às escolas do 1.º ciclo do ensino 

básico e aos jardins-de-infância salvaguardando a sua identidade, num novo 

contexto organizacional de administração e gestão permitindo ainda o 

desenvolvimento dos projetos educativos em agrupamento de escolas, como 

resultado das dinâmicas locais, através de cartas escolares concelhias.422 

 

A alteração é fundamentada na necessidade da  

“concepção de uma organização da administração educativa centrada 

na escola e nos respectivos territórios educativos ter de assentar num 
equilíbrio entre a identidade e complementaridade dos projectos, na 
valorização dos diversos intervenientes no processo educativo, 
designadamente professores, pais, estudantes, pessoal não docente 
e representantes do poder local. Trata-se de favorecer decisivamente 

                                                                                                                                               
baseia-se em compromissos e tem de traduzir-se em benefícios.[…]. 7º Princípio: A autonomia 
também se aprende.”(pp. 69-73). 
421 Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. Preâmbulo. 
422 Decreto-Lei n.º 115-A/98. Preâmbulo. 
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a dimensão local das políticas educativas e a partilha de 
responsabilidades.”423 

 

Também sobre este novo modelo de administração e gestão afigura-se 

inequívoco, na sequência do que fora iniciado experimentalmente com o 

Decreto-Lei nº 172, que representa uma rutura evidente com uma prática e 

tradição centralizadora, nesta matéria.  

 

Relativamente à administração e gestão dos estabelecimentos de ensino não 

superior, durante o regime democrático, vejamos, em síntese, sob a forma de 

tendências as que marcadamente acentuam a evolução verificada das políticas 

educativas nos destaques seguintes: 

“- Nota-se uma evolução normativa no sentido de dar maior 
autonomia à escola e de envolver mais directamente o município na 
política educativa local; 
- As modalidades contratuais de regulação das intervenções 
educativas entre os vários parceiros começam a tomar relevo 
ocupando um campo progressivamente deixado em aberto pela 
descentralização administrativa; 
- A cooperação local entre municípios e escolas mostra tendências 
para se reforçar fazendo diluir ou desaparecer os antagonismos e 
compartimentações que caracterizam os sistemas fortemente 
autocentrados e burocratizados.”424 

 

Relativamente ao nosso percurso de abordagem das etapas políticas 

determinantes da evolução do sistema educativo português cabe-nos ainda 

referir a Reforma do Ensino Básico publicada através do Decreto-Lei n.º 

6/2001, de 18 de Janeiro, que “estabelece os princípios orientadores da 
organização e da gestão curricular do ensino básico, bem como da avaliação 
das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional.”425  

 

                                                 
423 Decreto-Lei n.º 115-A/98. Extrato Preambular. 
424 Martins, E. et al. (2002). op. cit., p. 37. 
425 Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro. Art.º 1.º. 
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A preparação da Reforma do Ensino Básico “foi objecto de um longo e 
continuado trabalho com as escolas e com as comunidades educativas, de que 
se destaca o lançamento, no ano lectivo de 1996-1997, do projecto de reflexão 
participada sobre os currículos do ensino básico”,426 que culminou com a 

publicação pelo Ministério da Educação em 1998, do Documento Orientador 
das Políticas para o Ensino Básico que,  

“sintetizou os aspectos a considerar na reorganização curricular do 

ensino básico, sublinhando que a escola precisa de se assumir como 
um espaço privilegiado de educação para a cidadania e de integrar e 
articular, na sua oferta curricular, experiências de aprendizagem 
diversificadas, nomeadamente mais espaços de efectivo envolvimento 
dos alunos e actividades de apoio ao estudo.” 

 

O diploma refere que “o Programa do Governo assume como objectivo 
estratégico a garantia de uma educação de base para todos” indicando como 

medidas concretizadoras 

“proceder a uma reorganização do currículo do ensino básico, no 

sentido de reforçar a articulação entre os três ciclos que o compõem, 
quer no plano curricular quer na organização de processos de 
acompanhamento e indução que assegurem, […]uma maior qualidade 

das aprendizagens.”427  
 

O Decreto prevê ainda, no âmbito da organização curricular do ensino básico, a 

criação de três áreas curriculares não disciplinares: área de projeto, estudo 

acompanhado e formação cívica, dando também particular destaque e 

relevância à avaliação das aprendizagens dos alunos.  

 

Mas o pensamento educativo subjacente à intencionalidade da reforma, os 

princípios pedagógicos em que assenta e consequentemente o seu desenho 

sem contemplar avaliação externa com repercussão na avaliação dos alunos e 

a sua aplicação prática, não passam sem juízos críticos e apreciações 

desfavoráveis. Nuno Crato refere que,  

                                                 
426 Decreto-Lei n.º 6/2001. Extrato Preambular. 
427 Idem..  
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“ao repúdio pela avaliação externa associa-se o repúdio pelas metas 
e conteúdos curriculares. Apesar de pretender uma uniformização 
completa de horários, contratações, métodos, processos, disciplinas e 
percursos escolares, a ideologia dominante sonha por vezes com uma 
gestão do currículo feita criativamente pelos professores e capaz de 
se aptar aos alunos. É curioso, pois em vez de ser dada liberdade nos 
processos e ser controlado o resultado, o Ministério tem pretendido 
controlar os processos e esquecer os resultados.”428 

 

E Nuno Crato prossegue a sua apreciação olhando agora para as 

competências que vieram apagar os objetivos referindo que “sem pretender 
entrar em pormenores técnicos, é importante discutir alguns problemas criados 
na prática educativa portuguesa pelo actual conceito de competências.”429 O 

autor, a este propósito, acrescenta que,  

“para perceber como as actuais teoria e prática das competências se 

opõem aos objectivos educativos concretos e aos conteúdos precisos, 
e como os pretendem diluir, é indispensável ler um documento 
intitulado «Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências 
Essenciais». Este documento foi apresentado em 2001, com grande 
aparato, e condensa de facto um trabalho longo e porfiado para 
destruir os conteúdos curriculares e substituí-los por princípios gerais, 
não verificáveis nem mensuráveis. Em nossa opinião, e 
contrariamente às já referidas boas mas ingénuas intenções dos que 
dizem que o mal está no facto de os professores não terem aprendido 
a trabalhar com as competências e a traduzi-las em conteúdos e 
actividades, os preceitos desse documento são impossíveis de 
trabalhar, a não ser que interpretados como algo a que se presta culto 
verbal, mas não se usa como referência.”430 

 

                                                 
428 Crato, N. (2006). O ‘Eduquês’ em Discurso Directo: Uma crítica da Pedagogia Romântica e 
Construtivista. Lisboa: Gradiva. p. 57. 
Nuno Crato veio a ser, entre 21 de Junho de 2011 e 30 de Outubro de 2015, Ministro da 
Educação e Ciência do XIX Governo Constitucional. 
429 Crato, N.. op. cit., p. 75. 
430 Crato, N.. op. cit., pp. 76-77. 
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Por último importa referir, como antecâmara da Reforma do ensino secundário 

do XV Governo Constitucional, nosso objeto de estudo, o Decreto-Lei n.º 

7/2001, da mesma data do diploma anteriormente referido, que se constitui 

como diploma instituidor da Reforma do Ensino Secundário estabelecendo “os 
princípios orientadores da organização e da gestão curricular dos cursos gerais 
e dos cursos tecnológicos do ensino secundário regular, bem como da 
avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo 
nacional.”431 

 

Relativamente à organização curricular do ensino secundário, o Decreto prevê 

“a criação da área de projecto, nos cursos gerais, e da área de projecto 
tecnológico, nos cursos tecnológicos, áreas curriculares não disciplinares 
[…].”432 

 

Este diploma numa perspetiva integradora do currículo e da avaliação,  

“define a avaliação como um processo regulador das aprendizagens, 
orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições 
realizadas pelos alunos ao longo do ensino secundário. Neste sentido, 
conjugam-se as modalidades de avaliação interna com dispositivos de 
avaliação externa, designadamente através da realização de exames 
finais nacionais no 12.º ano.”433 

 

O Decreto anuncia a sua intencionalidade de responder aos desafios que se 

colocam ao ensino secundário, tendo também presente “um conjunto de 
problemas e desajustamentos detectados na organização curricular e no 
funcionamento do ensino e das formações secundárias.”434 Esses 

pressupostos  

“levaram o Ministério da Educação a iniciar, em 1997, um processo de 

revisão curricular cuja concretização, nas escolas, terá início no ano 
lectivo de 2002-2003 para todos os jovens que, nesse ano, ingressem 

                                                 
431 Decreto-Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro. Art.º 1.º. 
432 Decreto-Lei n.º 7/2001. Extrato Preambular. 
433 Idem. 
434 Ibidem 
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no 10.º ano de escolaridade, estendendo-se progressivamente aos 
11.º e 12.º anos de escolaridade nos anos lectivos subsequentes.”435 

 

No entanto este diploma não entrou em vigor por força da publicação do 

Decreto-Lei nº 156/2002 que suspende a revisão curricular do ensino 

secundário aprovada pelo Decreto-Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro, pelas 

razões que serão apresentadas no capítulo seguinte. 

 

Estes dois diplomas relativos às Reformas dos Ensinos Básico e Secundário, 

ficaram mais associados ao nome da Secretária de Estado, Ana Benavente, do 

que ao nome dos ministros da Educação dos XIII e XIV Governos 

Constitucionais, dado ter sido a Secretária de Estado que acompanhou todo o 

processo do lançamento das reformas até à publicação dos diplomas que lhes 

deram corpo.436   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
435 Ibidem 
436 Ana Benavente foi Secretária de Estado da Educação e Inovação durante toda a vigência do 
XIII Governo Constitucional, entre Outubro de 1995 e Outubro de 1999, tendo como Ministro da 
Educação, Eduardo Marçal Grilo. No XIV Governo Constitucional, como Secretária de Estado 
da Educação, esteve desde o início do Governo até ao início de Julho de 2001, acompanhando 
os Ministros da Educação, Guilherme d'Oliveira Martins e Augusto Santos Silva. Ana 
Benavente apenas não acompanhou o ministro Júlio Pedrosa, último Ministro da Educação que 
esteve na pasta do início de Julho de 2001 ao início de Abril de 2002. A Secretária de Estado 
foi assim a única governante da Educação que acompanhou todo o processo de lançamento da 
Reforma e a publicação dos diplomas que culminaram esse trabalho, entre 30 de Outubro de 
1995 e 3 Julho de 2001. 
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3.2. A fundamentação da reforma do XV Governo Constitucional: 
causas e consequências da sua implementação 

 
No que concerne à fundamentação da Reforma do Ensino Secundário, 

protagonizada pelo XV Governo Constitucional, a nossa abordagem, conforme 

anteriormente referido, terá em conta, a sua contextualização na Estratégia de 
Lisboa, o programa político do Governo, na área da Educação, e a suspensão 

da revisão curricular do ensino secundário aprovada pelo Governo anterior. 

 
3.2.1.  O ensino secundário no contexto da “Estratégia de Lisboa”. 

 

Começando pela análise do documento relativo às conclusões da Presidência 

do Conselho Europeu de Lisboa, de Março de 2000, constatamos que a União 

atribui-se “um novo objectivo estratégico para a próxima década: tornar-se na 
economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, 
capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e 
melhores empregos, e com maior coesão social.”437   

 

Tendo em conta este objetivo, o documento das conclusões da Presidência do 

Conselho Europeu estabelece como uma das suas metas essenciais 

“modernizar o modelo social europeu através do investimento nas pessoas e 
da construção de um Estado-providência activo e dinâmico”,438 referindo que, 

“as pessoas são o principal trunfo da Europa e deverão constituir o ponto de 
referência das políticas da União. O investimento nas pessoas e o 
desenvolvimento de um Estado-providência activo e dinâmico será fundamental 
tanto para o lugar da Europa na economia do conhecimento como para assegurar 
que a emergência desta nova economia não venha agravar os problemas sociais 
existentes em matéria de desemprego, exclusão social e pobreza.”439 

 

                                                 
437 http:/ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm. Documento das 
Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23-24 de Março de 2000, ponto 5. 
438 http:/ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm. Documento das 
Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23-24 de Março de 2000, ponto 
24. 
439 Ibidem. 
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Especificando, relativamente à educação e formação para a vida e o trabalho 

na sociedade do conhecimento, o documento das conclusões da Presidência 

do Conselho Europeu de Lisboa, assinala que, 
“os sistemas educativo e de formação europeus necessitam de ser adaptados não 

só às exigências da sociedade do conhecimento como também à necessidade de 
um maior nível e qualidade do emprego. Terão de oferecer oportunidades de 
aprendizagem e de formação concebidas para grupos-alvo em diferentes fases 
das suas vidas: jovens, adultos desempregados e as pessoas empregadas que 
correm o risco de ver as suas competências ultrapassadas pela rapidez da 
mudança. Esta nova abordagem deverá ter três componentes principais: o 
desenvolvimento de centros de aprendizagem locais, a promoção de novas 
competências básicas, em especial em matéria de tecnologias da informação, e 
uma maior transparência das habilitações.”440 

 

Para o efeito, no documento, o Conselho Europeu solicita aos Estados-

Membros, ao Conselho da Educação e à Comissão decisões que viabilizem as 

medidas necessárias que visem alcançar, nomeadamente, as seguintes metas: 
“- deverá ser assegurado um aumento anual substancial do investimento per 
capita em recursos humanos; 
– o número de jovens da faixa etária dos 18-24 anos que apenas têm estudos 
secundários de nível inferior e que não estão a prosseguir os estudos ou a 
formação deverá ser reduzido para metade até 2010; 
– as escolas e os centros de formação, todos eles ligados à Internet, deverão ser 
transformados em centros locais de aprendizagem polivalentes, acessíveis a 
todos, utilizando os métodos mais apropriados para abordar um vasto leque de 
grupos-alvo; deverão ser criadas parcerias de aprendizagem entre escolas, 
centros de formação, firmas e unidades de investigação para o seu benefício 
mútuo; 
– as novas competências básicas, que serão proporcionadas através da 
aprendizagem ao longo da vida, deverão ser definidas num quadro europeu: 
competências em TI, línguas estrangeiras, cultura tecnológica, espírito empresarial 
e aptidões sociais; deverá ser criado um diploma europeu de competências 
básicas em TI, com procedimentos descentralizados de certificação, a fim de 
promover a literacia digital em toda a União.”441 

                                                 
440 http:/ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm. Documento das 
Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23-24 de Março de 2000, ponto 
25. 
441 http:/ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm. Documento das 
Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23-24 de Março de 2000, ponto 
26. 
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Posteriormente em Janeiro de 2001 é divulgado o relatório da Comissão das 

Comunidades Europeias intitulado “Os objectivos futuros concretos dos 
sistemas educativos”, onde é recordado que na Cimeira de Lisboa, de Março 

de 2000, o Conselho Europeu solicitou ao Conselho da Educação que 

procedesse “a uma reflexão geral sobre os objectivos futuros concretos dos 
sistemas educativos, que incida nas preocupações e prioridades comuns e 
simultaneamente respeite a diversidade nacional, com vista a […] apresentar 
um relatório geral ao Conselho Europeu na Primavera de 2001.”442  

 

O relatório da Comissão sublinha também a solicitação do Conselho da 

Educação, feita na sua reunião de Junho de 2000, à Comissão, no sentido de 

que esta preparasse um projeto do referido relatório geral. Em resposta a esse 

convite a Comissão solicitou aos Estados-Membros a sua contribuição para 

esse efeito através do preenchimento de um questionário sobre a forma como 

aplicavam as Conclusões de Lisboa no domínio da educação em geral e, de 

forma mais específica, sobre o modo como encaravam os objetivos futuros 

concretos dos sistemas educativos.  

 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos, o relatório refere que, 
“a Comissão apresentou um documento de reflexão ao Conselho da Educação em 
9 de Novembro de 2000, baseado nas suas próprias reflexões, bem como no 
debate e investigação que actualmente se verificam no domínio da educação […]; 
o presente projecto de relatório inclui não só as contribuições dos Estados-
Membros mas também o documento inicial e os debates do Conselho da 
Educação na data acima mencionada.”443  

 

Acrescenta ainda o relatório que a sua abordagem visa para além dos sistemas 

educativos, os sistemas de formação, pelo que a Comissão considera possível 

“definir cinco objectivos concretos, em cuja base os Estados-Membros 
poderiam trabalhar em concertação ao longo dos próximos dez anos, com vista 

                                                 
442 Relatório da Comissão, “Os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos”, COM 
(2001) 59 final, 31 de Janeiro de 2001, p. 3. 
443 Idem.  
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a determinar o contributo que fornecerão a nível europeu para atingir os 
objectivos definidos nas Conclusões de Lisboa.”444  

 

Os objetivos concretos propostos, apresentados no relatório, correspondem 

aos seguintes cinco grandes domínios:  
“Melhorar o nível da educação e da formação na Europa, reforçando a qualidade 
da formação dos professores e formadores e consagrando um esforço especial à 
aptidão para ler, escrever e contar; 
 

Facilitar e generalizar o acesso à aprendizagem em todas as fases da vida, 
procurando melhorar o acesso à educação e à formação ao longo da vida e 
reforçar o seu atractivo, facilitando a passagem de um sector educativo para outro 
(por exemplo, da formação profissional para o ensino superior); 
 

Actualizar as competências de base para a sociedade do conhecimento, 
nomeadamente integrando as competências em TIC, concedendo maior 
importância às aptidões pessoais e procurando remediar a penúria de 
determinadas competências; 
 

Abrir a educação e a formação à envolvente local, à Europa e ao resto do mundo, 
através do ensino das línguas estrangeiras, da mobilidade, do reforço das relações 
com o mundo das empresas e da instituição de um sistema de ensino destinado a 
estas últimas; 
 

Utilizar da melhor forma os recursos, instaurando a garantia de qualidade nos 
estabelecimentos de ensino e institutos de formação, adaptando os recursos às 
necessidades e permitindo aos estabelecimentos de ensino a criação de novas 
parcerias no intuito de os ajudar no seu novo papel, mais diversificado do que 
outrora.”445 

 

Em Novembro de 2002 é divulgada pela Comissão das Comunidades 

Europeias a sua Comunicação “Parâmetros de referência europeus para a 
educação e a formação: seguimento do Conselho Europeu de Lisboa”. Nesse 

documento,   
“a Comissão convida o Conselho a adoptar parâmetros de referência europeus para os 
sistemas de educação e formação, em áreas centrais para a realização do objectivo 

                                                 
444 Relatório da Comissão, “Os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos”, COM 
(2001) 59 final, 31 de Janeiro de 2001, pp. 5-6. 
445 Relatório da Comissão, “Os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos”, COM 
(2001) 59 final, 31 de Janeiro de 2001, p. 18. 
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estratégico definido em Março de 2000 pelo Conselho Europeu de Lisboa: até 2010, 
tornar a Europa «na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva 
do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável com mais e 
melhores empregos, e com maior coesão social».”446 

 

Nesta Comunicação, da Comissão das Comunidades Europeias, é também 

referido que na procura de resposta para este desafio foram aprovados um 

conjunto de objetivos concretos e comuns para os sistemas de educação e 

formação europeus, pelos Chefes de Estado e de Governo dos países da 

União, baseados no princípio fundamental da aprendizagem ao longo da vida, 

tendo como objetivo: “aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas de 
educação e formação na UE; facilitar o acesso de todos aos sistemas de 
educação e formação; abrir os sistemas de educação e formação ao resto do 
mundo.”447 

 

Relativamente à Estratégia de Lisboa refere a presente Comunicação que “o 
Conselho Europeu de Barcelona de 2002 realçou a importância da educação e 
formação para a realização das ambições de Lisboa, definindo um novo 
objectivo geral: tornar os sistemas de educação e formação europeus numa 
«referência mundial de qualidade, até 2010».”448 Na Comunicação é ainda 

referido que,  
“o programa de trabalho pormenorizado sobre os objectivos dos sistemas de 
educação e de formação na Europa, aprovado pela Comissão e o Conselho, 
estabelece as modalidades de aplicação do método aberto de coordenação,449 

                                                 
446 Comunicação da Comissão, “Parâmetros de referência europeus para a educação e a 
formação: seguimento do Conselho Europeu de Lisboa”, COM (2002) 629 final, 20 de 
Novembro de 2002, p. 3. 
447 Idem. 
448 Ibidem. 
449 O método aberto de coordenação, conforme se pode ler no ponto 37 do documento das 
Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23-24 de Março de 2000, foi 
delineado para ajudar os Estados-Membros a desenvolverem progressivamente as suas 
próprias políticas, conduzindo à divulgação de melhores práticas e favorecendo uma maior 
convergência no que respeita aos principais objetivos da União Europeia, implicando: “que 
sejam definidas, para a União, orientações combinadas com calendários específicos para a 
consecução dos objectivos nelas fixados a curto, médio e longo prazo; que sejam 
estabelecidos sempre que necessário, indicadores quantitativos e qualitativos e «benchmarks» 
de entre os melhores do mundo, adequados às necessidades dos diferentes Estados-
Membros e sectores como um método de comparação das melhores práticas; que essas 
orientações europeias sejam traduzidas em políticas nacionais e regionais, por via da definição 
de metas específicas e da adopção de medidas, tendo em conta as diferenças nacionais e 
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através da utilização de indicadores para medir os progressos, parâmetros de 
referência450 para fixar objectivos concretos, troca de experiências e análises 
interpares para retirar ilações das melhores práticas.”451 

 

Relativamente aos parâmetros de referência, pode ler-se na Comunicação que, o 

Conselho é convidado pela Comissão, a adotar os seguintes parâmetros de 

referência europeus: 
“– Até 2010, todos os Estados-Membros deverão reduzir os níveis de abandono 
escolar precoce, no mínimo, para metade, com referência à taxa registada no ano 
2000, por forma a atingir uma taxa média UE igual ou inferior a 10%. 
– Até 2010, todos os Estados-Membros terão reduzido pelo menos a metade o 
desequilíbrio entre homens e mulheres nos diplomados na área da Matemática, 
Ciências e Tecnologias, assegurando simultaneamente um aumento global 
significativo do número total de diplomados em relação ao ano 2000. 
– Até 2010, os Estados-Membros deverão garantir uma percentagem média na UE 
de cidadãos de 25-64 com habilitações mínimas correspondentes ao ensino 
secundário superior igual ou superior a 80%. 
– Até 2010, a percentagem de alunos de 15 anos com fraco aproveitamento 
escolar em leitura, matemática e ciências será reduzida, no mínimo, para metade, 
em cada Estado-Membro. 
– Até 2010, o nível médio europeu de participação na aprendizagem ao longo da 
vida deverá ser equivalente, no mínimo, a 15% da população adulta em idade 
activa (25-64 anos), não devendo em nenhum país ser inferior a 10%.”452 

 

                                                                                                                                               
regionais; que se proceda periodicamente à monitorização, à avaliação e à análise pelos 
homólogos, organizadas como um processo de aprendizagem recíproca”.  
O método aberto de coordenação implica consequentemente a aplicação, conforme nos é 
referido no ponto 38 do documento supra referenciado, de “uma abordagem plenamente 
descentralizada consentânea com o princípio da subsidiariedade, em que a União, os Estados-
Membros, as instâncias regionais e locais, bem como os parceiros sociais e a sociedade civil, 
estarão activamente associados, através do recurso a formas variáveis de parceria.  
A Comissão Europeia, através de um trabalho em rede com os diversos fornecedores e 
utilizadores, designadamente os parceiros sociais, as empresas e as ONG, elaborará um 
método de «benchmarking» das melhores práticas de gestão da mudança ”.  
450 Na presente Comunicação, a expressão "parâmetros de referência" («benchmarks») é 
utilizada em relação a objetivos concretos, classificados em seis áreas: investimento na 
educação e formação; abandono escolar precoce; diplomados em Matemática, Ciências e 
Tecnologias; população que concluiu o ensino secundário superior; competências-chave e 
aprendizagem ao longo da vida.  
451 Comunicação da Comissão, “Parâmetros de referência europeus para a educação e a 
formação: seguimento do Conselho Europeu de Lisboa”, COM (2002) 629 final, 20 de 
Novembro de 2002, p. 3. 
452 Comunicação da Comissão, “Parâmetros de referência europeus para a educação e a 
formação: seguimento do Conselho Europeu de Lisboa”, COM (2002) 629 final, 20 de 
Novembro de 2002, p. 4. 
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3.2.2.  O programa político do XV Governo Constitucional, na área da 
Educação. 

 

É neste contexto, iniciado com a definição da Estratégia de Lisboa e 

desenvolvido nos momentos subsequentes, conforme consta dos documentos 

anteriormente referenciados, que o Capítulo relativo à educação, do Programa 

do XV Governo Constitucional de Portugal, é escrito. Neste programa é 

enfatizado que, 
“o futuro de Portugal está indissociavelmente ligado ao que de bom ou mau for 

realizado no plano da qualidade da educação e da formação. Este desafio centra-
se, antes de mais, no domínio cultural, mas concretiza-se na afirmação cívica dos 
portugueses e na qualificação dos recursos humanos. Por isso, o  Governo 
entende como  decisiva a opção estratégica de potenciar a articulação progressiva 
entre as políticas de educação e formação.”453 

 

No Programa do XV Governo Constitucional, pode ler-se que o Governo se 

encontra “apostado em promover, antes de mais, uma educação de valores” 454 

referindo nomeadamente que:  
“- defende uma escola assente no respeito por valores como o trabalho, a 
disciplina, a exigência, o rigor e a competência, na busca da excelência; 
- pretende recentrar as políticas educativas na resposta objectiva às necessidades 
de cada aluno, a fim de melhorar a sua educação e a sua formação, prosseguindo 
metas ambiciosas aferidas internacionalmente e combatendo as assimetrias 
sociais e regionais que tanto se têm acentuado nos últimos anos; 
- orienta-se por uma matriz de vocação reformista e pela determinação de 
enfrentar com rigor os problemas.”455 

 

Relativamente à sua estratégia é referido no programa que o Governo aposta, 

nomeadamente, numa educação: 
“- com sentido de modernidade, que ajude a combater os atrasos estruturais e os 
bloqueios ao desenvolvimento da cultura científica; 
- com sentido de responsabilidade, em que cada agente assuma o papel que lhe é 
devido no desenvolvimento da sua actividade e na afirmação da cidadania; 
- aberta ao mundo, que prepare os nossos jovens para os desafios da 
globalização; 

                                                 
453 Programa do XV Governo Constitucional, p. 107. 
454 Idem. 
455 Programa do XV Governo Constitucional, pp. 107-108. 
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- que reforce a identidade nacional, incentivando o orgulho na nossa história, na 
nossa língua e na nossa cultura.”456  

 

O Governo afirma ainda, no seu Programa, a necessidade de “inverter a 
situação a que o País foi conduzido” acrescentando que esse pressuposto, que 

considera “essencial”, determina “contrariar o crescente estatismo a que está 
sujeita a educação em Portugal.”457  

 

Para tal o Programa determina que o Governo implementará relativamente à 

educação e à formação, nomeadamente as medidas seguintes: 
“- o lançamento de um programa de emergência para o ensino da língua e cultura 
portuguesas, da matemática e das ciências, de forma a aumentar os 
desempenhos na literacia e numeracia; 
- o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas sistematizadas de combate ao 
abandono durante a escolaridade obrigatória e criação de centros de apoio social 
escolar (equipas multidisciplinares para apoio aos alunos e famílias carenciadas e 
desestruturadas); 
- a adopção de exames nacionais como condição de acesso ao nível de ensino 
imediatamente superior (9.º e 12.º anos) e o desenvolvimento do sistema de 
avaliação aferida em cada um dos ciclos do ensino básico visando a sua 
integração no sistema de avaliação regular; 
- a suspensão do processo de revisão curricular do ensino secundário de forma a 
evitar a dispersão de currículos e conteúdos e o aumento da despesa pública sem 
ganhos evidentes de qualidade; 
- a promoção do ensino tecnológico e do ensino profissional, em estreita 
articulação com os centros de formação, de forma a dotar de competências 
adequadas todos os alunos que tendo concluído a escolaridade básica, desejem 
entrar no mercado de trabalho; 
- a progressiva coordenação e integração tutelar da educação com a formação 
profissional inicial e ao longo da vida; 
- a progressiva integração no Ministério da Educação  dos serviços da formação 
profissional e da educação de adultos, por forma a promover o ingresso dos 
jovens no mercado de trabalho e assegurar a sustentabilidade da educação e 
formação ao longo da vida.”458 

 

                                                 
456 Programa do XV Governo Constitucional, p. 108. 
457 Idem. 
458 Programa do XV Governo Constitucional, pp. 109-112. 
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No discurso de apresentação e discussão do Programa do XV Governo 

Constitucional, na sessão plenária de 18 de Abril de 2002, na Assembleia da 

República, David Justino, o Ministro da Educação, afirmava de forma convicta, 

a intenção de o país vencer os desafios da educação e formação, rompendo 

com a resignação reinante, referindo a esse propósito:  
“Queremos ganhar o desafio da educação e da formação dos portugueses. Vamos 

ganhar o desafio da educação e da formação dos portugueses! Nunca a 
expressão de uma vontade política foi tão potenciada pelo imperativo nacional de 
rompermos com a resignação de muitos, o determinismo intelectual de alguns e a 
incomodidade passiva da maioria. Não me conformo com o estado a que chegou a 
educação em Portugal!”459 

 

Era visível no seu discurso a incomodidade que sentia face à situação 

educativa em que o país se encontrava, quer em termos de desempenho 

absoluto, quer comparativamente, com os desempenhos registados por outros 

países, intervenientes nos mesmos estudos internacionais em que igualmente 

participávamos.  

 

Esta situação requeria uma nova atitude política e consequente uma nova 

prática de Governação, afirmando para tal, no seu discurso, o Ministro da 

Educação:  
“Não me conformo com os sucessivos estudos internacionais que nos relegam 
invariavelmente para a cauda da tabela. Não me conformo com o atraso estrutural 
que nos consome! Não me conformo com o silêncio envergonhado que nos rouba 
a esperança! 
 

O conjunto de medidas que apresentamos no Programa do XV Governo 
Constitucional não vale só por si; exige uma nova atitude política e uma outra 
prática de governação, sem o que tais medidas se tornam letra morta. 
 

Duas delas, já consagradas na lei orgânica deste Governo, configuram opções 
estratégicas decisivas para ganharmos aquele que é o desafio da educação e da 
formação, o desafio que propomos ao País. 
 

A primeira traduziu-se na autonomização do ensino superior relativamente à 

                                                 
459 Diário da Assembleia da República, nº 4, Sessão de 18 de Abril de 2002, p. 96.  
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educação. […] A segunda consagra a articulação progressiva entre educação e 
formação profissional.” 460 

 

Face à exigência de uma nova atitude e, relativamente à reforma do sistema 

educativo, o Ministro da Educação no seu discurso, de forma contundente, 

elencou o que considera terem sido os erros cometidos pela anterior equipa 

governativa na área da educação, deixando assim transparecer, por 

contraposição, que essas serão as situações que terão de ser obviadas no seu 

ministério face às alterações a que irá proceder, referindo no seu discurso que: 
“Existem três pecados capitais a evitar quando qualquer Governo pretende fazer a 
reforma do sistema de ensino.  
 

O primeiro é o de sujeitar alunos, professores e famílias, num universo que atinge 
directa ou indirectamente cerca de metade da população portuguesa, a 
consecutivos processos de reforma a partir de grandes pacotes legislativos. 
 

O segundo pecado é o de conceber processos de mudança sem que se promova 
a mobilização e o empenho de uma parte significativa dos actores envolvidos. 
 

O terceiro é o de não contabilizar e assegurar os recursos materiais, humanos e 
financeiros indispensáveis ao sucesso da reforma.”461 

 
David Justino, relativamente à reforma do ensino secundário, aprovada através 

do Decreto-Lei nº 7/2001, adianta de forma imperativa, o que considera serem 

os erros cometidos pela anterior equipa governativa e, que impedem que essa 

reforma seja implementada, referindo ter sido intenção do anterior Governo,  
“Querer fazer uma reforma - a que a falsa modéstia ou o temor preferiu o termo 
revisão - antes de concluído o ciclo de concretização da reforma anterior é mais do 
que um lapso: é um erro! 
 

Confundir a avaliação sistemática e objectiva de uma reforma com uma pretensa 
reflexão e discussão participada é mais do que um lapso: é um erro! 
 

Ignorar as críticas e dispensar os contributos que muitos atempadamente fizeram 
e deram é mais do que um lapso: é um erro! 
 

Tanto erro já é pecado capital!...”462 

                                                 
460 Idem 
461 Diário da Assembleia da República, nº 4, Sessão de 18 de Abril de 2002, p. 97.  
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No seu discurso, face ao enquadramento apresentado, o Ministro da Educação, 

anuncia a decisão que vai tomar, referindo que, “é neste contexto que teremos 
de compreender a decisão de suspensão da actual revisão curricular do ensino 
secundário”, acrescentando “mesmo que não tivéssemos razão em nenhum 
dos fundamentos atrás invocados, há um que se torna decisivo: a actual 
situação financeira do Ministério da Educação.”463  

 

E David Justino questiona:464 
“Onde estão as análises de impacto financeiro, material e humano da revisão 
curricular do ensino secundário? Chegarão as 4000 novas vagas que uma análise 
por mim ensaiada indicia? Estamos a falar de não menos de 75 milhões de 
euros...! 
 

Como é possível aprovar reformas de tamanha relevância de maneira tão cega? 
 

Desde há muito tempo que tento conhecer um estudo que avalie o impacto 
financeiro desta revisão curricular. Ainda não encontrei resposta, tão simplesmente 
porque nunca foi feito qualquer estudo sério e detalhado desse impacto.”465 

 
A concluir a apresentação, David Justino face à medida anunciada de 

suspensão revisão curricular do ensino secundário, aprovada pelo anterior 

executivo, apresenta os termos em que se pretende levar a cabo a Reforma do 

Ensino Secundário, referindo no seu discurso que, 

                                                                                                                                               
462 Diário da Assembleia da República, nº 4, Sessão de 18 de Abril de 2002, p. 98. 
463 Idem. 
464 Justino, D., et. al, (2006) . A Reforma do Ensino Secundário – 2004 Legislação anotada. 
Porto: Porto Editora, p. 16.  
De acordo com David Justino “para um país que se debatia com dificuldades financeiras 
graves, importava avaliar o impacto financeiro desta revisão curricular. É necessário que seja 
afirmado que nunca os serviços do Ministério da Educação foram chamados a elaborar 
qualquer estudo do impacto financeiro das alterações propostas e aprovadas. Quando, já na 
vigência do XV Governo Constitucional, se tentou encontrar essa avaliação, rapidamente se 
concluiu pela sua inexistência. Foi a partir daí que se deram orientações para que se realizasse 
esse estudo, o qual foi desenvolvido pelo Gabinete de Gestão Financeira do ME. Os seus 
resultados não poderiam ser mais elucidativos: se não considerarmos os efeitos de 
regulamentação complementar (abertura de cursos em sede de planeamento da rede de oferta, 
constituição de turmas, desdobramentos horários, etc.), o custo anual da «revisão curricular» 
cifrava-se num acréscimo de 71 milhões de euros anuais, correspondentes a 3.915 docentes a 
contratar para suprir as necessidades adicionais. O balanço desta medida poderá sintetizar-se 
na frase: custos certos e benefícios incertos. A decisão política de suspensão, entretanto, nem 
sequer tinha sido condicionada pelo problema dos custos (que se desconheciam em toda a sua 
amplitude), antes por contrariar os objectivos estratégicos do novo Governo […]”.  
465 Diário da Assembleia da República, nº 4, Sessão de 18 de Abril de 2002, p. 98. 
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“Por uma questão de responsabilidade e sentido de Estado, queremos viabilizar 

esta revisão curricular, nomeadamente pelos aspectos positivos que encerra. Mas 
para que tal seja possível é necessário parar, rectificar o que é possível rectificar, 
redesenhar a estrutura curricular face aos novos objectivos estratégicos da 
educação e da formação profissional e ajustá-la à disponibilidade de recursos 
financeiros […]. 
 
Todos queremos e teremos de contribuir para ganhar o desafio da educação e da 
formação das novas gerações. Elas merecem-no e estou certo que poucos, muito 
poucos, regatearão esforços para cumprir este desígnio nacional.”466 

 
De acordo com David Justino, no processo de debate e preparação do 

programa eleitoral do PSD, ocorrido em Janeiro de 2002, existia já a 

consciência da urgência de revogar o Decreto-lei 7/2001, pela convicção da 

incompatibilidade do diploma referido com o objetivo delineado da escolaridade 

obrigatória de 12 anos.  

 

O Ministro da Educação refere que de igual modo, existia a consciência de que 

essa opção determinaria a consagração de outros dois objetivos associados: o 

alargamento do secundário ao atual 3.º ciclo e uma maior integração entre 

educação e formação de nível secundário.467  

 

Neste contexto, refere David Justino,  

                                                 
466 Idem 
467 Justino, D., et. al., op. cit., p. 18.  
Tendo em conta os objetivos enunciados, relativamente à reforma dos cursos de nível 
secundário, e em consonância com o que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro na Assembleia 
da República (Cf. nota 43), David Justino elaborou o calendário seguinte, relativo aos 
procedimentos a adotar e, cujos grandes referenciais apontavam para 2010: 

1. Nova Lei de Bases da Educação que consagrasse o reordenamento dos ciclos e o 
alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos (até Junho de 2004); 

2. Identificação dos perfis de formação e das competências básicas, ano a ano e 
disciplina a disciplina para os seis anos do novo secundário (até Dezembro de 2004); 

3. Aprovação dos novos planos de estudos e homologação dos novos programas das 
disciplinas (até Dezembro de 2005); 

4. Setembro de 2007, novo ensino secundário de seis anos com novos programas para o 
7.º e 10.º anos de escolaridade. 

5. Setembro de 2010, início da escolaridade obrigatória de 12 anos para os alunos que 
entrassem para o 10.º ano. 
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“a escolaridade obrigatória de doze anos não poderia ser um mero prolongamento 
da de 9 anos, antes a concretização do referencial de que, no futuro, qualquer 
jovem com menos de 18 anos ou estaria a frequentar um curso visando o 
prosseguimento de estudos ou a sua profissionalização visando a inserção no 
mercado de trabalho. 
 

Esta era a resposta para combater não só as elevadas taxas de abandono escolar, 
mas, acima de tudo, a incapacidade do sistema de ensino de capacitar milhares de 
jovens que, abandonando o sistema, o fazem sem quaisquer competências 
profissionais que lhes permitam fugir à pressão para a contratação de mão-de-obra 
desqualificada.”468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
468 Justino, D., et. al., op. cit., pp. 17-18. 
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3.2.3.  Suspensão da revisão curricular do ensino secundário aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 7/2001, através do Decreto-Lei nº 156/2002. 

 

E efetivamente, no cumprimento do seu Programa, dando corpo às medidas 

anunciadas, o Governo através do Decreto-Lei nº 156/2002, suspende a 

revisão curricular do ensino secundário aprovada pelo Decreto-Lei n.º 7/2001, 

que estabeleceu os princípios orientadores da organização e da gestão 

curricular dos cursos gerais e tecnológicos, da avaliação das aprendizagens e 

do processo de desenvolvimento do currículo nacional, por em seu 

entendimento, conforme é referido no seu preâmbulo, 

 “não estarem reunidas as condições essenciais para a efectiva aplicação prática 

desta revisão curricular e, acima de tudo, para dela extrair todos os efeitos 
inerentes a uma verdadeira opção estratégica nacional para o ensino secundário, 
opção essa em que uma tal revisão não pode deixar de constituir-se.”469 

 
No preâmbulo do citado diploma, que suspende a revisão curricular do ensino 

secundário da anterior equipa governativa, é enfatizado que, “o Governo não 
pode também ignorar que, em resultado das lacunas identificadas, uma 
percentagem muito elevada das opiniões manifestadas no seio da comunidade 
educativa aponta para a necessidade de reavaliação da revisão curricular ora 
em análise, tendência também inequivocamente verificada nas discussões 
parlamentares que sobre o tema ocorreram”, acrescentando que “estas 
reacções reflectem uma ausência de adesão ao modo como esta revisão 
curricular foi até agora conduzida, o que se soma a um evidente e preocupante 
alheamento de grande parte da sociedade interessada no ensino secundário.”  
Continuando, no seu preâmbulo, com a explicitação dos motivos que 

fundamentaram a suspensão da revisão curricular do ensino secundário, é 

referido que,  
 “durante a fase de reflexão pública sobre esta revisão curricular do ensino 
secundário foram realmente feitas, por diferentes entidades, análises críticas, que, 
tocando aspectos essenciais, não foram, ainda assim, devidamente ponderadas; 
metodologia e visão da reforma, mais centrada nos currículos do que nos 
processos de ensino e aprendizagem; natureza e finalidades do ensino secundário 
e sua articulação com os ensinos básico e superior e com o ensino e formação 

                                                 
469 Decreto-Lei nº 156/2002 de, 20 de Junho.  
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profissionais; diferentes aspectos das matrizes curriculares, dos planos de estudo, 
dos programas e dos próprios cursos gerais e tecnológicos; verificação das 
condições de preparação das escolas, de formação dos professores e de 
disponibilidade atempada dos meios pedagógicos e didácticos para a aplicação 
dos novos conteúdos curriculares; metodologia do próprio processo de reforma.”470 

 
No documento em análise é ainda referido que “a consecução plena dos 
princípios e dos objectivos da revisão curricular do ensino secundário 
pressupõe”, conforme é referido, “a reavaliação de alguns aspectos” 

destacando-se nomeadamente471: o conteúdo de alguns programas, a opção 

quanto a certos planos de estudo, o número de cursos gerais e tecnológicos, a 

matriz dos tempos/cargas horárias dos cursos, a criação de condições 

adequadas para a orientação e para avaliação dos alunos no final do ensino 

básico, a reconfiguração da rede nacional de oferta do ensino secundário, a 

salvaguarda das condições de organização das escolas e de preparação e 

formação dos docentes, a garantia de disponibilidade dos instrumentos para 

uma avaliação rigorosa das implicações financeiras desta revisão curricular, 

bem como a preparação dos meios e processos de monitorização dos 

resultados verificados na implementação da revisão curricular. Para David 

Justino, a revisão curricular do ensino secundário, proposta pela anterior 

equipa governativa “privilegiou, quase em exclusivo, os cursos gerais e 
tecnológicos”,472 referindo que:  

“De forma deliberada foram esquecidos os restantes cursos de nível secundário, 

nomeadamente os que tinham por objecto central formar e qualificar para uma boa 
inserção na vida activa, a saber: os cursos profissionais, os cursos de educação-
formação-aprendizagem, os cursos do ensino recorrente e, por último, mas não 
menos importante, os cursos artísticos especializados. Faltou uma visão de 
conjunto das formações de nível secundário que permitisse identificar de forma mais 
rigorosa as diferentes opções educativas e formativas e, ao mesmo tempo, 
concretizasse o princípio da permeabilidade entre «cursos predominantemente 
orientados para a vida activa e os cursos predominantemente orientados para o 
prosseguimento de estudos», consagrado na LBSE.473”474 

                                                 
470 Idem. 
471 Ibidem. 
472 Justino, D., et. al. (2006).  op. cit., p. 13.  
473 Lei de Bases do Sistema Educativo, n.º 4 do Artigo 10.º. 
474 Justino, D. et. al. (2006) op. cit., pp. 13-14. 
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Para David Justino “esta opção consolidava a prioridade concedida ao 

prosseguimento de estudos”, correndo também o risco de “separar ainda mais 

o ensino secundário do 3º ciclo, cuja falta de articulação de há muito era 
denunciada” e embora este assunto tenha sido abordado insistentemente 

durante os debates da Reforma, “as soluções propostas não colheram a 

atenção e a escolha dos decisores”475. 

 

É entendimento do autor que a opção do governo anterior reforçava “a imagem 

de licealização do secundário”, acrescentando que tal sucedia “não só pela 

natureza desta opção, mas também pelas alterações que vieram a ser 
introduzidas”, apontando concretamente alteração resultante da opção por 

grandes cargas horárias curriculares. Sobre esta opção o autor refere que “o 
problema do excesso de carga horária curricular teria sido reconhecido pela 
maioria dos participantes nos debates preparatórios”476.  

 

A este propósito é referido nas publicações levadas a cabo pelo Ministério da 

Educação sobre os debates efetuados na preparação da reforma do ensino 

secundário, suspensa por David Justino, que “os participantes consideram que 

a reformulação dos programas poderá contribuir para a diminuição da carga 
horária, sendo desejável que o horário curricular se aproxime de um limite de 
25 horas semanais”477, acrescenta-se ainda na referida publicação que se 

considera que “as actividades lectivas de natureza exclusivamente disciplinar, 

não deveriam exceder as 25 horas semanais”478. Para David Justino  
“passados os poucos anos de amadurecimento das opções, as cargas horárias 

aprovadas atingiam as 30 horas semanais, bem mais do que os planos curriculares 
que se desejavam rever. Quando todas as sugestões apontavam para a redução da 
carga horária, a última decisão traduziu-se num reforço substancial da mesma”479. 

 

                                                 
475 Justino, D., et. al. (2006).  op. cit., p. 14. 
476 Idem 
477 Fernandes, D., et. al. (1998). O Ensino Secundário em Debate – Reflexões de Escolas e de 
Professores. Lisboa: Ministério da Educação., pp. 43-44. 
478 Fernandes, D. et. al. (1998). Op. cit., p. 79 
479 Justino, D., et. al. (2006).  op. cit., pp. 14-15. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

262 

Para além das razões já referidas, para a suspensão da reforma, o autor refere 

ainda “uma suposta reconversão da antiga «área escola» no que se designou 
por «área projecto»”, inserindo o governo de então esta área disciplinar “em 

cada um dos três anos do ciclo com uma carga horária de 3 horas semanais, 
não se conhecendo orientações precisas sobre o que deveria ser essa «área 
projecto» que se distinguisse, para melhor, da antiga «área escola»”. De 

acordo com David Justino, relativamente às duas anteriores alterações 

referidas, a sua combinação  
“teve como resultado uma rigidez excessiva do desenho curricular”, acrescentando 

que “por mais profissões de fé que se façam sobre a autonomia das escolas, esta 
rigidez dificulta o sucesso escolar e a flexibilidade dos trajectos escolares num ciclo 
que se quer afirmar pela diversificação e permeabilidade dos percursos escolares e 
de formação de nível secundário”.480 

 

Como sublinha o Ministro da Educação do XV Governo, “às escolas pouco 
mais seria deixado que a oferta própria de uma disciplina anual no 12º ano, 
bem de acordo com o conceito de currículo nacional, único e igual para todas 
as escolas”, acrescentando que a rigidez curricular favorecia “as escolas a 

tenderem a especializar-se em determinados cursos ou agrupamentos”, 

fazendo ainda notar que “esta tendência para a especialização das escolas era 

ainda agravada pela decomposição dos agrupamentos existentes”.481 

       

Por último David Justino refere que “para um país que se debatia com 

dificuldades financeiras graves, importava avaliar o impacto financeiro, desta 
revisão curricular”, acrescentando ser “necessário que seja afirmado que nunca 

os serviços do Ministério da Educação foram chamados a elaborar qualquer 
estudo do impacto financeiro das alterações propostas e aprovadas”. Uma vez 

pedido esse estudo ao Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da 

Educação, já na vigência de David Justino enquanto Ministro da Educação, 

constatou-se que sem contar com,  
“os efeitos de regulamentação complementar, o custo anual da «revisão curricular» 
cifrava-se num acréscimo de 71 milhões de euros anuais, correspondentes a 3915 
docentes a contratar para suprir as necessidades adicionais. 

                                                 
480 Justino, D., et. al. (2006).  op. cit., p. 15. 
481 Justino, D., et. al. (2006).  op. cit., p. 15-16. 
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O balanço desta medida poderá sintetizar-se na frase: custos certos e benefícios 
incertos”.482  

   

Para o ministro da Educação do XV Governo Constitucional, autor da Reforma 

do Ensino Secundário, estas foram as razões por si explicitadas e que o 

levaram a suspender a reforma do governo que o precedeu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
482 Justino, D., et. al. (2006).  op. cit., p. 16. 
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CAPÍTULO 4.  
Apresentação e discussão pública da Reforma.  
 

No presente capítulo vamos proceder à apresentação e discussão pública da 

Reforma do Ensino Secundário, iniciando essa apresentação pelas suas linhas 

orientadoras, no contexto do plano estratégico para o Sistema Educativo 

Português 2002-2010. 

  

Para esse efeito começaremos por abordar o discurso proferido na Assembleia 

da República pelo Primeiro-Ministro do XV Governo Constitucional, Durão 

Barroso, a 10 de Outubro de 2002, onde se refere à proposta de reforma do 

ensino secundário, a ser apresentada para discussão pública, bem como se 

refere também à futura Lei de Bases da Educação e Formação, tendo como 

meta o ano de 2010, apresentando os seus objetivos.  

 

Apresentaremos seguidamente algumas das linhas orientadoras da reforma do 

ensino secundário, antecipadas pelo Ministro da Educação, David Justino, em 

entrevista concedida a uma publicação periódica, a 7 de Novembro de 2002, 

quinze dias antes da sua apresentação pública. Neste documento são 

enunciadas as alterações propostas para o ensino secundário, apresentando 

as linhas orientadoras da revisão curricular enquadradas pelas medidas de 

política educativa que enformam a reforma do ensino secundário.   

 

Referir-se-á também a abordagem do documento relativa, tal como tinha sido 

anunciado pelo Primeiro-Ministro na Assembleia da República, em 10 de 

Outubro de 2002, à intencionalidade de fazer aprovar uma nova Lei de Bases 

da Educação e da Formação Vocacional, apresentando os seus objetivos, 

nomeadamente: A plena integração das políticas de educação e formação 

vocacional; o aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos; a 

reorganização dos grandes ciclos de escolaridade; uma maior articulação entre 

o nível secundário e o 3.º ciclo do Básico; e a consolidação da diversidade da 

oferta no secundário. 
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Relativamente a este documento referiremos também as alterações propostas 

para o ensino cientifico-humanístico e para o ensino tecnológico, 

apresentando-se para o efeito as linhas estratégicas estruturantes da Reforma 

do Ensino Secundário, nomeadamente: os desenhos curriculares assentam na 

conceção de um currículo mínimo; unidades letivas de 90 minutos; melhor 

distribuição das cargas letivas de cada um dos três anos; diminuição do 

número de disciplinas da componente de formação específica; ensino 

obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação; 

introdução de Estágio nos cursos tecnológicos; e redução e melhor distribuição 

da carga de exames pelos 11.º e 12.º anos. 

 

Abordaremos também, relativamente ao documento contendo as linhas 

orientadoras da reforma do ensino secundário, as matrizes específicas de cada 

um dos cursos propostos, quer para os cursos científico-humanísticos, de 

carácter geral, quer para os cursos tecnológicos.  

 

Abordaremos ainda neste documento as matrizes gerais de ambos os cursos, 

onde constam as opções tomadas em torno das alterações sobre as cargas 

curriculares e a nova organização do ciclo de ensino secundário, onde 

constataremos as principais alterações, relativamente à reforma do ensino 

secundário elaborada pelo governo anterior.  

 

No desenvolvimento deste capítulo abordaremos a repercussão social 

manifestada pela apresentação do documento para a reforma do ensino 

secundário, através dos destaques e das reações suscitadas na imprensa, a 

fim de percebermos melhor os diferentes posicionamentos.  

 

Uma vez conhecidas as linhas orientadoras da Reforma do Ensino Secundário, 

no contexto do plano estratégico para o Sistema Educativo Português 2002-

2010, bem como a repercussão social, através da imprensa, da apresentação 

pública da mesma, abordaremos pormenorizadamente o processo de 

construção da proposta de reforma do ensino secundário. 
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No âmbito do processo de construção da proposta de revisão curricular do 

ensino secundário, são apresentados e analisados os documentos mais 

relevantes que foram produzidos internamente.  

 

A apresentação e análise dos documentos preparatórios da Reforma, 

produzidos na Secretaria de Estado da Educação permitem-nos constatar que 

estes eram construídos com base nas linhas orientadoras da Reforma do 

Ensino Secundário e utilizando uma metodologia de trabalho que incluía um 

primeiro documento questionador e reflexivo em relação ao que se pretendia, e 

sequencialmente um documento com propostas para tomada de decisão.  

 

Embora o nosso objeto de estudo, fosse constituído pelos Cursos Científico-

Humanísticos, na designação da Reforma do XV Governo, e pelos Cursos 

Tecnológicos, ou seja o Ensino Secundário Regular, são também abordadas as 

intervenções nos restantes percursos educativos e formativos de nível 

secundário, por integraram a Reforma do Ensino Secundário. 

 

Por último, neste capítulo, abordaremos a discussão pública da Reforma 

através da análise da intervenção interna feita pelos Serviços do Ministério da 

Educação, dos Pareceres e contributos externos com relevância e das 

intervenções parlamentares sobre o documento em discussão pública.  

 

No âmbito da discussão pública, internamente, apresentaremos e analisaremos 

a iniciativa interna de discussão da Reforma, materializada através de um 

conjunto de reuniões realizadas em todo o território nacional, a fim de se poder 

perceber o alcance da iniciativa no sentido da ponderação das opções tomadas 

e dos contributos recolhidos de forma a posteriormente poderem ser 

incorporadas, ou não, no documento final. 

 

Abordaremos igualmente, no mesmo sentido, as propostas apresentadas pelas 

instituições de Ensino Superior, Sociedades Científicas, Associações 

Profissionais, professores, investigadores e individualidades de diferentes 

sectores da sociedade portuguesa a título individual, bem como o Parecer do 

Conselho Nacional de Educação, a fim de que possamos também perceber a 
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dimensão do trabalho desenvolvido, o envolvimento manifestado, bem como a 

qualidade da reflexão produzida. 

 

A fim de nos inteirarmos da maior, ou menor, evidência da componente 

ideológica presente no discurso político sobre a Reforma do Ensino 

Secundário, analisaremos também as intervenções políticas, proferidas no 

Parlamento, pelo Governo e pelos deputados dos diferentes Grupos 

Parlamentares com assento no hemiciclo.  

 

Esta abordagem permite-nos constatar se a educação no discurso político é 

neutra, ou se se encontra condicionada à conceção ideológica do papel da 

educação na sociedade e da subjacente organização social. 
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4.1. Linhas orientadoras da Reforma do Ensino Secundário, no contexto 
do plano estratégico para o Sistema Educativo Português 2002-2010. 

 

Na sequência da publicação do referido Decreto-Lei nº 156/2002, que 

suspendeu a revisão curricular do ensino secundário aprovada pelo Decreto-

Lei n.º 7/2001, o Governo, através do Ministério da Educação, a fim de dar 

cumprimento ao Programa de Governo, iniciou os trabalhos de preparação da 

nova reforma do ensino secundário483. 

 

Definido, como já foi referido, o objetivo de alargamento da escolaridade 

obrigatória, a exequibilidade financeira da calendarização da reforma estava 

assegurada “devido a um único factor: a quebra demográfica estimada até 
2010 dava folga mais do que suficiente para cumprir a estratégia sem qualquer 
estrangulamento”. Para David Justino, “a partir daqui tornava-se possível 
anunciar a medida e mobilizar os recursos para a sua preparação.”484  

 

Assim, a 10 de Outubro de 2002, Durão Barroso, o então Primeiro-Ministro do 

XV Governo Constitucional, “anunciou perante a Assembleia da República a 
decisão que há muito estava a ser preparada. A proposta de reforma do ensino 
secundário já poderia ser apresentada a discussão pública, orientada para a 
prossecução dos novos objectivos estratégicos.”485 

 

Na sua intervenção inicial, no debate mensal do Primeiro-Ministro na 

Assembleia da República, sobre o tema “Educação”, Durão Barroso, depois de 

referir que iriam ser submetidas a votação, no Parlamento, três importantes 

diplomas no domínio da educação, anuncia que brevemente o Governo 

avançará com um diploma que definirá as novas orientações curriculares para 

o ensino secundário, e que irá também avançar, conforme sublinha “com outra 

                                                 
483 O processo de construção da proposta de Reforma do Ensino Secundário, para ser 
apresentado e dar início à discussão pública, será apresentado com detalhe no ponto 4.3..  
484 Justino, D., et. al., op. cit. p. 18.  
485 Idem.  
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importante e decisiva reforma: refiro-me à aprovação de uma nova lei de bases 
da educação e da formação vocacional.”486  

 

A este propósito, Durão Barroso refere:   
“Este Governo tem um desígnio estratégico: erigir um sistema de ensino ao nível 
dos mais avançados no mundo. E, com isso, responder a dois desafios essenciais: 
garantir aos nossos jovens condições idênticas às dos seus colegas de outros 
países, hoje mais avançados, e construir as bases para o desenvolvimento e a 
afirmação internacional de Portugal. […] 
 

A nova lei de bases da educação e da formação vocacional será o elemento central 
desta estratégia. Queremos fazer do seu processo de aprovação um momento de 
mobilização para tarefas que têm de ser de todo o nosso país: combatermos o 
atraso que nos afecta, de modo a colocarmos Portugal no lugar que deve ser o seu 
no concerto das nações.”487 

 
No seu discurso, relativamente à futura Lei de Bases da Educação e Formação 

e, tendo como meta o ano de 2010, o Primeiro-Ministro passa então a 

apresentar os objetivos, que esta consagrará e que considera essenciais:  
“O primeiro e o mais decisivo é o aumento progressivo da escolaridade obrigatória 
até aos 12 anos. Hoje, a escolaridade obrigatória é de apenas nove anos. Trata-se 
de um decisivo investimento na formação dos nossos jovens, a ser acompanhado 
de medidas que realmente combatam o abandono escolar. […] 
 

O segundo objectivo é a integração efectiva entre as políticas de educação e de 
formação vocacional. O nosso desígnio é claro: nenhum jovem deverá abandonar o 
sistema de ensino sem dispor de um conjunto mínimo de competências 
profissionais. Nesse sentido, pretendemos afirmar o ensino profissional, como 
modalidade a privilegiar nas formações nos anos finais do ensino secundário; 
reforçar o ensino tecnológico logo a partir do actual 3º ciclo do ensino básico; 
autonomizar o ensino artístico, incentivando a criação de escolas de excelência e 
respeitando a sua especificidade curricular. 
 

O terceiro objectivo é a valorização dos aspectos que se prendem com a formação 
ao longo da vida. Hoje, a complexidade das sociedades e a velocidade das 
mutações científicas e tecnológicas gera novas situações de analfabetismo 
funcional, que só podem ser combatidas através da aposta na formação contínua. 

                                                 
486 Diário da Assembleia da República, nº 47, Sessão de 10 de Outubro de 2002, pp. 1895-
1896. 
487 Diário da Assembleia da República, nº 47, Sessão de 10 de Outubro de 2002, p. 1896. 
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Portugal, em termos europeus, apresenta os piores índices em termos de formação 
contínua. Devemos assumir que a educação não é algo que se tem até aos 15, 18 
ou 25 anos; pelo contrário, temos de aceitar a ideia e valorizar o pressuposto de 
uma educação permanente ao longo da vida, pois só assim a nossa sociedade 
estará apta a defrontar novos e cada vez mais complexos desafios. 
 

O quarto objectivo é a reorganização do sistema educativo não superior em três 
grandes ciclos de escolaridade: o ensino infantil, até aos 6 anos; o ensino básico, 
dos 6 aos 12 anos; e o ensino secundário, dos 12 aos 18 anos. O nosso propósito 
é garantir a estabilidade, a sequencialidade e a progressividade dos trajectos 
escolares, de uma forma consistente e harmoniosa. E esta divisão por ciclos vai 
também permitir que, a partir de determinada altura, nomeadamente nos últimos 
anos do ensino secundário, se assuma já, para aqueles que o quiserem, uma via 
verdadeiramente profissionalizante, assim garantindo que ninguém sai da escola 
sem ter as aptidões mínimas para uma ocupação efectiva no mercado de emprego. 
 

O quinto e último objectivo é a profissionalização da gestão dos estabelecimentos 
de ensino. O voluntarismo tem de dar lugar ao profissionalismo.”488 

 

A 7 de Novembro de 2002, quinze dias antes da apresentação pública da 

reforma do ensino secundário, o Ministro da Educação, David Justino, em 

entrevista concedida a uma publicação periódica revelava algumas das suas 

linhas orientadoras. Quando questionado sobre quais os objetivos da reforma 

curricular do ensino secundário, David Justino refere que:  
“ - A anterior revisão consagrava uma especialização precoce. Prefiro ter um 
número mais reduzido de disciplinas centradas sobre saberes fundamentais, sem 
dispersão. Temos de formar pessoas com capacidade de se adaptarem às 
vicissitudes do mercado. O segundo aspecto da minha proposta tem a ver com as 
Tecnologias de Informação. Não acredito que se possa ganhar a batalha da 
Sociedade da Informação e do conhecimento com apropriações transversais deste 
tipo de tecnologias. Aquilo que eu defendo e que vou consagrar no currículo é a 
criação de disciplinas dedicadas às Tecnologias de Informação.”489  
 

Em resposta à pergunta sobre as restantes alterações que se preconizam para 

a reforma do ensino secundário, O Ministro da Educação responde: 
“ - A integração das políticas educativas com as políticas de formação. No início do 
ensino secundário temos as mais elevadas taxas de abandono escolar. Não posso 

                                                 
488 Idem. 
489 Revista “Visão”, nº 505, 7 de Novembro de 2002, pp. 19-20. 
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permitir que estes alunos vão para o mercado de emprego sem qualquer 
preparação. Por último, temos o objectivo de prolongar o ensino obrigatório até ao 
12º ano de escolaridade. Com a revisão curricular proposta não podia avançar para 
este objectivo, porque não tinha nem os recursos humanos nem financeiros. Aquilo 
que quero fazer é dar sustentabilidade e exequibilidade a uma matriz curricular 
construída com o objectivo de, a médio prazo, passar a escolaridade obrigatória 
para os 12 anos. Tal como estava não o conseguia fazer.”490   

 

Mais à frente na entrevista, revela também que será levada a cabo uma 

redução dos cursos gerais e tecnológicos, relativamente à revisão curricular 

suspensa.491 Quando questionado sobre se vai manter a permeabilidade entre 

os cursos do ensino secundário, prevista na revisão do anterior executivo, 

David Justino esclarece: 
“ – A permeabilidade vai ser ainda maior. Não só entre o mesmo curso, mas 
também entre os cursos gerais e tecnológicos. E defendo também a 
autonomização do ensino artístico, que deve passar a ser uma modalidade própria. 
Temos o chamado ensino cientifico-humanístico, a via tecnológica, a via 
profissional e vamos ter a via artística, no sentido de criar um ensino de excelência 
nesta área. Outra questão fundamental é saber ao certo o que compete ao ensino 
tecnológico e ao profissional. Não podemos ter os dois a concorrer na mesma área. 
A ideia que eu tenho é que a chamada via humanística-científica deve ser uma via 
de acesso privilegiada ao ensino superior. A via tecnológica permite o acesso ao 
ensino superior mas também tem a inserção no mercado profissional. A via 
profissional privilegia a inserção no mercado de trabalho não pondo de parte a 
possibilidade de ingressar no ensino superior. E temos ainda uma outra, a 
formação, que está estritamente vocacionada para a inserção no mercado de 
trabalho.”492   

 
Como culminar do momento inicial de fundamentação, da Reforma do Ensino 

Secundário, conforme foi referido inicialmente, em 21 de Novembro de 2002, o 

Ministro da Educação faz na cidade do Porto a apresentação pública da nova 

reforma do ensino secundário através da divulgação do documento “Reforma 
do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular” (anexo 1), 

onde é referido que,  

                                                 
490 Revista “Visão”, nº 505, 7 de Novembro de 2002, p. 20. 
491 Revista “Visão”, nº 505, 7 de Novembro de 2002, p. 21. 
492 Revista “Visão”, nº 505, 7 de Novembro de 2002, p. 20. 
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“a revisão curricular do ensino secundário não poderá deixar de acolher um 
objectivo central para o País, que o Programa do Governo enunciou: a construção 
de um modelo coerente de formações tecnológicas de nível secundário, a partir de 
ofertas articuladas de ensino tecnológico e profissional, englobando também a 
formação ao longo da vida, com vista à consolidação de um novo equilíbrio entre a 
oferta de ensino secundário geral, por um lado, e a oferta de ensino secundário 
tecnológico e profissional, por outro, em termos mais adequados aos modelos de 
realização profissional requeridos pelas sociedades modernas.”493 

 

No documento apresentado o Ministro da Educação refere, no texto de 

abertura, que “de forma explícita e sistematizada” este é o primeiro momento 

em que são enunciadas “as alterações propostas para o ensino secundário”, 

apresentando “as linhas orientadoras da revisão curricular enquadradas pelas 
medidas de política educativa que configuram o que entendemos dever ser a 
reforma do ensino secundário.”494  

 

David Justino refere no texto: “assumimos convictamente a necessidade dessa 
reforma e entendemo-la como um conjunto de alterações profundas visando a 
prossecução dos objetivos de qualificação e de sustentabilidade do ensino 
secundário e do próprio sistema educativo”. E acrescenta que, “a 
estruturalidade dos problemas que afectam a educação em Portugal exige que 
se encontrem respostas e soluções orientadas para a superação do atraso 
para que convergem os inúmeros e recorrentes diagnósticos.”  
 

Na linha do discurso proferido na Assembleia da Republica aquando da 

apresentação e discussão do Programa do Governo, pode ler-se ainda no texto 

de abertura do Ministro da Educação: “assumimos o risco de, mais uma 
reforma na educação, convictos da sua inevitabilidade. A alternativa é a 
resignação decadentista ou a ilusão de uma revisão envergonhada”.  

 

Deixando antever a forma como pretende levar a cabo a reforma do Ensino 

Secundário, em contraposição com o que tinha sido feito pela anterior equipa 

governativa, David Justino refere que “à obsessão de gerar consensos 
                                                 
493 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, pp. 
3-4. 
494 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, p. 2. 
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alargados, preferimos o debate franco e aberto, a crítica séria e fundamentada, 
os contributos globais ou parcelares que qualquer cidadão entenda por bem 
fazer” e acrescenta, 

“pela incidência e expressão do processo de mudança que está subjacente a 
estas propostas, a discussão pública não se poderá confinar ao reduzido núcleo 
de técnicos e especialistas da educação. Dos professores aos encarregados de 
educação, das associações científicas e profissionais ao cidadão comum, das 
organizações sindicais às associações e movimentos cívicos, todos têm o direito e 
o dever de participar nesta reflexão em torno do que queremos para o futuro do 
ensino e formação das novas gerações. E porque se trata do futuro não é 
aceitável o silêncio, o alheamento, a resignação.”495 

 

Estava lançado o desafio à participação de todos, na análise do documento 

apresentado, através das suas contribuições, no período de discussão pública 

que se iniciava e duraria dois meses. 

 

No documento de apresentação da reforma, para além de serem enunciadas 

“as grandes linhas orientadoras da revisão curricular do ensino secundário, 
bem como explicitar o seu enquadramento estratégico face aos objectivos e 
aos princípios já definidos”, tal como é referido, é também promovida uma 

discussão pública alargada, que vise “recolher os contributos de todos quantos 
entendam por bem participar e, partindo desta base de reflexão alargada, 
elaborar o diploma legal que consagre a nova estrutura curricular.”496 

 

No texto deste documento é apresentado o enquadramento estratégico para 

todo o ensino secundário bem como a arquitetura curricular dos cursos do 

ensino científico-humanístico e do ensino tecnológico. É também adiantado 

que, no prazo de três meses, o mesmo será feito para o ensino profissional e 

para o ensino artístico, enquanto modalidades autónomas do ensino 

secundário. O documento estabelece ainda o compromisso de que igualmente 

serão divulgados os documentos orientadores e diplomas das modalidades 

                                                 
495 Idem 
496 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, p. 4. 
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especiais de educação escolar, nomeadamente a formação profissional, o 

ensino recorrente de adultos e o ensino português no estrangeiro.497 

 

Neste documento orientador o Governo dá ainda a conhecer o enquadramento 

estratégico e as linhas orientadoras da Reforma do Ensino Secundário 

afirmando que,  
“redefinir os objectivos e delinear a estratégia mais adequada para a sua 
prossecução passa por se compreender o papel do ensino secundário no conjunto 
do sistema educativo, valorizar os factores da sua identidade educativa e 
formativa, potenciar recursos humanos e infraestruturais, criar condições para a 
redução progressiva das taxas de insucesso e abandono escolar.”498 
 

É ainda acrescentado no documento, que devem ser tidos em conta “os novos 
contextos e novos objectivos estratégicos para o ensino secundário, 
decorrentes da aprovação do programa do XV Governo Constitucional”, 
nomeando para o efeito a preocupação com o aumento da qualidade das 

aprendizagens, o combate ao insucesso e abandono escolares, uma resposta 

inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, a 

articulação progressiva entre as políticas de educação e da formação bem 

como o reforço da autonomia das escolas.499 

                                                 
497 Idem. 
498 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, p. 5. 
499 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, pp. 
5-6. 
Vejamos, para uma melhor compreensão e contextualização, através da sua transcrição 
constante do documento em análise, os objetivos estratégicos nele referidos: 
“O aumento da qualidade das aprendizagens, no respeito pela pluralidade e equilíbrio dos 
seus fundamentos, a saber: a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das 
competências vocacionais, a capacidade de pensar cientificamente os problemas, a 
interiorização de uma cultura de participação e responsabilidade, a plena consciência das 
opções que potenciam a liberdade e o desenvolvimento dos alunos como indivíduos e como 
cidadãos. A fase de crescimento da oferta de educação terá de dar lugar à da sua qualificação, 
tendo presentes as tendências demográficas e a necessidade de superação do baixo nível de 
desempenho e qualificação das gerações recentemente escolarizadas. A pressão das visões 
utilitárias da formação para o mercado de trabalho não poderá conduzir a uma especialização 
precoce dos conteúdos e do desenho curricular, em claro sacrifício da formação de base, de 
carácter humanista, aberta ao conhecimento, à inovação e à mudança, à diversidade cultural e 
à afirmação dos valores de civilidade e do personalismo. Essa especialização precoce conduz 
a uma mais que comprovada rigidez das opções sobre trajectos escolares e dificuldades 
acrescidas na empregabilidade das novas gerações. A prossecução do objectivo da 
qualificação das aprendizagens não pode, entretanto, constituir factor de discriminação dos 
trajectos escolares, nem do acesso a cada uma das modalidades de ensino a partir de critérios 
que não sejam os do desempenho e do mérito evidenciados ao longo do processo de 
aprendizagem. O princípio da igualdade de oportunidades deverá orientar esse processo de 
qualificação e nunca este a sacrificar aquele. 
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No mesmo documento para além da apresentação da Reforma do Ensino 

Secundário, é apresentado o contexto em que a mesma se desenvolverá, 

apresentando o Governo, através do Ministério da Educação, a sua visão 

reformadora do Sistema Educativo referindo que os “novos objectivos 
estratégicos do desenvolvimento do sistema de ensino, em função das 
tendências demográficas, quer a nível nacional quer regional, bem como da 

                                                                                                                                               
O combate ao insucesso e abandono escolares, fenómenos que assumem no ensino 
secundário a maior expressão do conjunto do sistema educativo. Estando ambos associados, o 
segundo constitui um dos mais preocupantes factores de discriminação social e cultural entre 
as novas gerações, ao mesmo tempo que identifica uma das mais persistentes fontes de 
ineficiência do sistema. São conhecidas as razões que, a montante, sustentam esta ineficiência 
do ensino secundário, nomeadamente o sistema de avaliação e a clara falta de articulação 
entre este nível e o ciclo final do básico. A estratégia para superar este problema passa 
necessariamente por ajustar curricula e conteúdos programáticos, conferindo-lhes maior 
coerência e sequencialidade, não sacrificando os níveis de exigência de qualquer deles à 
conclusão da escolaridade básica nem à progressão, a qualquer custo, com vista a obter 
melhor acesso ao ensino superior. 
Uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, 
que só poderá ser dada através de um investimento sustentado na formação em tecnologias da 
informação e comunicação. O princípio da transversalidade curricular desta formação é 
atendível para situações de acesso generalizado a este tipo de conhecimento e formação. 
Infelizmente, não é o caso de Portugal. Há que garantir que todos os alunos dominam um 
conjunto mínimo de conhecimentos e técnicas de forma a permitir que, a partir desse patamar, 
se possam desenvolver as competências que lhes estão associadas. A transversalidade 
potencia a desigualdade de acesso e de desenvolvimento educativo, beneficiando os que 
usufruem de um ambiente familiar com maior capital cultural, mas relegando para a iliteracia 
digital os social e culturalmente desfavorecidos. O ensino obrigatório das TIC é um imperativo 
educativo mas também social e cultural. Não basta saber aceder à Internet, substituir a 
máquina de escrever por um processador de texto ou construir um gráfico a partir de uma folha 
de cálculo. As técnicas e o domínio dos processos de sistematização e tratamento de 
informação, das aplicações ligadas ao desenho assistido por computador, ou a capacidade de 
produzir conteúdos para Internet, são domínios estratégicos do conhecimento a que não 
poderemos ficar alheios. Não nos podemos circunscrever à formação de potenciais 
consumidores de informação. Pelo contrário, o desafio da escola do futuro está na capacidade 
de formar para a produção, tratamento e difusão de informação. 
A articulação progressiva entre as políticas de educação e de formação potenciam a 
diversidade e qualidade das ofertas e das opções vocacionais de cada aluno ao mesmo tempo 
que criam novas plataformas de mobilidade entre essas ofertas. Quanto mais autónomas e 
exclusivas forem as diferentes vias, menor será a liberdade de escolha e de reformulação das 
opções vocacionais. Essa articulação terá de se orientar para uma resposta activa às 
necessidades do mercado de trabalho sem sacrifício da formação global do indivíduo, para o 
prosseguimento de estudos, mas fomentando a capacidade adaptativa a novos trajectos 
escolares e à própria interrupção da escolaridade. 
O reforço da autonomia das escolas, enquanto garante da afirmação da sua individualidade 
e da expressão social e cultural das comunidades em que se inserem e que servem. Este 
princípio terá de ser entendido como a afirmação da capacidade de decisão sobre um leque 
mais alargado de competências e tarefas, ao mesmo tempo que se pretende abrir a escola a 
uma maior participação da comunidade na gestão e nas grandes opções consagradas no seu 
projecto educativo. Maior autonomia exige maior capacidade de decisão, mas, acima de tudo, 
exige maior responsabilidade, maior independência relativamente à administração central e 
regional e maior integração com as comunidades locais. Desejamos escolas abertas às 
comunidades em que se inserem e não apenas centradas sobre si.” 
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avaliação e ajustamento da Lei de Bases do Sistema Educativo” determinam a 

sua revisão “de forma a constituir um instrumento de inovação e mudança do 
sistema e não um bloqueio ao seu desenvolvimento.”500  

 

No documento é ainda anunciada a intenção do XV Governo Constitucional de 

fazer aprovar uma “Lei de Bases da Educação e da Formação Vocacional”, tal 

como já tinha sido anunciado pelo Primeiro-Ministro, na reunião plenária da 

Assembleia da República, de 10 de Outubro de 2002, onde afirmou que,  
“a nova lei, tendo como meta o ano de 2010, consagrará os seguintes objectivos 
essenciais: o primeiro e o mais decisivo é o aumento progressivo da escolaridade 
obrigatória até aos 12 anos. Hoje a escolaridade obrigatória é de apenas nove anos. 
Trata-se de um decisivo investimento na formação dos nossos jovens, a ser 
acompanhado de medidas que realmente combatam o abandono escolar”.501 

 

O documento em análise tem em conta essa intencionalidade e estabelece os 

objetivos que enformem a Lei de Bases da Educação e da Formação 

Vocacional, a aprovar até 2010, consagrando: 
“- A plena integração das políticas de educação e formação vocacional de forma a 
eliminar sobreposição das ofertas de educação/formação e a concretizar os 
princípios de educação e formação ao longo da vida. 
 

- O aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos,502 objectivo que 
pressupõe nos oito anos próximos obter resultados efectivos no combate ao 
abandono escolar e a conferir sustentabilidade financeira e de afectação de 
recursos humanos à estratégia que lhe está subjacente. 
 

                                                 
500 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular. p. 7. 
501 Diário da Assembleia da República, nº 47, Sessão de 10 de Outubro de 2002, p. 1896. 
502 Justino, D. et. al. (2006). op. cit., pp. 16-17.  
Relativamente à escolaridade obrigatória de doze anos, como objetivo estratégico, David 
Justino refere que, “em termos políticos, a primeira vez que este objectivo foi ponderado no 
âmbito do Partido Social Democrata reporta-se aos trabalhos preparatórios do programa 
eleitoral para as legislativas de 1999. O princípio que recolhia maior apoio era expresso pela 
ideia: educação ou formação para todos os jovens até aos 18 anos. Significava aquele 
enunciado que nenhum jovem que abandonasse o ensino regular poderia entrar no mercado 
de trabalho sem as qualificações necessárias a uma boa inserção profissional. Coloca-se, 
assim, o objectivo de fazer convergir os sistemas de educação formal com os da formação 
profissional. Já nessa altura o problema da escolaridade obrigatória foi colocada em debate, 
entendo-se então que não havia ainda condições para a sua concretização nem informação 
fidedigna que nos permitisse apresentar a proposta a debate público de uma forma séria e 
sólida.” 
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- A reorganização dos grandes ciclos de escolaridade503 no sentido de potenciar a 
estabilidade, a sequencialidade e a progressividade dos trajectos escolares: 
ensino infantil (até aos 6 anos); ensino básico (dos 6 aos 12 anos); ensino 
secundário (dos 12 aos 18 anos). 
 

- [...] Uma maior articulação entre o actual nível secundário e o actual 3.º ciclo do 
Básico, de forma a considerá-los como um conjunto coerente e progressivamente 
diversificado, bem como a utilizar de forma mais intensa as infra-estruturas e 
demais recursos educativos, nomeadamente laboratórios, ateliers, bibliotecas, etc. 
Esta articulação pressupõe ainda maior mobilidade dos recursos docentes entre os 
dois níveis e a consagração de uma tipologia de escola próxima das actuais EB3S. 
É a partir desta configuração que poderemos concretizar o já anunciado objectivo 
de reforçar a componente tecnológica no actual 3.º ciclo, mantendo-se o princípio 
do ensino unificado. 
 

- A consolidação da diversidade da oferta no secundário, sem sobreposição nem 
concorrência imperfeita, acentuando a especificidade de cada modalidade e 
adaptando-a quer às aspirações dos alunos e famílias, quer às necessidades do 
mercado de trabalho e do modelo de desenvolvimento do país: ensino científico-
humanístico; ensino tecnológico; ensino artístico; ensino profissional; formação 
vocacional.”504 

 

                                                 
503  Documento apresentado pelo Ministro da Educação, David Justino, na sua primeira reunião 
de trabalho alargada, com todos os elementos dos três Gabinetes Governamentais do 
Ministério da Educação, a 1 de Maio de 2002, no Centro de Caparide (anexo 2):    
 
 

                                  
Idades 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
                   

LBSE 1986 
Pré-

escolar 1.º Ciclo 
2.º 

Ciclo 3.º Ciclo Secundário   
                   

     Ensino Básico 
Ensino 

Secundário   
                   
                   

LBE 2004 
Pré-

escolar 1.º Ciclo 
2.º 

Ciclo 3.º Ciclo 4.º Ciclo   
                   
     Ensino Básico Ensino Secundário   
                   
Anos de 
Escolaridade    1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º   
                                  

 
504 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular. p. 7. 
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Relativamente ao ensino cientifico-humanístico, refere o documento, que os 

cursos a vigorar na revisão que é proposta passam, relativamente ao que era 

preconizado na revisão curricular suspensa, de sete para cinco,505 a saber: 

Curso de Ciências e Tecnologias, Curso de Ciências Sócio-Económicas; Curso 

de Ciências Sociais e Humanas; Curso de Línguas e Literaturas e Curso de 

Artes.506 

 

Os cursos, apresentados no documento, do agrupamento tecnológico, sofrem 

também uma redução, relativamente ao definido na já referida revisão 

curricular, aprovada pelo anterior Governo, passando de dezassete para 

dez:507 Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações; Curso 

Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica; Curso Tecnológico de Informática; 

Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente; Curso 

Tecnológico de Design; Curso Tecnológico de Multimédia; Curso Tecnológico 

de Marketing; Curso Tecnológico de Administração; Curso Tecnológico de 

Acção Social e Curso Tecnológico de Desporto.508 

 

Tendo em conta os objetivos enunciados, é referido no documento em análise 

que “a revisão curricular do ensino secundário deverá concretizar-se a partir de 
um conjunto de alterações que salvaguardando a estabilidade na evolução das 
estruturas curriculares, conferem um potencial de qualificação elevado”, 

apresentando-se para o efeito as seguintes linhas estratégicas, estruturantes 

da Reforma do Ensino Secundário:509 
“- Todos os desenhos curriculares assentam na concepção de um currículo 
mínimo, a partir do qual as escolas poderão aumentar a oferta de disciplinas, em 
função da disponibilidade dos seus recursos; 
 

- Unidades lectivas de 90 minutos; 

                                                 
505 Note-se que em funcionamento, no ensino secundário, estavam quatro cursos, aprovados 
pelo Decreto-Lei nº 286/89 de 29 de Agosto, e que se mantiveram em funcionamento até 
2004/05, altura em que entrou em vigor no 10º ano, estendendo-se ao 11.º e 12.º anos nos 
anos lectivos subsequentes, a Reforma do Ensino Secundário aprovada pelo Decreto-Lei nº 
74/2004, de 26 de Março. 
506 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular. p. 8. 
507 Relativamente aos Cursos Tecnológicos mantiveram-se também em funcionamento, de 
acordo com o calendário referido na nota anterior, onze cursos ao abrigo do estabelecido no 
citado Decreto-Lei nº 286/89 de 29 de Agosto. 
508 Idem. 
509 Ibidem. 
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- Melhor distribuição das cargas lectivas de cada um dos três anos, atenuando o 
carácter propedêutico do 12.º Ano e acentuando a componente generalista do 10.º 
ano. […]; 
 

- Diminuição do número de disciplinas da componente de formação específica; 
 

- O ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da Informação e 
Comunicação […]. Esta disciplina conciliará os objectivos de sensibilização à 
informática e de formação em torno das ferramentas de produtividade […]; 
 

- Aumento da oferta de disciplinas no domínio das TIC (Aplicações Informáticas), 
como prosseguimento e desenvolvimento da disciplina de formação básica, […]; 
 

- Consideração da Área Projecto como espaço de confluência e integração de 
saberes e competências adquiridas ao longo do curso em torno de uma 
experiência de iniciação à pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de 
estudo, investigação e trabalho em grupo. O seu carácter terminal tende a 
valorizar a preparação para o prosseguimento de estudos a nível superior e a 
avaliar a maturidade intelectual dos alunos; 
 

- Introdução do Estágio nos cursos tecnológicos de forma a promover a 
familiarização dos alunos com o ambiente de trabalho das empresas e instituições, 
bem como a potenciar o Projecto Tecnológico que deverá ser concretizado na 
confluência dos contributos escolares e do ambiente de trabalho, sem sacrifício da 
componente de formação geral; 
 

- Redução e melhor distribuição da carga de exames pelo 11.º e 12.º anos, 
limitando-a às disciplinas fundamentais, mas permitindo combinações múltiplas em 
função das exigências do acesso ao ensino superior.”510 

 

O documento em análise, relativo às linhas orientadoras da revisão curricular, 

no que se refere aos exames nacionais, apresenta ainda uma proposta de 

realização de exames nas disciplinas a seguir indicadas:  

i) cursos gerais: Língua Portuguesa (12º ano); Filosofia (11º ano); A disciplina 

específica trienal (12º ano); e uma das disciplinas bienais da componente 

geral, ou especifica (11º, ou 12º ano).  

                                                 
510 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, p. 9. 
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ii) cursos tecnológicos: Língua Portuguesa (12º ano); A disciplina científica 

trienal (12º ano); e uma disciplina bienal científica (11º ano), ou trienal 

tecnológica (12º ano).  

 

Ainda relativamente à avaliação, no documento apresentado, é também 

indicado que os alunos dos Cursos Tecnológicos realizam obrigatoriamente, no 

âmbito da avaliação interna, a Prova de Aptidão Tecnológica. 

  

A proposta de exames nacionais é assim apresentada como indo ao encontro 

de uma redução e melhor distribuição dos mesmos, ao longo do ensino 

secundário, acrescentando o documento que, 
“com esta alteração, torna-se dispensável a realização de provas globais, 
enquanto instrumento de avaliação obrigatório, o que não invalida a sua existência, 
caso seja essa a pretensão de cada uma das escolas, como instrumento de 
aferição de conhecimentos e de preparação para os exames nacionais”.511 

 

Por último, em harmonia com o anteriormente explicitado, conforme é referido, 

o documento contendo as linhas orientadoras da reforma do ensino secundário 

apresenta, em anexo, as matrizes específicas de cada um dos cursos 

propostos, quer para os cursos científico-humanísticos512, de carácter geral, 

quer para os cursos tecnológicos513. O documento apresenta igualmente as 

matrizes gerais de ambos os cursos, que a seguir se reproduzem, onde 

constam as opções tomadas em torno das alterações sobre as cargas 

curriculares e a nova organização do ciclo de ensino secundário.  

 

                                                 
511 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, pp. 
9-10. 
512 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, p. 8. 
No documento são referidos, como cursos de carácter geral, os cinco cursos do agrupamento 
científico-humanístico, a saber: Curso de Ciências e Tecnologias; Curso de Ciências Sócio-
Económicas; Curso de Ciências Sociais e Humanas; Curso de Línguas e Literaturas; e o Curso 
de Artes. 
513 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular, p. 8. 
O documento indica também como proposta dez cursos no agrupamento tecnológico, a saber: 
Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações; Curso Tecnológico de Electrotecnia e 
Electrónica; Curso Tecnológico de Informática; Curso Tecnológico de Ordenamento do 
Território e Ambiente; Curso Tecnológico de Design; Curso Tecnológico de Multimédia; Curso 
Tecnológico de Marketing; Curso Tecnológico de Administração; Curso Tecnológico de Acção 
Social; Curso Tecnológico de Desporto. 
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Comecemos por apresentar a matriz correspondente, na generalidade, aos 

cinco cursos científico-humanísticos (figura 1), seguindo-se a matriz geral 

correspondente aos dez cursos tecnológicos (figura 2), para melhor perceber a 

dimensão das sugestões de alteração propostas no documento, relativamente 

à Revisão Curricular do Ensino Secundário que foi suspensa. 

 
 

  Figura 1: Matriz geral – Ensino Científico-Humanístico     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Disciplina Trienal 4.5 4.5 4.5  

 Específica Disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 Disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   Disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   

 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no 
ensino básico.  
No caso de ter estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua.  
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá 
cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, 
com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f)  
… 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f) 
…   f)  
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d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, 
preferencialmente de entre os que leccionam disciplinas da componente da 
formação específica. 

e) Disciplina de frequência facultativa. 
f)     Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 
Figura 2: Matriz geral - Ensino Tecnológico 

      
         
 Componentes de formação   Disciplinas   Carga horária semanal    
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC*  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   Disciplina Trienal 3 3 3  
    Disciplina Bienal 3 3 _  
 * - Excepto no curso da variante de Informática      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no 

ensino básico. No caso de ter estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 
básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste caso, tomando em 
conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 

Fo
rm

aç
ão

 T
ec

no
ló

gi
ca

 

 10º 11º 12º 

Disciplina Trienal 

Disciplina Bienal 

Disciplina Bienal 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* …………………………… 

* …………………………… 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Curso Tecnológico  … 
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continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação 
expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
c) A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de 

Especificação, Projecto Tecnológico e do Estágio, tomará em conta o disposto no 
artº do xx (diploma a publicar). 

d) Disciplina de frequência facultativa. 

 

Em síntese, pelas matrizes apresentadas, transcritas do documento em 

análise, nos cursos científico-humanísticos constatam-se como principais 

alterações, relativamente à reforma do ensino secundário publicada pelo 

anterior governo, as seguintes: 

a) Redução de 7 para 5 cursos Cientifico - Humanísticos; 

b) Redução da carga horária semanal para perto das 25 horas; 

c) Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na componente 

da formação geral para todos os cursos; 

d) Passagem de uma disciplina bienal específica do 10º - 11º ano para o 

11º - 12º ano; 

e) Desenvolvimento da Área de Projeto no 12º ano com uma carga horária 

de 4.5 horas; 

f) Abolição do espaço pedagógico - Atividades de enriquecimento. 

 

Relativamente aos cursos tecnológicos as alterações propostas são de maior 

dimensão, quer ao nível da redução do número de cursos, quer ao nível da 

organização e estrutura interna. As alterações efetuadas alteram o sentido dos 

cursos tecnológicos, atribuindo-lhes uma importância na área da qualificação 

profissional que anteriormente não lhes estava atribuída normativamente. 

Nesse âmbito os cursos tecnológicos reformulados passam a estar 

direcionados para a vida ativa, constituindo-se claramente como uma oferta 

para os alunos que pretendem uma qualificação profissional que lhes possibilite 

integrarem o mercado de trabalho, independentemente de quererem ou não 

prosseguir estudos. 

 

Nestes cursos as principais alterações gerais verificadas são as seguintes: 
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a) Redução de 17 para 10 cursos tecnológicos, com alteração de algumas 

designações; 

b) Redução da carga horária semanal para 28.5 horas no 10º e 11º ano; 

c) Manutenção da carga horária no 12º ano de 30 horas, exceção feita no 

período de Estágio, em que o máximo global da carga horária semanal 

deverá atingir as 35 horas; 

d) Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na componente 

da formação geral para todos os cursos tecnológicos (exceção feita ao 

curso tecnológico de Informática); 

e) Manutenção da carga horária das disciplinas tecnológicas; 

f) Reorganização global dos espaços associados à disciplina de 

Especificação e Projeto Tecnológico; 

g) Introdução do Estágio como parte integrante do curso; 

h) Exclusão da matriz do espaço pedagógico - Atividades de 
enriquecimento. 

 
 

Estava feita a apresentação pública do documento contendo as linhas 

orientadoras da Reforma do Ensino Secundário preconizada pelo XV Governo 

Constitucional, que nas palavras de David Justino “a forma surpreendente 
como foi apresentada calou as vozes mais críticas”.  

 

No entanto reconhece que não obstante o referido, algumas vozes se ouviram, 

“nomeadamente entre os defensores da tese da progressiva universalização do 

acesso ao ensino secundário” 514. E acrescenta o autor que,  
“em Portugal, o constante adiar de medidas mascara-se neste tipo de posições 
«aveludadas» que mais não fazem que promover o imobilismo. Ninguém nega a 
bondade do princípio da universalização do acesso, só que o atraso educacional do 
país é de tal dimensão que não se compadece com este tipo de políticas defensivas 
e idealistas.”515    

 

 

 

 
                                                 
514 Justino, D. et. al. (2006). op. cit., p. 18. 
515 Justino, D. et. al. (2006). op. cit., pp. 19-20. 
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4.2. A apresentação do documento para a reforma do ensino secundário 
e a sua repercussão social. 

 

Vejamos agora através da análise de alguns jornais, publicados no rescaldo da 

apresentação pública, efetuada pelo Ministro da Educação, e que em nosso 

entendimento sintetiza a opinião publicada em termos de apresentação das 

características do documento, a leitura efetuada pela imprensa, patente nos 

destaques e nas reações suscitadas e aqui apresentadas para o ilustrar, 

relativamente à reforma do ensino secundário. 

 

No próprio dia da apresentação, o vespertino “A Capital” noticiava “Ministério 
da Educação apresenta hoje reorganização curricular para os 10.º, 11.º e 12.º 
anos” colocando como destaque da sua edição o título “Menos aulas e exames 
para o Secundário”, especificando no seu subtítulo “Carga horária semanal 
desce para as 25,5 horas a partir de 2004.”  

 

Nesse destaque de primeira página a jornalista Catarina Figueira sintetiza a 

notícia que apresenta, resumindo a Reforma do Ensino Secundário, da 

seguinte forma:  
“A época de exames nacionais do próximo ano será mais tranquila para os alunos 
que frequentam o ensino secundário. Segundo a reorganização curricular que o 
Governo apresenta hoje, a partir de 2004 responderão apenas a quatro exames, 
repartidos entre o 11.º e o 12.º anos. A carga horária desce para 25,5 horas 
semanais, com possibilidade de ser complementada com oferta da própria escola, 
e o 10.º ano ganha uma nova disciplina de Tecnologias de Informação e 
Comunicação. O documento prevê ainda a permeabilidade entre cursos gerais e 
tecnológicos.”516  

 

O matutino, “Jornal de Notícias”, do dia seguinte, num trabalho assinado por 

Fernando Basto, apresenta também a sua visão do documento da Reforma do 

Ensino Secundário, tendo para o efeito destacado em título “Revisão curricular 
pouco original” tendo ainda como chamada de atenção na sequência do título 

“David Justino reduziu número de cursos em oferta e criou nova disciplina 
ligada às tecnologias da informação.”  
                                                 
516 Jornal “A Capital”, 21 de Novembro de 2002, pp. 1 e 17. 
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No texto da notícia o jornalista fundamenta, do seu ponto de vista, o título 

escolhido, referindo: 
“Muito poucas novidades. A revisão curricular apresentada, ontem, no Porto, pelo 
ministro da Educação, trouxe um número reduzido de alterações face ao que já 
havia sido previsto na revisão deixada feita pelo Governo socialista e 
posteriormente suspendida por David Justino. Surge, como novidade, apenas uma 
disciplina ligada às novas tecnologias, o empobrecimento na oferta de cursos 
garantidos pelo Estado e menos cinco horas de aulas para os alunos [...]. Depois 
de ter mandado suspender a revisão curricular legislada pelo Governo socialista, 
David Justino veio ontem ao Porto apresentar uma outra versão, cuja base assenta 
nas mesmas linhas orientadoras do executivo anterior.”517   

  

O jornalista no seu texto refere ainda que, a maior novidade da Reforma 

apresentada, se relaciona com a redução da carga horária letiva, 

acrescentando que essa medida conta já com a oposição das estruturas 

representativas dos professores518 e dos encarregados de educação. No 

entanto, mais à frente no seu texto, é referido que “a redução do número de 
cursos é tida como positiva pelos professores”, acrescentando, “com efeito, 
essa foi uma das maiores críticas feitas ao executivo socialista”. Continuando, 

depois de assinalar o surgimento da disciplina de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, o jornalista refere também que “para os alunos que até aqui se 
refugiavam nos cursos humanísticos para fugir à Matemática, a revisão 
curricular reintroduz” duas disciplinas de Matemática com programas diferentes 

                                                 
517 “Jornal de Notícias”, 22 de Novembro de 2002, p. 2. 
518 “Jornal de Notícias”, 22 de Novembro de 2002, p. 3.  
No desenvolvimento desta notícia, na caixa intitulada “Mais tempo para namorar”, podem ler-se 
as declarações do dirigente da Federação Nacional de Professores, Rolando Silva, onde é 
afirmado que “a redução da carga curricular não tem qualquer justificação pedagógica. Serve 
apenas para o ministro fazer uma reforma mais barata e dar mais tempo para os alunos 
namorarem”.  
Também Manuela Teixeira, secretária-geral da Federação Nacional dos Sindicatos de 
Educação, considera que “é uma reforma que retoma as linhas essenciais do Governo do PS. 
De importante traz a nova disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação. [...]. Se 
com a revisão curricular feita pelo PS nós protestámos, agora as coisas estão bem piores”.  
O jornalista refere ainda que a dirigente, demonstrou ao jornal a sua preocupação perante o 
que referiu serem os “intuitos economicistas” do projecto apresentado e as consequências 
negativas que dele podem advir “quer do ponto de vista pedagógico, quer no que respeita à 
estabilidade do corpo docente”. Neste contexto refere o jornalista que esta dirigente sindical 
“considerou como um «desastre» a redução de cinco horas da componente lectiva.”  
Segundo o jornalista, Manuela Teixeira, “de positivo realçou a criação da disciplina ligada às 
novas tecnologias, o estágio nos cursos tecnológicos e o aparecimento de uma Matemática 
distinta para as duas vias de ensino”.   
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para aplicar em função do curso escolhido. O jornalista destaca ainda a 

redução do número de exames e a sua distribuição pelo 11.º e 12.º anos, em 

contraponto com a sua concentração no 12.º ano, conforme se vinha 

verificando.519 

 

No destaque dado, nas páginas deste jornal, à apresentação pública do 

documento “Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão 
curricular”, debrucemo-nos sobre a caixa intitulada “De novo, só o 
empobrecimento da oferta de cursos” onde é recolhido o depoimento da 

Secretária de Estado da Educação do executivo socialista, Ana Benavente, 

secretária de Estado do anterior governo, responsável pela revisão curricular 

do ensino secundário, suspensa por David Justino.  

 

Numa primeira declaração, Ana Benavente, refere que foram poucas as 

novidades apresentadas, considerando que “apenas limparam aquilo que 
consideraram ser mais dispendioso.”520  

 

De acordo com o referido pelo jornalista, para a ex-governante,  
“a redução do número de exames, o estágio no ensino tecnológico, as aulas de 90 

minutos, o fim das provas globais, a introdução da Área Projecto, a permeabilidade 
entre os cursos, os 11 programas revistos, tudo isso fazia parte da revisão que 
apresentámos, depois de ouvir os maiores especialistas na matéria.”521 

 
 

Para Ana Benavente, conforme refere o jornalista, “a revisão curricular agora 
apresentada introduz, apenas, duas novidades, e ambas questionáveis.” Como 

é referido, Ana Benavente considera que uma das inovações diz respeito à 

disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, no entanto sublinha 

“só gostava de saber como vai ser leccionada e com que conteúdos.”  
Outra das novidades considerada pela ex-governante foi a redução do número 

de cursos, para quem “há um aligeiramento e empobrecimento da oferta de 

                                                 
519 “Jornal de Notícias”, 22 de Novembro de 2002, p. 2. 
520 Idem. 
521 Ibidem. 
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cursos, cujos fundamentos para a qualidade da formação dos jovens 
desconheço, mas quero ver explicada.”522 

 

O jornal “Diário Económico”, é outro dos diários que, a 22 de Novembro, 

publica também um artigo sobre a Reforma do Ensino Secundário, assinado 

por Madalena Queirós e intitulado “Justino revê exames nacionais”, no qual é 

sublinhado que o Ministro da Educação “respondendo às críticas da deputada 
socialista Ana Benavente e da Federação Nacional dos Sindicatos de 
Educação” afirmou que “a intenção das alterações à revisão curricular do 
ensino secundário não é reduzir despesa.”523  

 

O jornalista destaca também no seu artigo os cinco grandes objetivos do 

Governo com esta reforma, anunciados pelo ministro da Educação, “aumentar 
a qualidade das aprendizagens, combater o insucesso e abandono escolares, 
aumentar a formação nas novas tecnologias, articular as políticas de educação 
e formação e reforçar a autonomia das escolas.”524  

 

No artigo é ainda referenciada a diminuição do número de disciplinas da 

componente de formação específica, a redução do horário semanal dos alunos, 

a introdução da disciplina obrigatória de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, a distribuição dos exames do ensino secundário no 11.º e 12.º 

anos, assim como a intenção de terminar com a segunda fase de exames 

nacionais. 

 

Embora com diferentes destaques e/ou divergindo na análise, a imprensa 

escrita publicada no dia de apresentação do documento da reforma do ensino 

secundário, ou no dia seguinte, convergia na apresentação das ideias chave 

que aqui foram referenciadas através das três publicações utilizadas como 

ilustração do referido. Era agora chegado o tempo de reflexão sobre as 

características do documento colocado em discussão pública.  

 

                                                 
522 Ibidem. 
523 Jornal “Diário Económico”, 22 de Novembro de 2002. 
524 Ibidem. 
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4.3. O processo de construção da proposta de Reforma do Ensino 
Secundário, para discussão pública. 

 

No âmbito do processo de construção da proposta de revisão curricular do 

ensino secundário muitos documentos foram produzidos internamente, a 

maioria do ano de 2002, sem paginação. O primeiro documento orientador 

preparatório de trabalho interno, produzido pela Secretaria de Estado da 

Educação, denominou-se “Reflexão sobre a Reforma Curricular” (anexo 3). 

Nesse documento, a fim de dar cumprimento às orientações do Ministro da 

Educação, expressas no Programa do Governo, foi feita uma elencagem dos 

tópicos considerados essenciais para reflexão sobre o Decreto-Lei nº 7/2001. 

Esse documento continha assim os seguintes tópicos: 
“- Repensar o preâmbulo – adequação às propostas/programa do governo/ 
orientações do M.E.; 
 
- Alteração das matrizes curriculares dos cursos tecnológicos; 
 
- Repensar o número de cursos tecnológicos; 
 
- Introdução da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação na matriz 
curricular dos cursos tecnológicos; 
 
- Clarificação e conteúdo da articulação.525  
 
- A questão da etapa inicial do 10º ano – etapa «de diagnóstico e de orientação».526 
 
- Introduzir a referência da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação 
no diploma, de acordo com a sua importância. 
 
- Repensar a questão da avaliação em face das alterações propostas nas matrizes 
curriculares.527 
 
- Formação de professores – área fundamental. Articular a formação inicial e 
contínua de professores com as áreas consideradas fundamentais na «nova» 
revisão curricular.” 

                                                 
525 Documento orientador preparatório: Reflexão sobre a Reforma Curricular. 
Relativamente à clarificação e conteúdo da articulação e no que diz respeito ao currículo 
nacional, ao projecto curricular de escola e ao projecto curricular de turma, o documento 
referido destaca a necessidade de “definir conceitos; clarificar enquadramentos; sugerir 
articulações e exemplificar processos” acrescentando parecer ser esta “uma área que 
necessita de ser repensada em termos de orientações a fornecer às escolas” 
526 Idem. 
O documento de trabalho, sobre esta questão, recomenda que apesar de se considerar que 
“constitui uma medida de excepção“, parece ser de repensar toda a ideia, pois pode tornar-se 
num processo relativamente “normal“, com consequências negativas ao nível da escola, dos 
alunos e dos professores. Chama também a atenção para o facto de esta questão se encontrar 
regulamentada no Despacho Normativo nº 21/2002, de 10 de Abril. 
527 Ibidem. 
No documento são chamadas à reflexão as Consequências na avaliação, nomeadamente no 
que diz respeito às Provas Globais e aos Exames Nacionais. 
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No documento eram ainda considerados outros tópicos de reflexão, a saber: 

“- A figura do «director de curso» parece esvaziar as funções de algumas estruturas 
de orientação educativa do Decreto-Lei nº 115–A/98, de 4 de Maio – Autonomia e 
gestão das escola;. 
 
- Articular a Educação Especial com o trabalho desenvolvido / a desenvolver nesta 
área; 
 
- Clarificar o conteúdo do Enriquecimento da Formação (Cap. IV, Decreto-Lei nº 
7/2001); 
 
- Clarificar a participação dos alunos e pais e encarregados de educação no 
processo de avaliação das aprendizagens (ponto 3, do artigo 10º, do Decreto-Lei nº 
7/2001).” 

 

Tendo presente o documento orientador apresentado foi dado início ao período 

de desenvolvimento dos documentos de trabalho internos. Um dos primeiros 

documentos de trabalho, denominado “Documento de Reflexão Interna” (anexo 

4), relativo aos cursos predominantemente orientados para o prosseguimento 

de estudos, produzidos pela Secretaria de Estado da Educação, no âmbito do 

processo de construção da Reforma do Ensino Secundário, tinha como 

princípios orientadores: a diminuição da carga horária dos cursos, para valores 

próximos de 25 horas/semanais; a valorização da língua portuguesa e das 

disciplinas nucleares específicas (trienais), em termos de carga horária; e a 

introdução da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na 

matriz curricular. 

 
De acordo com este documento repensar a Reforma Curricular ao nível da 

carga horária dos diferentes cursos gerais impunha, naturalmente, tomar 

decisões no âmbito das matrizes curriculares.  

 

Nesse contexto o documento, em análise na Secretaria de Estado da 

Educação a fim de seguidamente ser colocado à consideração do Ministro da 

Educação, indicava a possibilidade de se considerarem três caminhos:  
“- Intervir ao nível da matriz curricular, diminuindo o número de disciplinas. 
 
- Intervir ao nível da carga horária semanal das diferentes disciplinas da matriz 
curricular. 
 
- Intervir ao nível da matriz curricular e ao nível da carga horária semanal das 
disciplinas”. 
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A exploração dos percursos apontados, em termos de vantagens e 

inconvenientes, conforme se pode ler no documento, é então analisada a fim 

de contribuir para uma posterior tomada de decisão, nos termos seguintes: 
“- Intervir ao nível da matriz curricular, diminuindo o número de disciplinas a 
fim de reduzir a carga horária global parece apresentar as seguintes vantagens: 
 
a) Uma intervenção de menor «conflito» ao nível da carga horária semanal e dos 

programas; 
 
b) Menor dispersão curricular, ao nível da aprendizagem por parte dos alunos. 

 
Esta forma de intervenção apresenta dois inconvenientes: 
 
a) Um impacto negativo ao nível da redução do corpo docente em algumas 

disciplinas nas áreas disciplinares e o consequente reflexo nas organizações 
profissionais e nas instituições de formação de professores; 

 
b) Uma dificuldade em definir as disciplinas que devem ou não integrar a matriz 

curricular de um determinado curso. Em alguns casos essa opção pode 
revelar-se bastante difícil. 

 
- Intervir ao nível das cargas horárias semanais das diferentes disciplinas, 
apresenta como vantagens: 
 
a) Maior estabilidade dos cursos ao nível da sua matriz curricular; 

 
b) Menor impacto ao nível da redução do corpo docente em algumas disciplinas. 

 
Esta intervenção apresenta os seguintes inconvenientes: 
 
a) Reorganização das cargas horárias semanais das disciplinas; 

 
b) Definição de um tempo lectivo de referência diferente do estabelecido; 

 
c) Reformulação dos programas de algumas disciplinas 

 
- Intervir ao nível da matriz curricular e ao nível da carga horária semanal das 
disciplinas será sempre um processo mais complexo. No entanto poderá ser uma 
possibilidade a desenvolver.” 

 

Elencadas as vantagens e inconvenientes das possibilidades apontadas no 

sentido de intervir ao nível das cargas horárias semanais, dos diferentes cursos 

gerais, para se cumprir o princípio orientador de diminuição da carga horária 

para valores próximos de 25 horas/semanais, o documento de trabalho em 

análise apresenta seguidamente sugestões de trabalho, sob a forma de 

propostas de intervenção, seguindo os dois caminhos anteriormente 

explorados. 

 

No documento de trabalho é também referido que no âmbito das propostas de 

trabalho apresentadas serão ainda feitas referências a algumas medidas que, 
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integradas no contexto das alterações a propor, devem merecer alguma 

reflexão. 

 

Relativamente ao primeiro caminho indicado, duas propostas de intervenção ao 

nível da matriz curricular foram apresentadas neste Documento de Reflexão 
Interna, considerando o tempo letivo definido de acordo com o estipulado no 

Decreto-Lei nº 7/2001 e legislação subsequente. 

 

Na primeira proposta, apresentada no documento relativamente à intervenção 

ao nível da matriz curricular, são indicadas as características que o mesmo 

contempla, a saber: i) formação geral: sem alteração; ii) formação específica: a 

disciplina trienal não sofre alteração; nas duas disciplinas bienais, o aluno 

escolhe apenas uma delas; no 12º ano não há alterações; a Área de Projeto 

funciona como área curricular obrigatória apenas no 12º ano; a nova disciplina 

de tecnologias de informação e comunicação funcionará como uma disciplina 

bienal (10º e 11º anos), com uma carga horária global de 3h+3h. 

 

Na segunda proposta, constante do documento são também indicadas as 

características que o mesmo contempla, como sendo: i) formação geral: sem 

alteração; ii) formação específica: a disciplina trienal não sofre alteração; das 

duas disciplinas bienais, o aluno escolhe apenas uma delas; no 12º ano não há 

alterações; a Área de Projeto funciona como área curricular obrigatória nos 10º 

e 11º anos; a nova disciplina de tecnologias de informação e comunicação 

funcionará como uma disciplina trienal (10º, 11º e 12º anos), com uma carga 

horária global de 1,5h+1,5h+3h. 

 

Vejamos então a projeção das matrizes curriculares globais apresentadas 

(figuras 3 e 4), de acordo com os princípios atrás referidos e as características 

enunciadas, na primeira proposta, conforme apresentada no documento em 

análise que se transcreve: 
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Figura 3: Matriz geral - Proposta 1 
 
Projecção da matriz curricular global: Proposta 1 
 
 
Carga Horária Semanal 
 
 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 3 3 3 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis. 3 3 3 
EMR 
Facult. 

(1.5) (1.5) (1.5) 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

4.5 4.5 4.5 

Opção 
 

Escolher 
1 

D. 
Bienal 

4.5 
 

4.5  

D. 
Bienal 

4.5 4.5 

  
2 
opções  

 4.5 
4.5 

 
Área Projecto  3 

 
TIC 3 3  

 
Total ( horas ) 24/25.5 24/25.5 22.5/24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Implicação pedagógica – Reduzida, 
considerando que uma disciplina trienal e 
uma bienal permitirá adquirir uma base 
sólida no âmbito da formação cientifica 
necessária para o prosseguimento de 
estudos. Para além dessa consideração, o 
facto de ser possível, no 12º ano, 
completar, através de duas disciplinas de 
opção, a sua formação especifica parece 
reforçar a reduzida implicação pedagógica. 

Implicação nos recursos humanos – Evitando 
que seja possível numa mesma turma 
existirem as duas disciplinas haverá uma 
redução do número de professores em alguns 
grupos disciplinares. Esta implicação pode ser 
atenuada no caso de se considerar a hipótese 
constante na sugestão em relação à Área 
Projecto. 

Implicação financeira – Depende do 
ponto anterior. No caso de se evitar a 
simultaneidade das disciplinas, então, os 
custos serão reduzidos. 

Sugere-se que de uma turma dividida 
em dois grupos de alunos se opte por 
manter a turma mas leccionada / 
orientada pelos dois professores das 
disciplinas de opção da formação 
especifica (leccionação em “par 
pedagógico”). Esta solução parece ser 
mais rica do ponto de vista 
pedagógico, mais racional em termos 
organizacionais (uma turma/ um 
espaço/dois professores) e com os 
mesmos custos. 
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Figura 4: Matriz geral - Proposta 2 
 
Projecção da matriz curricular global: Proposta 2 
 
 
Carga Horária Semanal 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 3 3 3 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis. 3 3 3 
EMR 
Facult. 

(1.5) (1.5) (1.5) 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

4.5 4.5 4.5 

Opção 
 

Escolher 
1 

D. 
Bienal 

4.5 
 

4.5  

D. 
Bienal 

4.5 4.5 

  
2 
opções  

 4.5 
4.5 

 
Área Projecto 3 3  

 
TIC 1.5 1.5 3 

 
Total ( horas ) 25.5/27 25.5/27 22.5/24 

 
 
Relativamente às propostas de intervenção ao nível das cargas horárias 

semanais nas diferentes disciplinas vejamos quais os aspetos considerados 

nas propostas, bem como as diferentes notas constantes do Documento de 
Reflexão Interna: 

i) “Definição de tempo lectivo de referência – 45 ou 50 minutos;528 
ii) Possibilitar a junção de tempos lectivos quando tal se justifique;529 

                                                 
528 Documento de Reflexão Interna.  
Nota: “A definição de tempo lectivo igual para todas as disciplinas facilita o trabalho das 
escolas, quer na elaboração de horários de turmas e de professores, quer na definição dos 
períodos de intervalo entre aulas. Por outro lado, a definição de um tempo lectivo inferior ao 
que é proposto nos documentos da Reforma (90 minutos como «desejável») possibilita maior 
flexibilidade na definição, por parte das escolas, do seu projecto curricular no âmbito da 
distribuição da carga horária das diferentes disciplinas.” 

Nota: 

Esta proposta difere da anterior apenas na 
distribuição e no número de horas da Área Projecto 
e da disciplina TIC. Nesse sentido, as implicações e 
sugestões da proposta anterior mantém-se. 
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iii) Manter a matriz curricular proposta no Decreto-Lei 7/2001; 
iv) Diminuir a carga horária das disciplinas e áreas curriculares em relação à 

proposta definida na Reforma;530 
v) Valorizar, em termos de carga horária, a disciplina de Língua Portuguesa e as 

disciplinas específicas nucleares (trienais); 
vi) Introduzir na matriz curricular uma disciplina TIC.”531 

 

O Documento de Reflexão Interna apresenta de seguida a análise, em termos 

comparativos, das cargas horárias semanais das diferentes disciplinas, em 

minutos por semana, relativamente ao 10º ano do secundário, tendo em conta: 
i) “a matriz curricular, à data em vigor, definida pelo Decreto-Lei nº 286/89; 
ii) a matriz curricular, constante das alterações definidas no Decreto-Lei nº 

7/2001, suspensa através do Decreto-Lei nº 156/2002; e  
iii) a matriz curricular constante das duas propostas de trabalho apresentadas, 

para a Reforma do Ensino Secundário, em análise.” 

 
Nesta comparação para a proposta da reforma do ensino secundário são 

apresentadas duas propostas com tempos letivos de 45 minutos e de 50 

minutos, a fim de facilitar a comparação com duas reformas anteriores, 

correspondendo a cada uma o seu tempo letivo de referência. 

 
Vejamos então o quadro comparativo (quadro 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
529 Documento de Reflexão Interna. 
Nota: “Esta justificação poderá ser da responsabilidade da escola no contexto da sua 
autonomia e de acordo com o seu projecto curricular (tomando em conta as características da 
disciplina e do contexto de trabalho na escola).” 
530 Documento de Reflexão Interna.  
Nota: “Esta diminuição deverá ser bastante ponderada. Nesse contexto, poderá ser útil 
considerar como critério de decisão, manter a carga horária das disciplinas das diferentes 
componentes de formação consideradas no Decreto-Lei 286/89.” 
531 Documento de Reflexão Interna.  
Nota: “Não definindo qualquer designação específica para esta disciplina, ela será referida 
como TIC. O seu posicionamento na matriz curricular será definido posteriormente.” 
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Quadro 1: Comparativo Cursos Gerais - Estrutura Curricular - 10º ano  
 

Estrutura Curricular – 10º ano 
 
 

Disciplinas Dec-lei 286/89 
(minutos/se-

mana) 
 

Dec. Lei 7/2001 Proposta1 
Tempo lectivo  

45 min.* 

Proposta 2 
Tempo lectivo  50 

min.** 

Formação Geral 
 

 

Português / Língua Portuguesa 
 

150 180 225 200 

Lingua Est. I / II 
 

150 180 135 150 

Filosofia 
 

150 180 135 150 

Ed. Física 
 

100 / 150 180 90/135 100 / 150 

E.M.R. 
 

50 90 45 50 

Subtotal ( horas) 
 

10 / 10.8 12 / 13.5 9.8/ 10.5 
( 10.5 / 11.3) 

10 / 10.8 
( 10.8 / 11.7) 

Formação Especifica 
 

 

Disciplina Trienal 
 

200 270 225 250 

Disciplina Bienal 1 
 

200 270 180 200 

Disciplina Bienal 2 
 

200 270 180 200 

Subtotal ( horas ) 
 

10 13.5 9.8 10.8 

 
Área de Projecto 
 

F. Técnica 
300 

180 180 150 

TIC 
 

 135 100 

 
TOTAL (horas) 
 

24.1 / 25 
( 25 / 25.8 ) 

28.5 / 30 24.8 / 25.5 (25.5 / 
26.3 ) 

25 / 25.8 
(25.8 / 26.7) 

*/** Possibilidade de juntar dois tempos lectivos (plano curricular de escola) 
 
 
Após a comparação apresentada, para melhor compreensão das propostas 

apresentadas pela Secretaria de Estado da Educação, ao Ministro da 

Educação, relativas à Reforma do Ensino Secundário, é feita neste Documento 
de Reflexão Interna em análise, a projeção das duas propostas da matriz 

curricular global (figuras 5 e 6). Observemos então a transcrição das referidas 

projeções: 
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Figura 5: Matriz geral secundário – Cursos C.H. - Proposta 1 (45 m.) 

 
Proposta 1:  
Projecção da matriz curricular global (tempo lectivo considerado - 45 min.)  
 
Carga Horária Semanal 
 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 5 5 5 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis.* 2/3 2/3 2/3 
EMR 1 1 1 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

5 5 5 

D. 
Bienal1 

4 4  

D. 
Bienal2 

4 4 

 
2 
opções  

 10 

 
Área Projecto 4 3 3 

 
TIC 3 3  

 
Total ( horas ) 24.8 / 25.5 

( 25.5 / 
26.3 ) 

24 / 24.8 
( 24.8 / 
25.5 ) 

18.8 / 19.5 
( 19.5 / 
20.3 ) 

* Carga horária em função das condições da escola e do seu projecto curricular. 
 

A caracterização feita no presente documento de trabalho à projeção da matriz 

curricular global na proposta apresentada foi a seguinte: 
i) “carga horária semanal inferior a 25 horas; 
ii) diminuição da carga horária semanal ao longo do ensino secundário (variação 

de  -24.2% do 10º para o 12º ano ); 
iii) valorização da Língua Portuguesa e da disciplina trienal; 
iv) TIC como uma disciplina bienal, com uma carga horária semanal de 135 

horas.” 
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Figura 6: Matriz geral secundário – Cursos C.H. - Proposta 2 (50 m.) 
 
Proposta 2:  
Projecção da matriz curricular global (tempo lectivo considerado - 50 min.)  
 
Carga Horária Semanal 
 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 4 4 4 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis. 2/3 2/3 2/3 
EMR 1 1 1 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

5 5 5 

D. 
Bienal1 

4 4  

D. 
Bienal2 

4 4 

 
2 
opções  

 8 

 
Área Projecto 3 3 3 

 
TIC 2 2  

 
Total ( horas ) 25 / 25.8 

(25.8 / 
26.7) 

25 / 25.8 
(25.8 / 
26.7) 

 

18.3 / 19.1 
( 19.1 / 20 ) 

* Carga horária em função das condições da escola e do seu projecto curricular. 
 
Vejamos também a caracterização feita à projeção da matriz curricular global 

nesta segunda proposta, apresentada no documento: 
i) “carga horária semanal igual ou inferior a 25 horas; 
ii) diminuição da carga horária semanal ao longo do ensino secundário (variação 

de -26.8 % do 10º para o 12º ano ) carga horária semanal; 
iii) valorização da Língua Portuguesa e da disciplina trienal; 
iv) TIC como uma disciplina bienal, com uma carga horária semanal de 100 

horas.” 

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
___________________________________________________________________________________ 
 

302 

Tendo em conta as projeções apresentadas, e destacadas as suas 

características, o Documento de Reflexão Interna procede ao elencar de 

algumas notas a ter em conta, relativas aos aspetos organizacionais, nos 

termos a seguir transcritos: 
i) “a escola deve definir a distribuição horária semanal ( ... este é um aspecto que deverá 

fazer parte do seu Projecto Curricular ), tomando em conta a definição de tempo 
lectivo; 

ii) Na elaboração dos horários, a escola deverá tomar em conta o seguinte: 
i. os horários devem ser predominantemente num turno; 
ii. as disciplinas com junção de dois tempos lectivos devem ser colocadas no princípio 

do turno; 
iii) Área de Projecto: 

i. a docência desta área curricular será atribuída a um «par pedagógico», constituído 
pelos docentes das disciplinas bienais da formação específica; 

ii. a turma não será dividida em dois grupos.” 

 

Na sequência dos trabalhos preparatórios para apresentação do documento 

“Reforma do Ensino Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular”, em 

Novembro de 2002, a Secretaria de Estado da Educação, sob orientação do 

Ministro da Educação foi produzindo e apresentando propostas para tomada de 

decisão. Alguns dos documentos de trabalho produzidos para esse efeito, já 

numa fase de estabilização, quase de finalização, continham entre outros 

aspetos, um Memorando sobre as alterações introduzidas na proposta, até 

então, uma síntese das alterações essenciais produzidas, comparada com as 

constantes do Decreto-Lei nº 7/2001 que continha a reforma suspensa pelo XV 

Governo e a definição dos Cursos quer Científico-Humanísticos, quer 

Tecnológicos, estes já com as referidas especificações. 

 

Pelo seu interesse, dado permitir uma melhor compreensão sobre o processo 

de construção da proposta de reforma do ensino secundário para apresentação 

e discussão pública, passamos a transcrever um dos documentos, denominado 

“Ensino Secundário – Documento de Trabalho – Proposta B2 – Cursos 
Científico-humanísticos e Cursos Tecnológicos”532 (anexo 5).  

                                                 
532 Nesta fase dos trabalhos preparatórios foram apresentados ao Ministro da Educação, para 
tomada de decisão, para além da Proposta B2, mais duas propostas, denominadas de 
Proposta A (anexo 6) e Proposta B1 (anexo 7), com pequenas alterações entre elas.  
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O documento, na parte relativa ao seu Memorando, indica-nos os “aspectos 
alterados e as sugestões de alteração em relação à Revisão Curricular no 
Ensino Secundário e ao diploma publicado de criação dos cursos gerais e 
tecnológicos.”533 

 

Para os Cursos Científico-humanísticos, no documento são assinaladas as 

seguintes alterações, produzidas na proposta em apreço, que têm estabilizado: 
i) “Redução de 7 para 5 cursos Cientifico - Humanísticos; 
ii) Redução da carga horária semanal para perto das 25 horas; 
iii) Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na componente da 

formação geral para todos os cursos; 
iv) Passagem de uma disciplina bienal específica do 10º-11º anos para os 11º-12º; 
v) Desenvolvimento da Área de Projecto no 12º ano com uma carga de 4.5 horas; 
vi) Abolição do espaço pedagógico - Actividades de enriquecimento.” 

 

As alterações apresentadas para os Cursos Tecnológicos vão para além das 

alterações gerais, que se transcrevem de seguida, sendo também 

apresentadas para tomada de decisão as alterações na matriz curricular, na 

Disciplina de Especificação, Projeto Tecnológico e Estágio, na avaliação 

externa e na definição e organização interna dos Cursos Tecnológicos.  

 

Nesta fase estes cursos apresentavam propostas para tomada de decisão de 

maior dimensão face à complexidade dos mesmos, o número de cursos a 

implementar e as suas especificações. Justifica-se assim que o Memorando534 

                                                                                                                                               
A Proposta B2 apresentada, a par da Proposta B1, era uma das propostas que apresentava o 
Memorando e o quadro comparativo referido.   
533 Portaria 710/2001, de 11 de Julho. 
534 Vejamos a dimensão destas alterações nos Cursos Tecnológicos, apresentados no 
documento de trabalho, para que se possa constatar dos cuidados tidos com os mesmos, 
relativamente às: 
“Alterações na matriz curricular: 

x Introdução da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação na componente de 
formação geral de todos os cursos tecnológicos (necessário elaborar programa). Tal como nos 
cursos gerais, constitui elemento fundamental a possibilidade de contacto com as novas 
tecnologias para todos os alunos que terminem o secundário. Esse contacto deve ser muito mais 
que a utilização transversal dessas tecnologias. Nesse sentido, todos os alunos terão cerca de 3 
horas semanais no 10º ano de TIC; 

x Formação científica – sem alterações; 
x Formação tecnológica: 

o De duas disciplinas trienais e uma bienal, com uma carga horária global semanal ao 
longo dos três anos do ensino secundário de 24 horas (excluindo 6 horas inseridas na 
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dos Cursos Tecnológicos fosse mais extenso535. Vejamos assim relativamente 

aos Cursos Tecnológicos as alterações gerais referidas no documento: 

                                                                                                                                               
disciplina bienal e que pertenciam ao Projecto Tecnológico), optou-se por alterar para 
uma disciplina trienal e duas bienais, com uma carga horária global de 24 horas; 

o Face à reorganização da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e a 
introdução do Estágio como parte integrante da matriz curricular, optou-se por atribuir a 
estas três disciplinas / áreas as cargas horárias anuais consideradas mais adequadas. 
Considerando 33 semanas de aulas, a não coincidência de leccionação da disciplina de 
Especificação e Projecto Tecnológico com o Estágio, a duração deste em cerca de 12 
semanas: 

� As 220 horas anuais da disciplina de Especificação correspondem a 10.5 horas 
/ semanais em 21 semanas - reelaborar programas das disciplinas. 

� As 63 horas anuais do Projecto Tecnológico correspondem a 3 horas / 
semanais em 21 semanas; 

� As 240 horas anuais do Estágio correspondem a 20 horas / semanais em 12 
semanas.” 

535 Vejamos também a dimensão das alterações produzidas nos Cursos Tecnológicos, relativas 
aos tópicos seguintes:  
“Disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e o Estágio: 

x Estas três disciplinas / áreas desenvolvem-se de forma articulada ao longo do ano lectivo. Nesse 
sentido deverá ser publicado em diploma essa articulação ( referida na alínea c) das matrizes 
curriculares – « [...] tomará em conta o disposto no artº XXX do [...]». Esse artigo deverá ter as 
seguintes normas regulamentares: 

Artº XXX  
1. A Disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e Estágio devem 
ser asseguradas por um único professor, da área Tecnológica do 
respectivo curso. 
2. A distribuição da carga horária da Disciplina de Especificação e do 
Projecto Tecnológico, ao longo do ano lectivo, será da responsabilidade 
da escola, salvaguardando que:  
2.1. Sejam atribuídas 10.5 horas de carga horária semanal para a 
Disciplina de Especificação e de 3 horas para a área de Projecto 
Tecnológico;  
2.2. O seu período de leccionação não coincida com o período destinado 
ao Estágio. 
3. A carga horária anual do estágio deverá ser distribuída por um espaço 
de tempo de 12 semanas, considerando o seguinte: 
3.1. O Estágio terá uma carga horária semanal para os alunos de 20 
horas;  
3.2. O número de horas para o acompanhamento dos formandos da 
turma, por parte do docente, será de 13.5 horas. 

o Disciplina de Especificação: 
� A carga horária semanal de 10.5 horas (220 horas anuais) parece ser a mais 

adequada, em articulação com o Projecto Tecnológico e com o Estágio, 
considerando a sua importância no âmbito de cada curso e os programas 
homologados (definidos para 12 h/semana/ano); 

� O número de especificações por curso diminui. Os critérios utilizados na 
valorização das especificações foram os seguintes: 1. Especificações 
orientadas / vocacionadas para a utilização das novas tecnologias; 2. 
Especificações que se insiram de forma mais efectiva no âmbito qualificante da 
concepção; 

o Projecto Tecnológico: 
� Julgamos que a carga horária semanal de 3 horas ( 63 horas anuais) é 

suficiente e adequada para a concretização dos seus objectivos –“construção” 
de um produto final de curso, concebido em articulação com a disciplina de 
Especificação na vertente teórica e teórico-prática e com o Estágio; 

o Estágio: 
� Espaço de aprendizagem em contexto de trabalho (elaboração de 

regulamento de estágio); 
� Julgamos que uma carga horária de 240 horas é adequada aos objectivos do 

Estágio; 
� O Estágio deve decorrer num espaço de tempo de 12 semanas com uma carga 

horária de 20 horas / semana / formando; 
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i) “Redução de 17 para 10 cursos tecnológicos, com alteração de algumas 
designações; 

ii) Redução da carga horária semanal para 27/28.5 horas no 10º e 11º ano; 
iii) Manutenção da carga horária no 12º ano de 30 horas, excepção feita no 

período de Estágio, em que o máximo global da carga horária semanal deverá 
atingir as 35 horas; 

iv) Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na componente da 
formação geral para todos os cursos tecnológicos (excepção feita ao curso 
tecnológico de Informática); 

v) Manutenção da carga horária das disciplinas tecnológicas; 
vi) Reorganização global dos espaços associados à disciplina de Especificação e 

Projecto Tecnológico; 
vii) Introdução do Estágio como parte integrante do curso; 
viii)  Exclusão da matriz das actividades de enriquecimento.” 

 

                                                                                                                                               
� O docente acompanhante da formação no Estágio dos alunos da turma terá 

uma redução de 13.5 horas / semana para o efeito ( como o docente 
acompanhante é o mesmo das disciplinas de Especificação e Projecto 
Tecnológico, as suas horas de redução coincidem com as cargas horárias 
dessas duas disciplinas que não são leccionadas no decurso do Estágio). 
 

x Avaliação externa: 
A avaliação externa dos cursos tecnológicos deverá ser muito semelhante à avaliação externa nos cursos 
gerais. No entanto, julgamos que os alunos dos cursos tecnológicos devem substituir um dos quatro 
exames nacionais realizados pelos alunos dos cursos gerais pela prova de aptidão tecnológica. Assim, 
teríamos: 

o 11º ano - Disciplina científica bienal ou trienal tecnológica ( 12º ano); 
o 12º ano - Exames Nacionais - Língua Portuguesa; Disciplina científica trienal; 
o 12º ano - Prova de Aptidão Tecnológica (Avaliação Interna). 

x Definição e Organização Interna dos cursos tecnológicos: 
o A opção por parte da Escola de um determinado curso tecnológico, passará por um 

conjunto de critérios dos quais salientamos: 
� Recursos humanos, materiais e físicos; 
� Existência de empresas, instituições,... que assegurem os Estágios aos alunos 

no 12º ano (elaboração de protocolo). 
o Constituição de turmas (reformulação das normas regulamentares existentes): 

� Os cursos tecnológicos estão organizados segundo a componente de formação 
geral e científica, isto é, existe uma matriz comum constituída pelas disciplinas 
da formação geral e da formação científica (com excepção dos cursos 
tecnológicos de Ordenamento do Território e Ambiente, Acção Social e 
Desporto, que apresentam apenas as disciplinas de formação geral comuns);  

� A componente de formação tecnológica é a vertente que se individualiza para 
um grupo menor de alunos que escolheram determinado curso; 

� As turmas dos cursos tecnológicos serão constituídas tomando em conta dois 
aspectos: 1. Um número de 22-25 alunos por turma nas disciplinas das 
componentes de formação comuns – Formação Geral e disciplinas científicas; 
2. Um número de 15 alunos por turma nas disciplinas tecnológicas. 

� Para a frequência da disciplina de Especificação, salvaguardando a obrigação 
da continuidade, quando o nº de alunos for superior a 19, a turma é 
desdobrada, podendo a escola oferecer, em alternativa, uma segunda 
especificação. Neste caso, a turma só poderá funcionar com um nº mínimo de 
6 alunos.” 
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Vejamos agora a síntese comparativa expressa no documento, onde são 

enumeradas as alterações propostas no documento da Reforma do Ensino 
Secundário, em relação ao estipulado na Reforma do anterior governo, 

constante no Decreto-Lei nº 7/2001, suspensa pelo XV Governo. 

 

Comecemos pelo quadro síntese comparativo (quadro 2), respeitante à 

avaliação, nos dois modelos, que nos permitem mais facilmente apercebermo-

nos das suas diferenças, relativamente aos exames externos propostos: 

 
Quadro 2: Síntese comparativa avaliação – Reforma anterior vs. Proposta 

Decreto-Lei 7/2001 
 

Proposta para a Reforma 

 
Provas Globais 
 

 

 
Exames: 

 
Cursos Gerais: 

x Língua Portuguesa; 
x Disciplina Trienal Especifica; 
x Disciplina Especifica de opção. 

 
Cursos Tecnológicos: 

x Língua Portuguesa; 
x Disciplina Trienal Científico-

Tecnológica. 
 
 
 

Prova de Aptidão Tecnológica 

 
Exames: 

 
Cursos Cientifico - Humanísticos: 

x Língua Portuguesa; 
x Filosofia; 
x Disciplina Trienal Especifica; 
x Disciplina Bienal Geral ou Especifica; 

 
Cursos Tecnológicos: 

x Língua Portuguesa; 
x Disciplina Trienal Científica; 
x Disciplina Bienal Científica ou Trienal 

tecnológica 
 
Prova de Aptidão Tecnológica 
 

 

 

Relativamente às alterações organizacionais propostas relativamente à reforma 

suspensa pelo XV Governo, nomeadamente no que diz respeito ao número de 

cursos, carga horária anual e global do ensino secundário, o número de alunos 

mínimo e máximo por turma, as TIC e Área de Projeto. 

 

Deste modo, comparativamente, podemos apercebermo-nos melhor das 

mudanças constantes das propostas, relativamente à reforma do Ensino 

Secundário entretanto suspensa. 
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Vejamos então, consecutivamente, as alterações constantes dos quadros 

seguintes, consideradas essenciais na comparação, quer relativamente aos 

cursos gerais, na proposta cursos científico-humanísticos (quadro 3), quer 

relativamente aos cursos tecnológicos (quadro 4): 

 
Quadro 3: Síntese comparativa Cursos Gerais – Reforma anterior vs. Proposta 

 
 

Decreto-Lei 7/2001 
 

 
Proposta para a Reforma 

 
7 Cursos Gerais 

 

 
5 Cursos Cientifico - Humanísticos 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 28.5 h 
11º - 28.5 h 
12º - 22.5 h 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 24 h 

11º - 25.5 h 
12º - 24 h 

 
 

Carga Horária Global do Secundário: 
 

Geral – 30 h 
Especifico – 40.5 h 

Área de Projecto – 9 h 

 
Carga Horária Global do Secundário: 

 
Geral – 33 h 

Especifico – 36 h 
Área de Projecto – 4.5 h 

 
 

Turmas 
 

Nº alunos por turma: 
 

Mínimo – 25 alunos 
Máximo – 28 alunos 

 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Mínimo – 22 alunos 
Máximo – 25 alunos 

 
 

Abertura de Cursos / disciplinas 
 

Cursos: mínimo – 20 alunos 
 

Disciplina de opção:  
Mínimo – 15 alunos  

 

 
Abertura de Cursos / disciplinas 

 
Cursos: mínimo – 22 alunos 

 
Disciplina de opção: 

10º e 11º anos 
Mínimo – 22 alunos 

 
Disciplina de opção: 

 12º ano 
Mínimo – 15 alunos 

 
 

Utilização das TIC de forma transversal 
 

Introdução da disciplina TIC, na formação 
geral, com carga horária semanal de 3 h. 

 
 

Área de Projecto – 9h 
 

 
Área de Projecto – 4.5 h 
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Quadro 4: Síntese comparativa Cursos Tecnológicos – Reforma anterior vs. Proposta 
 

  
 

 
17 Cursos Tecnológicos 

( 45 Especificações) 

 
10 Cursos Tecnológicos 

( 20 Especificações) 
 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 30 h 
11º - 30 h 
12º - 30 h 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 27 h 

11º - 28.5 h 
12º - 30 h 

(12º -  Período de Estágio – 35 h) 
 

 
Carga Horária Global do Secundário: 

 
Geral – 30 h 

Científico – 15 h 
Tecnológico – 24 h 

(Especificação e P.T. – 21 h) 

 
Carga Horária Global do Secundário: 

 
Geral – 33 h 

Científico – 15 h 
Tecnológico – 24 h 

(Especificação, P.T. e Estágio – 16 h) 
 

  
Introdução de 3 meses de ESTÁGIO: 

20 h/semana. 
 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Considerando o disposto no Despacho 

Conjunto 373/2002, de 23 Abril 
 

Mínimo – 25 alunos 
Máximo – 28 alunos 

 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Disciplinas Comuns: 22 – 25 alunos 
Disciplinas Tecnológicas: 20 alunos 

 

 
Abertura de Cursos / Especificações 

 
Cursos: mínimo – 20 alunos 

Especificações: mínimo – 15 alunos  
 

 
Abertura de Cursos / Especificações 

 
Cursos:  20 alunos 

 
Especificações: Para a frequência da 

disciplina de Especificação, salvaguardando a 
obrigação da continuidade, quando o nº de 

alunos for superior a 19, a turma é 
desdobrada, podendo a escola oferecer, em 

alternativa, uma segunda especificação. 
Neste caso, a especificação só poderá 

funcionar com um nº mínimo de 6 alunos. 
 

 
Utilização das TIC de forma transversal 

 
Introdução da disciplina TIC, na formação 
geral, com carga horária semanal de 3 h. 
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Estes quadros síntese permitem-nos assim apercebermo-nos mais facilmente o 

processo de construção da proposta de Reforma do Ensino Secundário, bem 

como a sua lógica, face ao estipulado pelo Decreto-Lei nº7/2001, conforme 

podemos constatar.  

 

O documento que temos vindo a apresentar, Ensino Secundário – Documento 
de Trabalho – Proposta B2 – Cursos Científico-humanísticos e Cursos 
Tecnológicos, indica também, tal como já foi referido, a definição dos Cursos 

quer Científico-Humanísticos, quer Tecnológicos, e relativamente a estes 

últimos, as respetivas especificações a título provisório, por estar ainda a ser 

consultada a Direção-Geral do Ensino Secundário, conforme consta do 

documento. A saber: 
i) “Cursos Cientifico-Humanísticos:  

Curso de Ciências e Tecnologias; Curso de Ciências Sócio-Económicas; Curso de 
Ciências Sociais e Humanas; Curso de Línguas e Literaturas; e Curso de Artes. 

ii) Cursos Tecnológicos: 
Curso Tecnológico de Construção e Edificações (Especificações: Computação 
Gráfica; Técnicas de Medições e Orçamentos); Curso Tecnológico de 
Electrotecnia/Electrónica (Especificações: Práticas de Electrotecnia; Práticas de 
Instalações Eléctricas); Curso Tecnológico de Informática (Especificações: Práticas 
de Desenvolvimento de Software; Técnicas de Gestão de Base de Dados); Curso 
Tecnológico de Design de Equipamento (Especificações: Oficina de Design de 
Cerâmica; Oficina de Design de Mobiliário); Curso Tecnológico Multimédia 
(Especificações: Oficina de Animação e Multimédia; Oficina de Design Multimédia); 
Curso Tecnológico de Administração (Especificações: Práticas de Secretariado; 
Práticas de Contabilidade e Gestão); Curso Tecnológico de Marketing 
(Especificações: a definir); Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e 
Ambiente (Especificações: Sistemas de Informação Geográfica; Técnicas de Gestão 
e Educação Ambiental); Curso Tecnológico de Acção Social (Especificações: 
Práticas de Animação Sociocultural; Práticas de Apoio Social); Curso Tecnológico 
de Desporto (Especificações: Práticas de Dinamização Desportiva; Práticas de 
Organização Desportiva).” 

 

Relativamente aos Cursos Tecnológicos e às suas Especificações debrucemo-

nos sobre um documento de trabalho preliminar, sob a forma de Memorando e 

designado por “Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos” 

(anexo 8), onde são abordados os critérios de escolha. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
___________________________________________________________________________________ 
 

310 

 

No que diz respeito aos critérios de escolha dos cursos tecnológicos é referido 

no documento que,  
“dos dezassete cursos tecnológicos publicados na Portaria 710/2001, foram 

escolhidos nove e foi criado um novo curso - Marketing. Considerando que todos os 
cursos tecnológicos publicados na Portaria tiveram em conta as necessidades do 
mercado de trabalho, as apreciações e sugestões das entidades, associações de 
cada sector económico para a sua definição, optámos por acrescentar a utilização 
de outros critérios para a escolha dos cursos”.536 
 

Nesse contexto é indicado neste documento que na escolha, de nove dos 

cursos, foram acrescentados os critérios seguintes: 
i) “Disciplina Científica Trienal;  

Considerámos esta disciplina como componente curricular estruturante de cada 
curso. Neste sentido, procurámos oferecer aos alunos uma diversidade de 
disciplinas estruturantes para que a escolha fosse possível no contexto das áreas 
tecnológicas já existentes. A saber:  

x Matemática (10 cursos): Construção Civil; Electrotecnia/Electrónica; Informática; 
Mecânica; Química e Controlo Ambiental; Serviços Jurídicos; Ambiente e 
Conservação da Natureza; Administração; Técnicas Comerciais e Desporto. 

x História de Arte (3 cursos): Equipamento; Multimédia e Produção Áudio. 
x Língua Estrangeira (2 cursos): Documentação e Turismo. 
x Psicologia (1 curso): Acção Social. 
x Geografia (1 curso): Ordenamento do Território. 

ii) Diversidade na oferta; 
iii) Articulação com ofertas de outros subsistemas de ensino profissionalmente 

qualificantes; 
iv) Elevada utilização de novas tecnologias. 

Seleccionámos assim: 
x Matemática (5 Cursos): Construção e Edificações; Electrotecnia/Electrónica; 

Informática; Administração e Desporto. 
x História de Artes (2 cursos): Equipamento e Multimédia. 
x Psicologia (1 curso): Acção Social. 
x Geografia (1 curso): Ordenamento do Território e Ambiente.”537 

 

                                                 
536 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. p.1.  
537 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. pp. 1-2. 
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No que se refere aos critérios de escolha das Especificações, o documento 

indica-nos que “para cada curso seleccionado, foram definidas as 
especificações a oferecer tomando em conta dois critérios: 1. Maior potencial 
de empregabilidade; 2. Maior potencial de utilização de novas tecnologias.”538 

Assim as especificações consideradas, tomando em conta os critérios 

definidos, foram as anteriormente referidas. 

 

Este documento explicita também que aos nove cursos tecnológicos já 

referidos se juntou o novo curso de Marketing, referindo que,  
“o seu plano de estudos se apoiou no plano de estudos do curso de Técnico de 

Marketing do ensino profissional. Assim, as disciplinas científicas estruturantes 
consideradas foram a Matemática B e a Economia B. Como disciplinas tecnológicas 
estruturantes considerámos a Introdução ao Marketing e o Comércio e Distribuição. 
A disciplina tecnológica mais prática será a de Técnicas Comerciais. Especificações 
- Técnicas de Marketing (já existente no curso de Técnicas Comerciais) e de 
Técnicas de Vendas.”539 

 

Continuando a análise dos cursos tecnológicos, das suas características e 

especificidades, bem como da fundamentação das opções consideradas, para 

apresentação ao Ministro da Educação, este documento refere relativamente à 

disciplina tecnológica prática que,  
“esta disciplina, anteriormente com uma carga horária de 6h+6h+3h, incluía no 10º e 

11º ano 3h+3h do projecto Tecnológico. Esta organização pretendia, numa 
perspectiva de metodologia de projecto, aplicar as aprendizagens efectuadas nas 
disciplinas tecnológicas mais teóricas, em pequenos projectos de forma à 
concretização das competências adquiridas. Esta aprendizagem ao longo do 10º e 
11º ano culminaria na elaboração do produto final a apresentar na PAT.  
A filosofia permanece a mesma. As alterações são de metodologia e de gestão das 
aprendizagens. Durante o 10º e 11º ano, os alunos adquirem as aprendizagens 
necessárias e também o desenvolvimento de competências no âmbito da 
elaboração de projectos. Para o efeito terão a disciplina tecnológica mais prática 
com uma carga horária de 3h+3h no 10º e 11º ano. Todas essas aprendizagens em 
conjunto com as competências adquiridas na disciplina de especificação e no 

                                                 
538 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. p. 3. 
539 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. p. 5. 
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período de Estágio serão utilizadas na concretização da PAT, no espaço de 
Projecto Tecnológico no 12º ano com uma carga horária semanal de 3 horas.”540 

 

No que diz respeito às Tecnologias de Informação e Comunicação, no 

documento são indicadas as justificações das opções apresentadas, referindo 

que  
“a introdução de um espaço de aprendizagem específico de Tecnologias de 

Informação e Comunicação é comum a todos os cursos – Científico – Humanístico e 
Tecnológicos – com excepção dos cursos tecnológicos de Informática e Multimédia. 
Não se justifica que nos cursos fortemente estruturados nas componentes das 
tecnologias de informação e comunicação se introduzam conteúdos de introdução 
às TIC. Para que a carga horária desses cursos não sofresse alteração em relação 
aos outros cursos tecnológicos (28.5h no 10º ano) privilegiou-se a sua vertente 
tecnológica, aumentando a carga horária da disciplina trienal e da disciplina bienal 
prática para, respectivamente, 4.5h e 6h.”541 

 

O documento tece ainda algumas notas no relativamente ao Estágio dos 

cursos tecnológicos referindo que “O estágio no anterior projecto era referido 
apenas em algumas especificações como «…em situação real de trabalho …». 
O Estágio não era contemplado no plano de estudos mas referido nos 
programas das disciplinas de especificação de uma forma e importância 
diferenciada.”542 Exemplificando com situações reais de várias disciplinas 

práticas, pode ler-se no documento que,  
“a questão da prática em contexto de trabalho se reveste de formas muito variadas, 

muitas vezes de forma tímida nos programas das disciplinas de especificação. 
Com a proposta de Reforma apresentada o ESTÁGIO assume-se, sem timidez e 
dando resposta ao parecer que neste particular o CNE referiu como «… muito 

prejudicial o facto de não estarem contemplados períodos de Estágio Curricular, ao 
longo dos cursos» (parecer nº.1/2000, p.29), como um espaço verdadeiramente de 
aprendizagem em contexto real de trabalho. Fará parte integrante do plano de 
estudos do respectivo curso, de frequência obrigatória e com avaliação 
específica.”543  

 

E fundamentando a decisão da opção proposta acrescenta:  

                                                 
540 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. pp. 5-6. 
541 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. p. 6. 
542 Idem. 
543 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. pp. 8-9. 
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“a questão que alguns colocam quando referem que o estágio obrigatório 
condiciona a existência de cursos tecnológicos em determinadas áreas do País, 
áreas mais desfavorecidas em termos de tecido empresarial ou outras instituições, 
julgamos que devemos assumir essa decisão pois não existindo mercado de 
trabalho no meio, não sendo possível uma aprendizagem verdadeiramente em 
contexto de trabalho, que tipo de formação profissional pretendemos dar aos jovens 
alunos? […]. No caso de não ser possível a abertura de qualquer curso, julgamos 
que não deve ser a formação em contexto de trabalho hipotecada […]. Devemos 
procurar encontrar soluções para esses casos. O ESTÁGIO não deve deixar de 
fazer parte da formação profissionalmente qualificante dos nossos jovens que 
pretendem ingressar no mercado de trabalho. A sua existência credibiliza, junto dos 
empregadores, os cursos e a formação/preparação de quem os frequenta.”544  

 

E aponta caminhos, concretizando no documento ao referir que,  
“esse espaço de 240 horas anuais integra aprendizagens em real contexto de 
trabalho a partir de protocolos entre a escola e a entidade de estágio (as 240 horas 
integram cerca de 18 horas no total para serem geridas pelo professor orientador e 
alunos formandos no âmbito da elaboração do Plano de Estágio, reuniões de 
acompanhamento, reuniões de avaliação formativa, reuniões de avaliação final [...]. 
Essas 18 horas, integram o total de horas de estágio não sendo contabilizadas no 
máximo global de horas semanais – 35 horas para os formandos no período de 
estágio – cf. matrizes dos planos de estudo).”545 

 

O documento deixa ainda uma nota relativa à alteração de disciplinas 

científicas. Uma nota que vem confirmar as preocupações com as opções 

tomadas para garantir a coerência das tomadas de decisão tendo em conta as 

linhas orientadoras da revisão curricular, expressas nos documentos de 

trabalho e aqui também patente quando é referido que,  
“no curso de Administração a disciplina científica bienal era a Língua Estrangeira. 
Associou-se este curso ao novo curso de Marketing com a disciplina científica bienal 
de Economia B. Não existia nenhum curso tecnológico com a disciplina de 
Economia o que inviabilizaria o prosseguimento de estudos nesta área aos alunos 
dos cursos tecnológicos.”546 

 

                                                 
544 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. p. 9. 
545 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. pp. 9-10. 
546 Documento: Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. p. 10. 
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Todos os documentos de trabalho preparatórios, produzidos na Secretaria de 

Estado da Educação eram construídos com base nas linhas orientadoras da 

Reforma do Ensino Secundário e utilizando uma metodologia de trabalho que 

incluía um primeiro documento questionador do que se pretendia, ou seja um 

documento reflexivo e na sua sequência um documento contendo propostas, 

fruto desse questionamento, para em função das diretrizes emanadas fosse 

colocado à consideração do Ministro da Educação para tomada de decisão. E é 

nessa linha de trabalho que foram sendo construídos os documentos de 

trabalho preparatórios, como é o caso do documento designado “Ensino 
profissionalmente qualificante no sistema de ensino português: reflexão sobre 
os Cursos Tecnológicos do Ensino Secundário Regular” (anexo 9), que serviu 

de base às anteriores propostas apresentadas. Dessa reflexão é importante 

mencionar da sua análise as razões da necessidade de intervenção nos 

Cursos Tecnológicos e a forma de o fazer, sendo no documento referido que,  
“a fraca relação entre os cursos tecnológicos e a inserção no mercado de trabalho 

também nos parece ser explicada pela «desconfiança» que as entidades 
empregadoras têm em relação à verdadeira formação profissional adquirida pelos 
alunos nos cursos tecnológicos. Estes cursos são, muitas vezes, vistos como uma 
«variante» dos cursos para o prosseguimento de estudos e não cursos 
profissionalmente qualificantes. 
As razões da «desqualificação» dos cursos tecnológicos são diversas. Contudo, 
julgamos que os planos de estudo e a organização dos cursos são razões 
relevantes para a compreensão daquela «desqualificação». 
Com a reformulação dos cursos tecnológicos, aproximando-os em termos de matriz 
curricular aos cursos profissionais, e com a introdução da disciplina de Tecnologias 
de Informação e Comunicação na matriz curricular, deram-se passos importantes na 
credibilização da formação obtida nos referidos cursos. Os planos curriculares 
apresentam agora, maior equilíbrio e harmonização entre a formação geral e a 
formação técnico-científica.” 

 

E no documento é também expressa opinião sobre uma das mudanças mais 

importantes que pode ser processada nos Cursos Tecnológicos e que urge 

efetuar em função do diagnóstico anterior, da necessidade de credibilizar esta 

oferta, a introdução de Estágio profissional. E sobre essa matéria, no 

documento em análise, é apresentada a linha reflexiva que veio a ser tida em 

conta e transformada em proposta, anteriormente aqui apresentada nesta 
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nossa abordagem do processo de construção da proposta de reforma. Vejamos 

então essa reflexão: 

“No entanto, consideramos que continua a existir a falta de um elemento essencial. 

Parece ser claro que a credibilidade dos cursos tecnológicos só se tornará uma 
realidade se introduzirmos o ESTÁGIO nos seus planos curriculares. O estágio dará 
efectivo corpo à relação escola – mercado do trabalho e à necessária articulação 
entre o saber teórico e o saber prático em contexto de trabalho. Pensamos que 
desse modo estará assegurado o desenvolvimento e aquisição de competências 
técnicas, tecnológicas e sociais em ambiente de trabalho por parte do aluno, 
fundamentais para a consolidação dos cursos tecnológicos como referência na 
matriz nacional dos cursos profissionalmente qualificantes.” 

 

Este documento, produzindo uma reflexão muito mais abrangente do que a 

dirigida única e exclusivamente aos Cursos Tecnológicos, dado abordar o 

ensino profissionalmente qualificante, vem refletir sobre a necessidade de se 

considerar a intervenção a levar a cabo nestes cursos enquadrada, do ponto de 

vista sistémico num processo de organizacional que tenha em conta todos os 

cursos profissionalmente qualificantes. Para esse objetivo o documento, Ensino 
profissionalmente qualificante no sistema de ensino português: reflexão sobre 
os Cursos Tecnológicos do Ensino Secundário Regular, propõe que a análise 

referida seja produzida tendo em conta os níveis de análise apresentados, de 

acordo com os termos seguintes: 
“Nível Meso – Definição de orientações estruturantes de todo o ensino secundário 
profissionalmente qualificante.547 

                                                 
547 Documento: Ensino profissionalmente qualificante no sistema de ensino português: reflexão 
sobre os Cursos Tecnológicos do Ensino Secundário Regular. 
Sobre o nível Meso o documento refere que “este é o nível da decisão política e neste 
particular da decisão de política educativa no âmbito dos cursos secundários profissionalmente 
qualificantes. Julgamos que qualquer intervenção nos cursos tecnológicos do ensino regular 
pressupõe, antecipadamente, a definição de um quadro de referência sobre todo o sistema em 
questão. Nesse contexto, parece ser fundamental clarificar os «papéis» que as diversas 
modalidades de ensino profissionalmente qualificante terão no futuro. Actualmente, para além 
dos Cursos de Especialização Tecnológica que atribuem uma certificação de nível IV e que 
constituem uma formação pós-secundário, existem no sistema quatro modalidades de ensino 
profissionalmente qualificante (certificação de nível III), os Cursos Tecnológicos do Ensino 
Secundário Regular, os Cursos Profissionais, os Cursos de Aprendizagem e os Cursos 
Técnicos/Tecnológicos do Ensino Secundário Recorrente. Considerando que estes últimos, 
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Nível Macro – Definição de uma rede nacional de cursos profissionalmente 
qualificantes.548 

                                                                                                                                               
num futuro próximo, serão tendencial e progressivamente homónimos dos cursos tecnológicos 
do ensino secundário regular, parece ser necessário ponderar a diferenciação e articulação a 
estabelecer entre os restantes. Julgamos que essa diferenciação e articulação deverá ser um 
primeiro passo para a compreensão de todo o sistema em análise e, por consequência, na 
intervenção ao nível das várias modalidades, particularmente nos cursos tecnológicos do 
ensino regular. No âmbito da diferenciação, parecem existir muitas dificuldades em diferenciar 
os Cursos Profissionais dos Cursos de Aprendizagem. Ambos, semelhantes do ponto de vista 
curricular e organizacional, parecem dirigir-se ao mesmo público e ter os mesmos objectivos. 
Nesse contexto, parece ter sentido a continuidade de uma única modalidade, a dos cursos 
profissionais. No que se refere à diferenciação entre Cursos Tecnológicos do Ensino 
Secundário Regular e os Cursos Profissionais, pensamos que: 
1. O que os deve unir no contexto de um sistema global: 

x Devem coexistir num mesmo sistema (rede); 
x Devem articular-se do ponto de vista da complementaridade do/no sistema; 
x Devem ter as mesmas condições de acesso, de creditação e de equivalência; 
x O prosseguimento de estudos deve estar assegurado para ambas as modalidades; 
x As condições de preparação para a integração dos alunos no mercado de trabalho, 

devem estar igualmente asseguradas; 
x A qualidade de formação deve ser uma referência para ambas as modalidades; 

2. O que os deve diferenciar no contexto de um sistema global: 
x O público – alvo.  
i) Os que procuram o ensino profissional pretendem uma preparação e uma 

certificação profissional para uma mais fácil e imediata integração no mercado de 
trabalho. 

ii) Os que procuram o ensino tecnológico, pretendem uma certificação e qualificação 
profissional para eventual integração no mercado de trabalho, mas também uma 
preparação escolar mais abrangente que lhes possibilite o prosseguimento de 
estudos no ensino médio ou superior. 

x O plano de estudos. De «banda mais estreita» no caso dos cursos profissionais, de 
«banda mais larga» no caso dos cursos tecnológicos (de acordo com o referido no 
ponto anterior).” 

548 Documento: Ensino profissionalmente qualificante no sistema de ensino português: reflexão 
sobre os Cursos Tecnológicos do Ensino Secundário Regular. 
Sobre o nível Macro o documento refere: “Consideramos fundamental neste nível, a definição 
clara de uma Rede Nacional de Cursos Profissionalmente Qualificantes (RNCPQ). Esta rede 
deverá englobar, considerando o exposto no nível anterior, de forma articulada e 
complementar, os seguintes cursos: 
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Nível Micro – Intervenção ao nível dos próprios cursos profissionalmente 
qualificantes, designadamente os cursos tecnológicos do ensino secundário 
regular.”549 

 

Este documento ilustra bem a natureza e as preocupações existentes no 

processo de construção da reforma, permitindo-nos perceber melhor as razões 

e o método da intervenção.  

 

                                                                                                                                               
1. Cursos Tecnológicos do Ensino Secundário Regular. 
2. Cursos Profissionais. 

Ao nível da organização e estrutura da rede, consideramos o seguinte: 
i) Os cursos tecnológicos do ensino secundário regular e os cursos profissionais, 

constituem a RNCPQ; 
ii) A gestão da RNCPQ, da responsabilidade do ME, procurará articular 

harmoniosamente as diferentes ofertas tomando como referência a qualidade da 
formação; 

iii) Os cursos profissionais, devem adequar as suas denominações específicas aos 
cursos tecnológicos homólogos;” 

549 Documento: Ensino profissionalmente qualificante no sistema de ensino português: reflexão 
sobre os Cursos Tecnológicos do Ensino Secundário Regular. 
Sobre o nível Micro o documento refere ser “necessário intervir a dois níveis: 

1. Nível da denominação 
Todos os cursos profissionalmente qualificantes devem procurar ser denominados de forma 
idêntica, quanto à sua especificação; 

2. Nível de alteração da organização e matriz dos cursos tecnológicos do ensino 
secundário regular. 

Os cursos tecnológicos ministrados nas escolas públicas devem procurar enquadrar a sua 
oferta nas áreas e especificações económicas e sociais consideradas previsivelmente 
relevantes no futuro próximo para o nosso País, (considerando a sua integração plena na 
União Europeia (alargada)). Neste âmbito, e para além da introdução da disciplina TIC na 
componente de formação geral, da definição dos aspectos relacionados com a avaliação 
(exames nacionais e prova de aptidão tecnológica) e da organização interna das turmas 
(componente geral e científica comuns a cursos diferentes), devemos considerar as seguintes 
alterações: 

i) Alteração da matriz curricular. 
x Introdução do ESTÁGIO obrigatório no 12º ano. 
x Alteração das cargas horárias semanais das disciplinas e áreas de Projecto 

Tecnológico, Disciplina de Especificação e disciplina Tecnológica Bienal.” 
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Pela observação deste caso concreto constatamos que não se trata apenas de 

intervir nos Cursos Tecnológicos, propondo-lhe alterações, apercebemo-nos 

através do documento aqui transcrito nas notas de rodapé, da preocupação de 

uma intervenção enquadrada nos seus objetivos definidos nas linhas 

orientadoras da Reforma e contextualizada no âmbito da oferta de cursos 

profissionalmente qualificantes. Percecionamos tratar-se de uma intervenção 

com preocupações de natureza sistémica. 

 

Ainda relativamente aos Cursos Tecnológicos, outro dos documentos que 

fizeram parte do processo de construção da proposta de reforma foi o 

documento “Reforma do Ensino Secundário: Regulamento de Estágio dos 
Cursos Tecnológicos” (anexo 10), objeto de parecer do Conselho Nacional 

(Parecer nº.1/2003) e que pela sua importância vamos também transcrevê-lo 

parcialmente. Trata-se de um documento enquadrador e regulamentador 

organizado em torno de um conjunto de itens estruturantes para o sucesso da 

introdução dos Estágios, nos Cursos Tecnológicos.  

 

O primeiro desses itens diz respeito à definição e enquadramento do Estágio, 

sendo referido no documento o que este visa e o contexto da sua realização. O 

documento refere que se entende “por Estágio o desenvolvimento 

supervisionado, em contexto real de trabalho, de práticas profissionais 
inerentes ao perfil funcional definido para determinado Curso e 
Especificação”550, acrescentando sobre esta matéria que: 

x “O Estágio visa: 
i) Promover a aprendizagem, em situação real de práticas profissionais 
representativas do perfil funcional do respectivo Curso e Especificação. 
ii) Proporcionar experiências que facilitem a futura integração dos jovens no mundo 
do trabalho. 

x O Estágio realiza-se numa entidade pública ou privada (entidade de estágio) na qual 
se desenvolvam as funções correspondentes ao perfil profissional do Curso e 
Especificação em causa e que, estando interessada na formação dos jovens, 
comprovadamente disponha de condições para o fazer.”551 

 
                                                 
550 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Regulamento de Estágio dos Cursos 
Tecnológicos. p. 2. 
551 Idem 
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É também importante referir que o documento, em termos da organização do 

Estágio prevê que o mesmo se integre “no âmbito da formação tecnológica dos 
cursos tecnológicos e articula-se, em cada um dos cursos, com a disciplina de 
especificação e projecto tecnológico”, determinando também que este se 

realize “no período compreendido entre a segunda metade do 1º semestre e o 
final do 2º semestre”, com uma “duração de 240 horas, distribuídas por 12 
semanas, com uma carga horária semanal média de 20 horas.” 552 

 

Merece também uma referência o Plano de Estágio, que se formaliza com a 

celebração de um protocolo entre a Escola, a entidade de estágio e o aluno 

formando, bem como as responsabilidades previstas para cada um dos 

intervenientes, pois permite-nos perceber a especificidade da proposta de 

Regulamento e o cuidado colocado na construção dos documentos de trabalho.  

 

Atentemos então ao referido no documento relativamente ao Plano de Estágio: 
x “O Estágio desenvolve-se segundo um Plano previamente elaborado que fará 

parte integrante do protocolo referido no número 9 do presente regulamento. 
x O Plano de Estágio é elaborado pelo Professor orientador de estágio, pelo 

Acompanhante de estágio e o aluno formando. 
x O Plano de Estágio identifica os objectivos, os conteúdos, a programação das 

actividades, as áreas funcionais a contemplar, o período em que o estágio se 
realiza, horários e local de realização, formas de acompanhamento e 
avaliação.”553 

 

No que diz respeito às responsabilidades o documento detalha as inerentes à 

própria escola e ao professor orientador do estágio, acrescentando também as 

responsabilidades da Entidade de Estágio, assim como as responsabilidades 

do aluno. Vejamos então o detalhe expresso no documento desse conjunto de 

responsabilidades atribuídas aos diferentes intervenientes: 
x “Responsabilidades da Escola: 

i) Assegurar a realização do Estágio aos seus alunos, nos termos do presente 
regulamento. 

                                                 
552 Ibidem. 
553 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Regulamento de Estágio dos Cursos 
Tecnológicos. p. 3. 
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ii) Assegurar a elaboração do Plano de Estágio e a avaliação do desempenho dos 
alunos estagiários, em colaboração com a entidade de estágio. 
iii) Assegurar o acompanhamento da execução do Plano de Estágio. 
iv) Assegurar a elaboração do Protocolo de estágio com a entidade de estágio. 
v) Designar o professor orientador do estágio. 

x Responsabilidades específicas do professor orientador do estágio: 
i) Elaborar, em conjunto com o Acompanhante de estágio e o aluno, o Plano de 
Estágio. 
ii) Acompanhar a execução do Plano de Estágio. 
iii) Avaliar em conjunto com o Acompanhante de estágio o desempenho do aluno 
formando. 
iv) Realizar o trabalho pedagógico - administrativo inerente ao Estágio dos alunos a 
seu cargo. 

x Responsabilidades da Entidade de Estágio: 
i) Designar o Acompanhante de estágio. 
ii) Colaborar na elaboração do Plano de Estágio e na avaliação do desempenho do 
aluno formando. 
iii) Colaborar na elaboração do protocolo de estágio. 
iv) Assegurar o acesso à informação e à orientação necessário ao desenvolvimento 
do estágio. 
v) Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do Plano de Estágio. 
vi) Coordenar a assiduidade do aluno formando. 

x Responsabilidades do aluno formando: 
i) Cumprir o Plano de Estágio. 
ii) Respeitar a organização do trabalho na entidade de estágio e utilizar com zelo os 
bens, equipamentos e instalações. 
iii) Não utilizar sem prévia autorização, em quaisquer circunstâncias, a informação a 
que tiver acesso durante o estágio. 
iv) Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho.  
v) Participar nas reuniões de acompanhamento. 
vi) Colaborar na elaboração do Plano de Estágio.” 554 

 
Embora o Ensino Secundário Regular, nosso objeto de estudo, fosse 

constituído pelos Cursos Científico-Humanísticos, na designação da Reforma 

do XV Governo, e pelos Cursos Tecnológicos, o Ministro da Educação 

considerou igualmente dever intervir nos restantes percursos educativos e 

                                                 
554 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Regulamento de Estágio dos Cursos 
Tecnológicos. pp. 4-6. 
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formativos de nível secundário, embora tal tenha sido preparado numa fase 

posterior, não tendo por conseguinte tais ofertas sido apresentadas no Porto, 

em Novembro, de 2002. Assim os cursos dos restantes percursos educativos e 

formativos de nível secundário, para além dos Cursos Científico-Humanísticos 

e dos Cursos Tecnológicos, não integraram o documento “Reforma do Ensino 
Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular”, mas integraram a 

Reforma do Ensino Secundário que foi operada pelo XV Governo. 

 

A este propósito David Justino chama a atenção para o facto de,  
“uma das consequências da adopção da escolaridade obrigatória de 12 anos como 

meta a concretizar em 2010 é a necessidade de se entender a reforma dos 
diferentes cursos de nível secundário de uma forma integrada, indo mais além do 
que a mera revisão dos cursos gerais e tecnológicos. Os cursos profissionais, os 
cursos do ensino artístico especializado, os ainda limitados cursos de educação e 
formação leccionados apenas como plataforma de transição da escolaridade básica 
para a vida activa, os cursos de aprendizagem leccionados no âmbito dos centros 
de formação profissional e os cursos de ensino recorrente, constituíam peças 
decisivas na estruturação de um novo ensino de nível secundário que não poderiam 
ser ignoradas ou relegadas para melhor oportunidade.”555 

 

Por esta razão foram feitos vários documentos de trabalho interno que 

culminaram no documento designado “Reforma do Ensino Secundário: 
caracterização dos percursos educativos e formativos de nível secundário – 
tópicos e elementos de reflexão” (anexo 11), que apresentamos e que pretende 

enunciar alguns tópicos e elementos de reflexão, a fim de serem caracterizados 

os diferentes percursos educativos e formativos de nível secundário. 

 

Relativamente ao Ensino Secundário o mesmo é caracterizado no documento 

com sendo: 
• “Diversificado nos percursos formativos que integra, os quais têm finalidades 
diferenciadas e acentuações das mesmas também elas diferenciadas; 
• Assume a preocupação de preparar para o prosseguimento de estudos e para o 
mercado de trabalho, ainda que com acentuações diferenciadas, pelo que se 
justifica a existência de percursos formativos diferentes (nos planos de estudos, na 

                                                 
555 Justino, D. et. al. (2006). op. cit., p. 20. 
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forma de organizar os conteúdos, no modelo de avaliação, no enquadramento 
institucional/organizacional); 
• Complementar em termos de oferta formativa e implantação regional ajustada às 
necessidades, concretizada numa rede de oferta integrada, a qual atribui coerência 
e unidade à diversidade de percursos educativos e formativos; 
 
• «… Organiza-se segundo formas diferenciadas, contemplando a existência de 
cursos predominantemente orientados para a vida activa ou para o prosseguimento 
de estudos, contendo todas elas componentes de formação de sentido técnico, 
tecnológico e profissionalizante e de língua e cultura portuguesas adequada à 
natureza dos diversos cursos.» (nº 3 do art. 10º da LBSE).”556 

 

No documento é também caracterizado o Ensino Regular como sendo 

constituído por Cursos Científico – Humanísticos, caracterizados como cursos 

predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos e por 

Cursos Tecnológicos, caracterizados como cursos orientados para o mercado 

de trabalho que conferem certificado de qualificação profissional de nível 3, 

proporcionando igualmente o prosseguimento de estudos.  

 

Continuando o percurso pelo documento de caracterização dos percursos 

educativos e formativos de nível secundário, vejamos agora as referências 

feitas ao Ensino Profissional, sendo referido que: 
“O Ensino Profissional: 
• Sustenta-se na possibilidade aberta pela LBSE de a educação escolar se poder 
desenvolver segundo modalidades especiais, uma das quais é a formação 
profissional; 

«A formação profissional (…) visa uma integração dinâmica no mundo do 

trabalho pela aquisição de conhecimentos e de competências profissionais, por 
forma a responder às necessidades nacionais de desenvolvimento e à 
evolução tecnológica» (nº 1 do art. 19º da LBSE); 
«A organização dos cursos de formação profissional deve adequar-se às 
necessidades conjunturais nacionais e regionais de emprego, podendo integrar 
módulos de duração variável e combináveis entre si, com vista à obtenção de 
níveis profissionais sucessivamente mais elevados» (nº 5 do art. 19º da LBSE); 

                                                 
556 Documento: Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos percursos educativos e 
formativos de nível secundário – tópicos e elementos de reflexão. p. 2. 
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• A LBSE admite formas institucionais diversificadas para a implementação desta 
formação profissional, designadamente a possibilidade de serem criadas instituições 
específicas; 
• O ensino profissional constitui uma via própria de estudos de nível secundário 
alternativa ao ensino secundário regular; 

«Os cursos profissionais são cursos de nível secundário que atribuem diplomas 
equivalentes ao diploma do ensino secundário regular» (nº 1 do art. 6º do DL 
4/98); 

• Resultado da indispensável articulação com o tecido sócio-económico envolvente, 
constituem requisitos para a autorização de funcionamento de escolas profissionais, 
entre outros, os seguintes:  

«A adequação da oferta de formação à satisfação de necessidades formativas 
do tecido social; o envolvimento institucional do respectivo tecido social, 
designadamente através da participação de entidades representativas desse 
tecido em órgãos da escola, na definição da oferta de cursos, na organização 
das actividades de formação e na inserção profissional dos diplomados» 
(alíneas c) e d) do nº 2 do art. 14º do DL 4/98); 

• Resultado da finalidade essencial desta oferta formativa, que deverá responder às 
necessidades regionais de emprego, embora não descurando as nacionais, é 
suposto que o ensino profissional, assumindo-se como uma via de estudos 
alternativa ao ensino secundário regular, tenha uma função de complementaridade 
em termos de cursos e áreas de formação relativamente às que são oferecidas pelo 
ensino secundário regular por via dos cursos tecnológicos.”557 

 
No documento é também feita referência aos Cursos de Educação Artística 

Vocacional, como consistindo “numa formação especializada, destinada a 
indivíduos com comprovadas aptidões ou talentos em alguma área artística 
específica, ministrada em escolas especializadas, públicas, particulares ou 
cooperativas”558, bem como também referencia os Cursos de Aprendizagem, 

como sendo “«um sistema de formação profissional em alternância, […] dirigido 
a jovens que tenham ultrapassado a idade limite de escolaridade obrigatória e 
que não tenham ultrapassado, preferencialmente, o limite etário dos 25 anos 
(art- 1º e nº 1 do art. 2º do DL 205/96)»”, e acrescentando as seguintes notas: 

                                                 
557 Documento: Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos percursos educativos e 
formativos de nível secundário – tópicos e elementos de reflexão. pp. 3-4. 
558 Documento: Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos percursos educativos e 
formativos de nível secundário – tópicos e elementos de reflexão. p. 5. 
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• “Distingue-se entre as diversas ofertas de formação profissional inicial pela 
importância que nela assume a formação em contexto de trabalho, distribuída de 
forma progressiva, ao longo de todo o processo formativo; 
• Por isso, requer um importante comprometimento das empresas e outras 

organizações do tecido económico.”559 
 

Após a caracterização dos percursos, o documento analisa comparativamente 

(gráfico 1), o peso relativo das várias áreas de formação dos Cursos Científico-

Humanísticos, Tecnológicos, Profissionais e de Aprendizagem: 

 
Gráfico 1: Análise comparativa Ensino Secundário – áreas de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

No documento é referido que na análise foram tidos em conta os seguintes 

considerandos: 
x “Considerando 33 semanas de aulas por ano para os cursos Científico - 

Humanísticos e Tecnológicos. 
x Não foram consideradas as horas das disciplinas de Educação Física e de 

EMR. 
x A Formação Sociocultural integra as áreas curriculares de Integração (cursos 

profissionais), Cidadania e Sociedade (cursos de aprendizagem). 
x Considerando o alargamento do período de Estágio nos cursos Profissionais.”560      

 

O documento apresenta ainda, em síntese, os elementos essenciais dos 

percursos referidos, da seguinte forma: 
x “Os cursos científicos – humanísticos assentam numa formação e nas 

aprendizagens de base na prossecução do prosseguimento de estudos; 
x Os cursos tecnológicos assentam numa formação e nas aprendizagens que 

permitem, quer a inserção no mercado de trabalho quer o prosseguimento de 
estudos; 

                                                 
559 Idem. 
560 Documento: Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos percursos educativos e 
formativos de nível secundário – tópicos e elementos de reflexão. p. 6. 
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x Os cursos profissionais assentam numa formação e nas aprendizagens que 
permitem preferencialmente a inserção no mercado de trabalho. 
Tendencialmente o período de Estágio deverá ser alargado; 

x Os cursos de aprendizagem assentam na formação e nas aprendizagens 
exclusivamente para a inserção no mercado de trabalho.”561 

 

O documento, face a esta caracterização, apresenta (gráfico 2) a relação 

“curso – formação para a inserção no mercado de trabalho – formação para o 
prosseguimento de estudos”562, onde é visível a orientação dos mesmos da 

seguinte forma: 
Gráfico 2: Cursos Ensino Secundário – orientação vida ativa vs. prosseguimento de estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último o documento “Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos 
percursos educativos e formativos de nível secundário – tópicos e elementos 
de reflexão”, faz a distinção entre Cursos Tecnológicos e Cursos Profissionais, 

a fim de que seja percetível a sua compatibilidade, do seguinte modo: 
“Na distinção entre percursos, para além das finalidades, acentuação dessas 
finalidades, e possibilidades pós-formação, não deverão ser descurados outros 
aspectos, designadamente: 
i) Cursos. Enquanto os cursos tecnológicos oferecem formações qualificantes 
em áreas limitadas de inserção no mercado de trabalho fruto do carácter mais 
estável da definição dos cursos e das especificações, os cursos profissionais podem 
oferecer uma maior diversificação de áreas de formação qualificantes em 
articulação com a rede global e com as constantes solicitações do meio empresarial 
e empregador. Nesse sentido, os cursos profissionais podem e devem responder de 

                                                 
561 Documento: Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos percursos educativos e 
formativos de nível secundário – tópicos e elementos de reflexão. pp. 6-7. 
562 Documento: Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos percursos educativos e 
formativos de nível secundário – tópicos e elementos de reflexão. p. 7. 
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forma mais imediata ao meio, tornando-se desse modo, no subsistema mais 
dinâmico e flexível do sistema global. 
ii) Dimensão das escolas em termos de número de alunos (admitindo que a 
maior das escolas profissionais não terá mais de 300 alunos, as condições de 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, a capacidade de 
acompanhamento dos alunos, a possibilidade de concretizar protocolos que 
garantam a formação em contexto de trabalho, a capacidade de apoiar os alunos no 
processo de transição para o mercado de trabalho, são substancialmente diferentes 
das escolas secundárias onde funcionam os cursos tecnológicos); 
iii) Forma de organização dos conteúdos e regime de avaliação e 
progressão. A organização modular dos cursos profissionais poderá permitir uma 
maior motivação dos alunos; 
iv) Regime de avaliação final. A avaliação definida para os cursos tecnológicos - 
exames nacionais - é indicador da maior acentuação neste caso da possibilidade de 
prosseguimento de estudos. Comparativamente, essa possibilidade (diferente de 
finalidade) está mais presente nos cursos tecnológicos do que nos cursos 
profissionais. 
v) Público – alvo diferente, pois enquanto os cursos tecnológicos serão 
procurados pelos alunos que pretendam a aquisição de competências e 
aprendizagens profissionalmente qualificantes, reconhecidas e credíveis no 
mercado de trabalho, não colocando de parte a possibilidade de adquirir 
competências e aprendizagens que lhes permitam o prosseguimento de estudos no 
ensino médio ou superior, os alunos que procuram os cursos profissionais serão 
aqueles que, fundamentalmente, procuram uma formação que lhes possibilite uma 
inserção no mercado de trabalho.”563 

 

O documento apresentado vem evidenciar que o processo de construção da 

proposta de Reforma do Ensino Secundário, teve em conta uma preocupação 

sistémica, nas intervenções a levar a cabo, de acordo com as linhas 
orientadoras da revisão curricular. Como refere David Justino,  

“as bases para uma potenciação destas alternativas ficaram assim lançadas. Tudo 

dependeria da forma como para futuro as escolas e os agentes educativos se 
mobilizassem para aproveitar todo esse potencial que ficaria criado. O mesmo 
poderemos dizer do sistema de alternativas para os que completassem o 9.º ano de 
escolaridade. A estruturação dos diferentes trajectos educativos orientou-se em 
função dos diferentes «destinos» possíveis, ganharam identidade própria sem 
hipotecar a base cultural comum, tornaram-se mais claros para quem tem de fazer 

                                                 
563 Documento: Reforma do Ensino Secundário: caracterização dos percursos educativos e 
formativos de nível secundário – tópicos e elementos de reflexão. pp. 7-8. 
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opções, potenciaram a mobilidade e a permeabilidade de forma a não constituírem 
um factor de insucesso e abandono.”564 

 

Em termos de oferta formativa faltam ainda referir, no processo de preparação 

da Reforma, os cursos de Ensino Recorrente, cuja preparação foi feita também 

num momento posterior ao lançamento do documento “Reforma do Ensino 
Secundário: Linhas orientadoras da revisão curricular”. Sobre estes cursos, 

atentemos às palavras do Ministro da Educação do XV Governo, que refere:  
“as dificuldades encontradas centravam-se na descredibilização generalizada 
destes cursos. Para um país que apresenta a mais baixa taxa de escolarização da 
população adulta era imperioso dispor de uma rede de ofertas que respondessem à 
natural procura de um ensino de segunda oportunidade e que constituísse um 
atractivo para os que exercendo uma actividade profissional pudessem 
compatibilizar essa ocupação com o regresso às salas de aula. Não foi isso que 
encontrámos quando lançámos o processo de reforma. Pelo contrário, para além 
das reconhecidas e provadas práticas fraudatórias visando um mais fácil acesso ao 
ensino superior, encontrámos taxas de frequência e sucesso baixíssimas que se 
confrontavam com a onerosa sustentação dos cursos. O ensino recorrente, na 
maior parte das escolas do país, nem respondiam ao que os alunos procuravam 
nem valorizava o enorme esforço financeiro que o Estado desenvolvia. 
Aproveitando o ímpeto reformista e as alterações introduzidas nos cursos de nível 
secundário, fez-se estender a lógica de reforma ao ensino recorrente, com especial 
atenção à organização curricular com base nos blocos capitalizáveis.”565 

 

Quanto ao processo de construção da proposta de Reforma, referir ainda o 

trabalho realizado sobre a permeabilidade dos cursos de ensino secundário, 

cujo tempo de análise e de desenvolvimento de trabalho foi também posterior à 

apresentação pública do documento “Reforma do Ensino Secundário: Linhas 
orientadoras da revisão curricular”.  
 

O Regime de Permeabilidade, de particular importância no contexto da 

Reforma do Ensino Secundário visa conferir aos alunos do nível de ensino 

secundário a possibilidade de alterarem os seus percursos formativos, 

prosseguindo os seus estudos no ano de escolaridade subsequente, seja num 

outro curso, do mesmo percurso formativo, ou num curso de outra via 
                                                 
564 Justino, D. et. al. (2006). op. cit., p. 22. 
565 Justino, D. et. al. (2006). op. cit., p. 23. 
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formativa. Essa possibilidade permite assim a reorientação escolar dos alunos, 

após o início do ensino de nível secundário, sempre que for essa a sua opção. 

 

Tendo presente que existem consequências nas mudanças de curso, bem 

como de via formativa, que se possam vir a verificar, quer para o aluno quer 

para o sistema de ensino, foram também preparados alguns documentos de 

trabalho.  

 

Um dos últimos documentos, denominado “Regime de Permeabilidade” (anexo 

12), tendo presente que as eventuais consequências em nada devem alterar o 

princípio da permeabilidade, tem a preocupação de que este seja aplicado de 

forma sustentada, dado que este regime constitui uma enorme mais-valia para 

a Reforma do Ensino Secundário, não devendo ser posto em causa. Este é um 

elemento extremamente inovador da Reforma, pois rompe com uma prática 

consolidada que obrigava os alunos do secundário a voltar ao 10º ano, sempre 

que mudavam de curso, dentro do mesmo percurso formativo, ou de via 

formativa. 

 

Esse documento, elaborado na Secretaria de Estado da Educação, para além 

de apresentar dois cenários, em forma de diploma legal, para tomada de 

decisão do Ministro da Educação, tece algumas considerações, que se 

constituem como preocupações, questionamentos e apontar de soluções sobre 

como deve processar-se o Regime de Permeabilidade, referindo que  
“devemos salvaguardar algumas situações decorrentes do processo de alteração de 

curso e/ou de via formativa, como sejam a necessidade de recuperação de 
aprendizagens essenciais em disciplinas não frequentadas ou a necessidade de 
recuperação de aprendizagens complementares em disciplinas afins frequentadas 
no curso de origem. Neste contexto é fundamental reflectir sobre o tempo em que 
devem decorrer os reforços das aprendizagens. Ao longo do ano lectivo ou em 
períodos de interrupção das actividades lectivas?” 
 

Na análise reflexiva é referido no documento que “no caso de se considerar a 

aplicação dos reforços das aprendizagens no decurso do ano lectivo colocam-
se, desde logo, algumas consequências, quer para o aluno, quer para o 
sistema de ensino.” 
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E o documento colocando questionamentos, adianta de imediato soluções 

específicas, com um grau de detalhe que deixa transparecer a existência de 

um grande trabalho de reflexão. Atentemos nessas considerações:  
 
“Para o aluno as consequências podem ser, entre outras, as seguintes: 
i) Início do ano lectivo em curso e/ou via formativa diferente, com lacunas mais 
ou menos graves em termos de conteúdos programáticos das novas disciplinas do 
plano de estudo do curso em que ingressou; 
ii) Frequência de tempos lectivos de reforço sobre aprendizagens essenciais de 
algumas disciplinas que se constituem como «pré – requisitos» programáticos de 
conteúdos a serem, ao mesmo tempo, ministrados nas horas normais das referidas 
disciplinas; 
iii) O referido em i) e ii) podem constituir desmotivação suficiente para um 
percurso escolar com menos sucesso; 
iv) A carga horária global ao longo do ano em que se realiza a permeabilidade 
poderá registar, em muitos casos, um aumento considerável. 
As consequências para o sistema podem ser, entre outras, as seguintes: 
i) Uma maior complexidade em termos de organização dos horários das turmas 
que integrem alunos sujeitos ao regime de permeabilidade; 
ii) Dificuldades na planificação dos conteúdos programáticos nas disciplinas em 
que é atribuído reforço das aprendizagens; 
iii) Aumento de horas docentes nas turmas que integrem alunos sujeitos ao 
regime de permeabilidade.” 

 

Após o elencar das consequências no documento são apresentadas as 

soluções. Nesse âmbito é referido:  
“Julgamos que a operacionalização do regime de permeabilidade no decurso das 
interrupções das actividades lectivas evita todas as consequências apontadas 
anteriormente em relação aos alunos e ao sistema. De facto, propor-se levar a 
efeito as actividades de reforço das aprendizagens no período entre o final das 
aulas de um ano lectivo e o inicio do seguinte, predominantemente nos meses de 
Junho, Julho e Setembro tem inúmeras vantagens, tais como: 
i) A recuperação de aprendizagens para os alunos antes de iniciarem o ano 
lectivo no novo curso;  
ii) Integração na turma do novo curso sem alteração de cargas horárias; 
iii) Planificação e organização da escola e das turmas mais facilitada; 
iv) Impacto financeiro nulo.” 
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É também proposto no documento que não se pensem as soluções como 

únicas, deixando às escolas, em função da sua autonomia e do seu quadro 

docente, a possibilidade de fazerem as suas escolhas, quando é referido que, 
“independentemente da inequívoca valorização da segunda opção, julgamos que de 
forma complementar se poderá utilizar a primeira, no caso da escola dispor de 
professores com horários «zero» ou horários incompletos nas áreas do saber 
relativas aos reforços necessários e, simultaneamente, se verificar que as medidas 
de reforço das aprendizagens previstas na interrupção das actividades lectivas 
foram insuficientes.” 
 

Sobre a proposta que é apresentada no documento, é afirmado:  
“procurámos desenvolver uma proposta de regime de permeabilidade que 
permitisse uma ampla alteração dos percursos formativos por parte dos alunos. 
Nesta proposta são apresentados igualmente os mecanismos e a organização do 
regime de permeabilidade, tomando em conta os cursos do ensino secundário e o 
ensino secundário recorrente.”  

 

No final do documento é estabelecida a continuidade dos trabalhos ao ser 

referido que “a estes devem ser associados a permeabilidade com o ensino 
secundário artístico especializado e o ensino secundário profissional”, 

apresentando de seguida os dois cenários acima referidos como fazendo parte 

do documento em análise. 
 

No processo de construção da proposta de Reforma do Ensino Secundário 

uma última nota referente à análise comparada que foi feita, relativa à afetação 

de recursos, dado que embora seja referido por David Justino que não sendo 

essa a razão determinante para reformar o ensino, os governos devem 

conhecer o impacto que as reformas têm a fim de assegurarem a sua 

sustentabilidade. 

 

A análise considera: 

- A carga horária global do ensino secundário de 33 semanas de aulas; 

- 100 alunos, como unidade padrão, a fim de os relacionar com a dimensão 

média das turmas consideradas em cada diploma legal e na proposta 

apresentada;  

- como indicador a hora letiva.  
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Vejamos então a transcrição dos “Quadros comparativos” (anexo 13), 

referentes: i) aos Cursos Gerais, nos diplomas publicados, Cursos Científico-

Humanísticos, na proposta de Reforma (quadro 5); ii) aos Cursos Tecnológicos 

(quadro 6): 
 

Quadro 5: Análise comparativa dos 3 modelos (total horas) - Cursos Gerais  
 

Decreto Lei 286/89 
 

(não considerando as 
diferenças de duração dos 

tempos lectivos) 
 

 
Decreto Lei 7/2001 

 
Proposta  

 
Cursos Gerais 

 
Turma : 25 – 28 alunos 

Disciplinas de opção: mínimo 
de 15 alunos 

Formação Técnica: 22 
alunos. 

 
Cursos Gerais 

 
Turma : 25 – 28 alunos 

Disciplinas de opção: mínimo 
de 15 alunos 

Área Projecto: turma dividida 
em dois grupos 

 
 

 
Cursos Cientifico - Humanísticos 

 
Turma : 22 – 25 alunos 

Disciplinas de opção (bienais): 
22 alunos 

Disciplinas de opção ( anuais): 
15 alunos 

Área Projecto:  
1. turma dividida em dois 

grupos;  
2. Sem divisão da turma 

 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 30 horas 
(formação geral) = 113.2 h. 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 28 horas 
(formação especifica) = 105.7 
h 
 
100 alunos / 15 alunos x 13 
horas ( Disc. especifica 
Opção) = 86.7 h 
 
100 alunos / 22 alunos x 15 
horas ( Disc. Formação 
Técnica) = 68.2 h 
 
 
 
 
 
total = 373.8 h 
 

 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 30 horas 
(formação geral) = 113.2 h. 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 31.5 horas 
(formação especifica) = 118.9 
h 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 18 horas 
(A.P. 2 grupos) = 68 h 
 
100 alunos / 15 alunos x 9 
horas (Disc. especifica 
Opção) = 60 h 
 
 
 
 
 
total = 360.1 h 

 
100 alunos / 23.5 alunos turma 
(média) x 34.5 horas (formação 
geral) = 146.8 h. 
 
100 alunos / 23.5 alunos turma 
(média) x 13.5 horas ( disc. 
trienal especifica) = 57.4 h 
 
100 alunos / 22 alunos turma 
(média) x 18 horas (disc. bienais 
especificas opção) = 81.8 h 
 
100 alunos / 15 alunos x 4.5 
horas ( disc. anual especifica 
Opção) = 30 h 
 
100 alunos / 23.5 alunos turma 
(média) x 4.5 horas ( A.P.)  = 1.  
38.3 h ; 2. 19.2 h 
 
 
total = 335.2 h ou 354.3 h 
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Quadro 6: Análise comparativa dos 3 modelos (total horas) - Cursos Tecnológicos  
 

Decreto Lei 286/89 
(não considerando as diferenças 
de duração dos tempos lectivos) 

 

 
Decreto Lei 7/2001 

 
Proposta B1 

Cursos Tecnológicos 
 
Considerando o disposto para a 

constituição de turmas e a prática 
dos desdobramentos aplicados 
aos actuais cursos tecnológicos. 

 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma 
(média) x 30 horas (formação 
geral) = 113.2 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma 
(média) x 24 horas (formação 
especifica) = 90.6 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma 
(média) x 30 (disciplinas técnicas 
: teórico-práticas – desdobram a 
partir de 20 alunos em metade da 
carga horária) = 113.2 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma 
(média) x 3 (M.Q.) = 11.3 h 
 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma 
(média) x 24 (disciplina técnica : 
práticas – desdobra a partir de 20 
alunos na totalidade da carga 
horária) = 90.6 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
total = 418.9 h 

Cursos Tecnológicos 
 

Considerando o disposto 
para a constituição de tur-

mas no Despacho Conjunto 
373/2002, orientações do 

DES e a prática dos desdo-
bramentos aplicados aos 

atuais cursos tecnológicos. 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 30 horas 
(formação geral) = 113.2 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 15 horas 
(formação científica)=56.6h  
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 27 
(disciplinas técnicas : 
teórico-práticas – 
desdobram a partir de 20 
alunos em metade da carga 
horária) = 101.9 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 12 
(disciplina técnica : práticas 
– desdobra a partir de 20 
alunos na totalidade da 
carga horária) = 45.3 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos 
turma (média) x 18 
(Projecto Tecnológico – 2 
grupos) = 67.9 h 
 
100 alunos / 15 alunos x 12 
( Especificação) = 80 h 
 
total = 464.9 h 

Cursos Tecnológicos 
 

Considerando o definido na 
vertente organizacional: 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Disciplinas Comuns: 22 – 25 

alunos 
Disciplinas Tecnológicas: 20 

alunos 
 

Abertura de Cursos / 
Especificações 

 
Cursos: 20 alunos 

Especificações: 19 alunos 
 

( TIC – 4.5h) 
 

100 alunos / 23.5 alunos turma 
(média) x 49.5 horas 
(disciplinas comuns) = 210.6 h 
 
100 alunos / 20 alunos turma  x 
24 horas (disciplinas 
tecnológicas) = 120 h 
 
100 alunos/19 alunos turma x 
13.5 h  (Especificação + P.T. + 
Estágio) = 71.1 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
total = 401.7 h 

 

Abordámos assim os documentos fundamentais de trabalho interno, 

preparatórios dos documentos finais, bem como estes últimos também. Com a 

apresentação do documento “Reforma do Ensino Secundário: Linhas 
orientadoras da revisão curricular”, pelo Ministro da Educação, em 21 de 

Novembro de 2002, no Porto, estava aberta a discussão pública. 
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4.4. A discussão pública 
 
Neste ponto, abordaremos a discussão pública da Reforma através da análise 

da intervenção interna feita pelos Serviços do Ministério da Educação, dos 

Pareceres e contributos externos relevantes e das intervenções parlamentares. 

 
4.4.1. A intervenção do Ministério da Educação. 
 
No âmbito da discussão pública, foram muitas as iniciativas levadas a cabo 

pelo Ministério da Educação. Para o efeito realizaram-se um conjunto de 

reuniões, em todo o território nacional, de discussão interna, que se 

demonstraram de extrema importância na ponderação de algumas das 

propostas e das opções apresentadas para a sua materialização e que foram 

posteriormente incorporadas no documento final. 

 

Foi igualmente muito importante e profícua, do ponto de vista da produção das 

propostas apresentadas, a participação de instituições de Ensino Superior, 

Sociedades Científicas, Associações Profissionais, professores, investigadores 

e individualidades dos mais diversos sectores da sociedade portuguesa a título 

individual, entre outros, para a construção do documento final da Revisão 

Curricular do Ensino Secundário.  

 
O documento enquadrador das reuniões de discussão interna, designado 

“Projecto de Discussão Interna” (anexo 14), visava promover a discussão sobre 

o documento “Reforma do Ensino Secundário: Linhas Orientadoras da Revisão 
Curricular” de enquadramento estratégico sobre a revisão curricular do ensino 

secundário regular, apresentado pelo Ministro da Educação, no Auditório da 

Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, a 21 de Novembro de 2002. 

 

O “Projecto de Discussão Interna” visava assim promover a reflexão conjunta 

entre as estruturas da administração educativa, a fim de que durante o período 

de discussão pública, todos pudessem contribuir para a melhoria da proposta 

apresentada, e consequentemente que o documento final possa responder de 
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forma mais eficaz aos novos contextos e novos objetivos estratégicos que se 

pretendem para o ensino secundário em Portugal. 

 

Nesse sentido no documento “Reforma do Ensino Secundário: Projecto de 
Discussão Interna” é referido ser possível e desejável que as escolas 

secundárias tenham, da parte da administração educativa, o impulso 

necessário para que internamente encontrem o tempo e o espaço necessários 

para participarem neste processo. No documento é também referido ser 

entendimento do Ministério da Educação “que não basta promover esta 
discussão através de uma qualquer circular, é preciso um claro envolvimento 
de toda a estrutura do sistema.”566  

 

Com este pressuposto é ainda referido no documento que o trabalho a 

desenvolver deva ter a participação quer ao nível político, Ministro da 

Educação e a Secretaria de Estado da Educação (SEE), quer ao nível da 

administração educativa, a Direcção Geral da Inovação e Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC) sucessora do Departamento do Ensino Secundário (DES), 

as Direções Regionais de Educação (DRE), os Centros das Áreas Educativas 

(CAE) e as Escolas Secundárias. Sobre o trabalho a desenvolver é referido no 

documento ser esta “uma tarefa difícil, mas possível. É uma tarefa que se 
impõe, pela riqueza das contribuições que se podem obter.”567 

 

Vejamos como é apresentada no documento, através da sua transcrição, a 

estrutura orgânica do Projeto, bem como o seu desenvolvimento a fim de 

envolver todos os intervenientes, tal como já foi referido e de acordo com o 

objetivo proposto:  
“Estrutura Orgânica do Projecto: 
No Projecto de Discussão Interna intervêm directamente a Secretaria de Estado da 
Educação, a Direcção Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular, as 
Direcções Regionais de Educação, os Centros das Áreas Educativas e as Escolas 
Secundárias. 

                                                 
566 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Projecto de Discussão Interna. p. 2. 
567 Idem 
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No âmbito do Projecto será proposto às Secretarias Regionais de Educação da 
Região Autónoma da Madeira e dos Açores o seu envolvimento, nos termos que 
considerarem mais adequados. 
Desenvolvimento do Projecto: 
1º Momento: Calendarização – Dezembro de 2002. 
x Disponibilização no site do ME de um conjunto de documentos que, com o 

documento já existente, constituirão o suporte do Projecto de Discussão: 
i) Documento global da Reforma do Ensino Secundário – Revisão Curricular; 
ii) Caracterização dos Percursos Educativos e Formativos de Nível 

Secundário: tópicos e elementos de reflexão; 
iii) Regulamento de Estágios dos Cursos Tecnológicos; 

2º Momento568: Calendarização – Dezembro de 2002 
x Envio URGENTE às DRE e à DGIDC: 

i) Projecto de Discussão; 
ii) Informação dos documentos disponíveis no «site» do ME, objecto de 

discussão nas reuniões marcadas para o efeito, conforme se segue; 
iii) Convocatória de reuniões entre SEE, DGIDC, DRE e CAE, conforme 

calendarização no anexo I. 
3º Momento: Calendarização – Janeiro 2003 (10 de Janeiro a 20 de Janeiro) 
x Reuniões com as Escolas de acordo com a calendarização do anexo I e 

convocatória definida anteriormente. 
4º Momento: Calendarização – Janeiro 2003 (até 21 de Janeiro) 

                                                 
568 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Projecto de Discussão Interna. pp. 4-5. 
O documento menciona as convocatórias a enviar às diferentes entidades, no 2º Momento 
previsto, que pelo seu grau de especificidade ajudam a compreender melhor a forma como se 
pretendem atingir os objectivos: 
Proposta de pontos de trabalho da convocatória – SEE e DGIDC: 

1. Apresentação do Projecto de Discussão Interna; 
2. Reflexão sobre documentos da Reforma do Ensino Secundário-Revisão Curricular; 
3. Definição de Grupos de trabalho – Reuniões com DRE, CAE e Escolas; 
4. Planificação e organização das reuniões com DRE, CAE e Escolas. 

Proposta de pontos de trabalho da convocatória – SEE, DGIDC, DRE e CAE: 
1. Apresentação do Projecto de Discussão Interna; 
2. Reflexão sobre os documentos da Reforma do Ensino Secundário – Revisão 

Curricular; 
3. Planificação e organização das reuniões com as Escolas. 

Notas: 
x Solicitar às DRE marcação URGENTE das reuniões com as Escolas de acordo com a 

calendarização constante no anexo I (Reforma do Ensino Secundário: Linhas 
Orientadoras da Revisão Curricular).  

x Dar conhecimento dos locais das reuniões à SEE e DGIDC. 
Proposta de pontos de trabalho da convocatória – SEE, DGIDC, DRE, CAE e Escolas: 

1. Apresentação do Projecto de Discussão Interna; 
2. Reflexão sobre os documentos da Reforma do Ensino Secundário – Revisão 

Curricular –  1ºs Contributos das Escolas; 
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x Envio do Documento de Orientação da Reflexão às respectivas DRE, por parte 
das escolas, com as contribuições que as mesmas considerem relevantes; 

x Elaboração de Síntese das contribuições das escolas por parte das DRE; 
x Envio da Síntese de cada DRE à SEE. 
x Envio das Sínteses das DRE, a S. Exa o Ministro da Educação, pela SEE. 
5º Momento: Calendarização – Fevereiro de 2003 
x Relatório Final do Projecto de Discussão Interna – SEE (conhecimento aos 

intervenientes).”569 
 
 
No trabalho realizado, de acordo com a calendarização, as propostas 

produzidas pelos diferentes intervenientes constam do documento “Reforma do 
Ensino Secundário: Contributos e Pareceres” (anexo 15). Internamente o DES 

produz um parecer muito técnico, começando por pronunciar-se relativamente 

à Língua Portuguesa, à Língua Estrangeira II, ou III, como disciplinas 

estruturantes570, ao Direito A, ao Desenho B, ao Curso de Artes e à Ecologia571. 

 

A fim de melhor se compreender a tecnicidade do documento do DES, relativo 

à disciplina de Literatura Portuguesa, quando perguntados pela Secretaria de 

Estado da Educação “como é vista a possibilidade de a disciplina estruturante 
trienal (4,5 h + 4,5 h + 4,5 h) passar a ser Literatura Portuguesa, e não Língua 
Estrangeira II ou III, que nesse caso, a LE II ou III passaria a ser uma das 
disciplinas bienais de opção (4,5 h + 4,5 h)?”, transcrevemos o seu Parecer: 

                                                 
569 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Projecto de Discussão Interna. pp. 3-6. 
570 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Contributos e Pareceres.  
A fim de ilustrar um pouco mais a tecnicidade do Parecer do DES transcrevemos a Nota 
relativa à Língua Estrangeira II, ou III: “Ainda relativamente à Língua Estrangeira II ou III, seria 
muito importante introduzi-la, também como opção bienal, noutros cursos científico-
humanísticos, nomeadamente nos de Ciências Sociais e Humanas e Ciências Sócio-
Económicas, dando assim oportunidade aos alunos de estudarem uma 2ª ou 3ª língua. 
Considerando os planos de estudo propostos, essa oportunidade está confinada a um número 
muito reduzido de alunos (os do Curso de Línguas e Literaturas), contrariamente ao que se 
verifica no quadro actual do DL nº 286/89, em que se dá essa opção aos alunos do 
Agrupamento 4 – Humanidades (curso que abrange o de Línguas e Literaturas e o de Ciências 
Sociais e Humanas propostos). Por sua vez, os alunos do Agrupamento 3 – Económico-Social 
podem, no 12º ano, escolher Língua Estrangeira I ou II (sequência da formação geral).” 
571 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Contributos e Pareceres. 
Vejamos ainda para o mesmo efeito a transcrição da nota relativa à disciplina de Ecologia para 
melhor ilustrar a tecnicidade do Parecer do DES. Nota: “Chama-se a atenção para o facto de a 
Biologia e Geologia A ser uma precedência para as disciplinas de Biologia e de Geologia do 
12º ano, o mesmo se passando com a Física e Química A relativamente à Física e Química do 
12º ano. Estas disciplinas são fundamentais no Curso de Ciências e Tecnologias, devendo ser 
iniciadas no 10º ano, nomeadamente no caso dos alunos que pretendam seguir estudos 
superiores na área das ciências da vida ou da saúde.” 
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x “Considerando apenas 1 disciplina estruturante trienal, esta deve ser Língua 
Estrangeira II ou III. 

x A disciplina estruturante trienal não deve ser Literatura Portuguesa porque: 
- Se reduz ainda mais o âmbito do curso, que se pretende de Línguas e 

Literaturas, direccionando-se demasiado para a área da Literatura. 
- Se contribui para uma especialização excessiva em Literatura e, 

particularmente, em Literatura Portuguesa. A disciplina de Literatura 
Portuguesa é complementar à de Língua Portuguesa, disciplina da formação 
geral, uma vez que esta tem uma forte componente de Literatura, não fazendo 
portanto sentido que a sua carga horária passe a ser superior (13,5 h de 
Literatura relativamente a 9 h de Língua Portuguesa no conjunto dos 3 anos). 

- Em nenhum curso científico-humanístico a disciplina estruturante trienal 
surge como um reforço de alguma das disciplinas da formação geral – veja-se, 
por exemplo, as disciplinas trienais de Matemática A, História A e Desenho A -, 
o que sucederia com a Literatura em relação à Língua Portuguesa. Por outro 
lado, a disciplina de Língua Estrangeira II ou III não poderá ser vista como um 
reforço da LE da formação geral porque será sempre outra língua. 

- Se ofereceria uma formação insuficiente em Língua Estrangeira (apenas 2 
anos, o que seria particularmente grave num nível de Iniciação), quando existe 
necessidade de reforçar a LE. Com efeito, será necessária uma boa preparação 
em LE para prosseguimento de estudos no ensino superior, nomeadamente 
para as áreas de Língua, Linguística, Tradução, Literatura e Cultura.”572  

 

Através da transcrição anterior e das ilustrações utilizadas nas notas de 

rodapé, relativas ao documento que contém os contributos e pareceres, 

podemos perceber a importância da análise produzida pela administração 

educativa, não a nível de princípios, ou de linhas orientadoras estratégicas para 

o Ensino Secundário, mas a nível da reflexão, do questionamento e da procura 

de soluções, para as questões operacionais subjacentes à implementação da 

Reforma do Ensino Secundário Regular. 

 

No seu Parecer, o DES, procede também à análise dos Planos de Estudo 

propostos para os Cursos Científico-Humanísticos, começando por produzir 

referências na Formação Geral à disciplina de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, quanto à sua designação, e à disciplina de Educação Física, 

quanto à sua carga horária semanal, procedendo ainda à análise da Formação 

                                                 
572 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Contributos e Pareceres. 
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Específica, dos Cursos Científico-Humanísticos. O Parecer, que se transcreve 

seguidamente, produz também uma análise específica das diferentes matrizes 

dos Cursos Tecnológicos, apresentando ainda uma síntese de questões gerais, 

que nos permitem melhor compreender o seu conteúdo e intencionalidade: 
“Matriz Curricular:  
Relativamente às duas propostas de matrizes curriculares em análise, salienta-se 
que a proposta que distribui as cargas horárias das disciplinas trienais 
equitativamente pelos 3 anos é a que permite uma gestão mais equilibrada dos 
conteúdos programáticos e que possibilita a articulação destas disciplinas entre si e 
com as restantes disciplinas da formação Tecnológica. Além do exposto, é também 
a que implica menos ajustamentos ao nível dos programas já homologados. 
Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
No que diz respeito à disciplina de TIC, há 3 cursos em que se verifica uma 
sobreposição total dos conteúdos que integram o programa da disciplina de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (tendo em consideração a encomenda 
feita aos autores) com os conteúdos de uma das disciplinas da Formação 
Tecnológica, fazendo estas uma abordagem muito mais profunda e mais orientada 
para as vertentes profissionalizantes específicas do respectivo curso. Estão nesta 
situação os cursos de Informática (sobreposição com a disciplina de Aplicações de 
Informática), Multimédia (sobreposição com a disciplina de Tecnologias de 
Multimédia) e Ordenamento do Território (sobreposição com a disciplina de 
Sistemas de Informação Aplicada). 
Assim, para estes cursos, a disciplina das TIC na Formação Geral só não 
corresponderia a repetição de conteúdos se houvesse uma reformulação profunda 
de uma ou mais disciplinas da Formação Tecnológica (devido à articulação entre as 
disciplinas da formação tecnológica, a reformulação de uma pode implicar a 
necessidade de reajustar outras).  
Há outros cursos que incluem Módulos localizados de Tecnologias de Informação 
e Comunicação numa das disciplinas da Formação Tecnológica (é o caso dos 
cursos de Electrotecnia e Electrónica, de Desporto e de Construção Civil). 
Todos os cursos recorrem nas diversas disciplinas às tecnologias de Informação e 
Comunicação como «ferramenta» (uns mais do que outros) e muitos utilizam 
Informática aplicada aos conteúdos das respectivas áreas. 
Área Tecnológica Articulada 
Poderia designar-se a Área Tecnológica Articulada, a qual integra a disciplina de 
Especificação, o Projecto Tecnológico e o Estágio, por Área Tecnológica 
Integrada,  uma vez que a articulação entre disciplinas e professores não deve ser 
exclusiva desta área sendo fundamental para toda a formação tecnológica.”573 

                                                 
573 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Contributos e Pareceres. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
___________________________________________________________________________________ 
 

 339 

 

Relativamente à administração educativa e ao seu trabalho realizado com as 

escolas no Projecto de Discussão Interna, vejamos a síntese dos contributos 

das Direções Regionais de Educação (quadro 7), considerando os aspetos, 

questões e as sugestões apresentadas, bem como a sua incorporação, ou não, 

no documento final. Atentemos para o efeito à transcrição do quadro síntese: 

 
Quadro 7: Síntese dos contributos para a Reforma - DRE 

 
Aspectos – Questões / Sugestões 

Aspectos - questões / 
Sugestões 

 

Freq. 
(5) 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

   Não incorporado  
Aumento da carga horária da 
disciplina de Língua 
Portuguesa 

3 

   Não incorporado A unidade deverá ser 
sempre 90 minutos. Divisão da unidade lectiva de 

90 min. em parcelas de 45. 
 

1 

Falta de informação sobre os 
subsistemas profissionalmente 
qualificantes. 

2   Após a discussão 
pública dos documentos 
relacionados com o 
ensino artístico e 
profissional, essa 
informação estará mais 
disponível. 
 

  

Falta de informação sobre as 
necessidades e acções de 
formação de professores. 

2   Está a ser desenvolvido 
e planeado um conjunto 
de acções de 
informação para 2003-
2004 e um plano de 
acções de formação 
para o ano seguinte. 
 

  

Falta de clarificação quanto ao 
acesso ao ensino superior. 

5   Da responsabilidade do 
Ensino Superior 

  
Falta de informação sobre a 
avaliação dos alunos. 

3   Os diplomas sobre 
avaliação dos alunos 
serão adequados à 
revisão consolidada e 
reformulados. 

  

   Não incorporada  
Substituição do exame de 
Filosofia pelo de LE. 

1 

    Ainda nada foi decidido 
sobre a matéria. Deverá 
ser objecto de 
clarificação, após a 
consolidação da 
revisão. 
 

Desdobramento nas 
disciplinas / área curriculares 
práticas. 

 

As disciplinas de opção facilitam 
a construção de um percurso 
escolar próprio. 

1 Incorporada.   
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x As disciplinas de opção 
dificultam as aprendizagens 
estruturantes. 

x Escolha precoce de 
disciplinas 

3 A introdução de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes na formação 
específica nos cursos 
cientifico-humanísticos e a 
possibilidade dos alunos 
poderem continuar a 
escolher uma parte do 
seu percurso escolar 
procuram eliminar uma 
especialização precoce. 

  

Aumento de disciplinas 
obrigatórias na formação 
especifica.  

 

As propostas apresentam 
sobreposição de disciplinas e 
aprendizagens complementares 
e sequenciais. 

3   Desde que a escolha 
seja consciente e 
orientada, não se 
verificam essas 
sobreposições.   

   Não incorporada.  
Diminuir a carga horária da 
formação geral e aumentar na 
formação específica. 

1 

    Devem ser 
desenvolvidos esforços 
no reforço da 
orientação vocacional. 

As escolhas no 10º ano 
implicam uma melhor 
orientação vocacional a 
montante do secundário. 
 

2 

Exclusão errada da disciplina de 
Filosofia no 12º ano. 

2 A disciplina de Filosofia foi 
Incorporada. 

  

  
Exclusão errada da disciplina de 
Física nos CT de Const. Civil , 
El./El e Informática. 

3   A disciplina de Física 
não foi considerada no 
plano de estudos dos 
cursos referidos.   

Exclusão errada das disciplinas 
de formação técnica. 

3  As aprendizagens 
das disciplinas de 
formação técnica 
estão inseridas nas 
disciplinas de 
formação científica. 

 

  

Exclusão errada dos CT de 
Mecânica e Química. 

3   Poderão ser oferecidos 
no âmbito dos outros 
subsistemas 
profissionalmente 
qualificantes, 
nomeadamente os 
profissionais a funcionar 
nas escolas 
secundárias. 

  

  A introdução de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes na formação 
específica nos cursos 
cientifico - humanísticos e 
a possibilidade dos alunos 
poderem continuar a 
escolher uma parte do 
seu percurso escolar 
procuram eliminar uma 
especialização precoce. 

  
Fixação de uma disciplina 
bienal especifica obrigatória. 

1 

   Não incorporado.  
Área projecto ao longo de 
todo o secundário. 

3 

  Incorporado   
Diminuição da carga horária 
da área de projecto. 
 

3 
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   Não incorporado  
Área projecto com 2 
professores. 

3 

   Não incorporado.  
Exclusão da área de projecto 
no 12º ano.  

3 

   Não incorporado.  
Fusão entre os cursos de 
Ciências Sociais e Humanas e 
Ling. e Literaturas. 

2 

   Não incorporado.  
Fusão entre os cursos de 
Ciências Sociais e Humanas e 
Sócio – Económicos. 

2 

   Não incorporado  
x TIC adaptada a cada 

curso. 
x TIC opcional 

1 

  Incorporado. 
 
 
 

  
Redução da carga horária das 
TIC 

5 

    Foi publicamente 
assumida essa 
necessidade. 

Necessidade de apetrechar as 
escolas em face da disciplina 
TIC 
 

2 

   Não incorporado A disciplina de EMR é 
de oferta obrigatória e 
de frequência 
facultativa. Por esse 
motivo não se necessita 
de oferecer uma outra 
disciplina em 
alternativa. 

Criação de uma disciplina 
alternativa a EMR 

2 

   Não incorporado.  
Carga excessiva de EMR 3 
   Não incorporado.  
Projecto Tecnológico em 
todos os anos. 
 

1 

Definição de permeabilidade 
entre cursos. 

 Incorporado. O sistema de 
permeabilidade será 
melhorado, permitindo 
maior permeabilidade 
entre cursos ao longo do 
secundário.  

  

 3 

    Trabalho a desenvolver. 
Necessidade de planificar 
acções de Marketing dos CT. 
 

1 

Necessidade de reformular as 
habilitações. 

   Trabalho a desenvolver, 
nomeadamente no que 
se refere às novas 
disciplinas tecnológicas. 

 2 

   Não incorporado.  
Estágio não obrigatório 4 
  Incorporado, sendo que a 

regra é a sua realização 
em articulação com as 
aprendizagens na escola. 

  
Estágio no meio ou no final 
do ano lectivo 

1 

  Incorporado, sendo que a 
regra é a sua realização 
em articulação com as 
aprendizagens na escola. 

  
Estágio no meio do ano, com 
possibilidade de redução em 
termos de tempo – 
alternância escola – trabalho. 

1 
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    Reflexão a realizar. 
Contrapartidas às empresas 
para receberem estagiários. 

3 

    As situações 
excepcionais, no final 
do ensino secundário 
devem, naturalmente 
ser resolvidas pelo ME. 
No entanto, a regra 
para a abertura do CT é 
a escola assegurar o 
estágio em parceria 
com entidades. 

O ME deve garantir estágio 
sempre que se verifiquem 
obstáculos intransponíveis. 

2 

  Foi introduzida na matriz a 
possibilidade de atribuir 2 
ou 1 unidades de 90 min. 
à disciplina, considerando 
as disponibilidades físicas 
da escola. 
 

  
Diminuição da carga horária 
da disciplina de Educação 
Física 

3 

  Incorporado.   
Exclusão das provas globais 
 

3 

  Incorporado   
Ensino profissional 
ministrado em escolas 
secundárias regulares. 
 

1 

  Incorporado   
Colocar a disciplina de 
Psicologia como opção no 
12º no curso de Ciências e 
Tecnologias. 
 

2 

  Incorporado.   
Colocação da disciplina de 
Filosofia como opção no 12º 
no curso de artes. 

2 

   Não incorporado  
Literatura Portuguesa como 
disciplina trienal no curso de 
LL 

3 

  Incorporado.   
Economia como disciplina 
obrigatória no curso de CSE 

2 

   . A disciplina de Química 
não foi considerada no 
plano de estudos dos 
cursos referidos. 

Química disciplina no curso 
tecnológico de ordenamento 

2 

 
Esta síntese deixa-nos perceber a dimensão do trabalho desenvolvido, pelas 

Direções Regionais de Educação com as escolas, ao terem sido apresentadas 

trinta e cinco sugestões diferentes, bem como o cuidado colocado no trabalho 

realizado, tendo em conta que quinze das suas propostas tiveram acolhimento 

por parte da tutela, e existindo seis que estavam ainda em desenvolvimento, 

não tendo por conseguinte sido incorporadas no momento da análise.  

Tal como consta dos documentos consultados, a discussão pública, registou 

efetivamente um grande envolvimento por parte da administração educativa.  
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4.4.2. Pareceres e contributos externos relevantes. 
 
Para além dos contributos internos, relativos ao documento Reforma do Ensino 
Secundário: Linhas Orientadoras da Revisão Curricular, referidos no ponto 

anterior, fruto da reflexão, análise e produção de sugestões, levadas a cabo 

pela administração educativa, e que enriqueceram o documento inicial 

colocado em discussão pública, através da sua transcrição vejamos a síntese 

dos contributos constantes do documento Reforma do Ensino Secundário: 
Contributos e Pareceres, provenientes das Universidades e/ou departamentos 

universitários, Escolas e Associações profissionais.  

 

O documento informa-nos da síntese da análise produzida por estas 

instituições, tendo como base o documento colocado em discussão pública, 

seguidamente apresentado, relativamente aos Cursos Científico-Humanísticos. 

Neste documento começam por nos ser apresentados os aspetos positivos das 

considerações gerais efetuadas, relativamente à Reforma, como sendo: 
Aspectos positivos: 
x “Enquadramento estratégico e linhas orientadoras. 
x Introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação. 
x Redução dos Exames Nacionais e a sua distribuição. 
x Manutenção da Filosofia como disciplina obrigatória na formação geral. 
x Carácter facultativo das provas globais. 
x Programas com diferentes versões.” 

 
Ainda relativamente às considerações gerais efetuadas, no documento são 

apresentados seguidamente, num quadro síntese (quadro 8), os aspetos 

considerados negativos e as sugestões, fornecendo-nos ainda o quadro 

informação relativa à incorporação das sugestões apresentadas. Através do 

quadro, na coluna “outras observações”, podemos também perceber as razões 

que justificam a não incorporação das sugestões apresentadas, de acordo com 

o entendimento do XV Governo Constitucional, tendo em conta o desvio que 

possa existir entre as propostas feitas e as linhas orientadoras e os princípios 

estabelecidos para a Reforma do Ensino Secundário.  

 

Vejamos então a transcrição do quadro:  
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Quadro 8: Síntese considerações gerais (Reforma) - Aspetos negativos / Sugestões: 

 
Aspectos Negativos /    
                         Sugestões 
 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

x Sobrevalorização das TIC 
numa etapa avançada da 
formação e num só ano. 

x Inadequação relativamente 
aos recursos disponíveis. 

 
As TIC continuarão a ser 
utilizadas transversalmente 
nas áreas curriculares / 
disciplinares. 
 
Há uma diminuição da carga 
horária semanal das TIC de 3 
para 2 unidades de 90 minutos 

 
A transversalidade 
proposta não poderá 
colocar em causa a 
existência de uma 
disciplina TIC no 
secundário, já que esta 
opção é um dos 
elementos estruturantes 
da revisão. 
 
 

 
A “Alfabetização” já é 
uma opção estratégica 
no Ensino Básico. No 
entanto, essa opção é 
complementada no 
secundário com a 
proposta apresentada. 

x Integração das TIC nas 
diversas áreas 
curriculares / 
disciplinares. 

x “Alfabetização” no 
domínio das TIC deve ser 
uma opção estratégica no 
Ensino Básico. 

x Redução da carga horária 
TIC 
 

Incoerência entre linhas 
orientadoras e propostas de 
concretização. 

  Na generalidade, as 
propostas apresentadas 
e melhoradas após a 
discussão pública, vão 
ao encontro das linhas 
orientadoras da revisão 
curricular. 

 

Especialização excessiva no 
ensino secundário.  

A introdução de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes na formação 
específica nos cursos cientifico 
- humanísticos e a 
possibilidade dos alunos 
poderem continuar a escolher 
uma parte do seu percurso 
escolar procuram eliminar uma 
especialização precoce. 
 

  

 

Indefinição da permeabilidade. O sistema de permeabilidade 
será melhorado, permitindo 
maior permeabilidade entre 
cursos ao longo do 
secundário. 

  
Definição do sistema de 
permeabilidade. 

Indefinição das condições de 
acesso ao ensino superior. 

  Esta é matéria do 
Ensino Superior. 

Definição das condições de 
acesso ao ensino superior. 
 
Carga horária excessiva da 
disciplina de Educação Física. 

 
Foi introduzida na matriz a 
possibilidade de atribuir 2 ou 1 
unidades de 90 minutos à 
disciplina, em função dos 
recursos físicos da escola. 
 

  

 

Ausência de linhas orientadoras 
para o ensino artístico, 
profissional e vocacional. 

  Esta é matéria de 
futuros documentos a 
colocar a discussão 
pública.  

Área de Formação Pessoal e 
Social redutora 

 Não incorporada. A área da Formação 
Pessoal e Social deverá 
ser transversal no 
currículo.  
 

x Diversificação da oferta 
na Formação Pessoal e 
Social 
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x EMR como alternativa a 
Educação Cívica. 
 

EMR será uma 
disciplina de oferta 
obrigatória mas de 
frequência facultativa. 
 

Indefinição de estratégias de 
operacionalização 
(avaliação,…etc.) 

  Será objecto de 
diplomas próprios a 
partir dos suspensos, 
adaptados e 
reformulados em função 
das alterações 
realizadas no final da 
discussão pública. 

 

    
Matéria ainda não 
definida. 

Desdobramento nas 
disciplinas de natureza 
prática / experimental 
 Incorporada. Nos diferentes 

cursos científico – 
humanísticos foram 
reformuladas a oferta das 
disciplinas bienais e/ou anuais 
de opção. 

  
Inclusão de “novas” 
disciplinas 

 
No documento é apresentada seguidamente a análise relativa aos Cursos 

Científico-Humanísticos, apresentando as seguintes considerações gerais: 
Aspetos positivos: 

x “Introdução da Área de Projecto. 
x Exame Nacional a Filosofia. 
x Redução do nº de cursos.” 

 
Ainda no tocante às considerações gerais efetuadas, relativas aos Cursos 

Científico-Humanísticos, vejamos o quadro síntese apresentado no que se 

refere aos aspetos negativos/sugestões: 
 

Quadro 9: Síntese considerações gerais C.H. - aspetos negativos/sugestões: 
 

Aspectos Negativos / 
 Sugestões 

 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

Incoerência dos planos 
curriculares / formação 
especifica pobre (obriga a 
escolhas precoces) 
 

A introdução de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes na formação 
específica nos cursos 
cientifico - humanísticos e a 
possibilidade dos alunos 
poderem continuar a 
escolher uma parte do seu 
percurso escolar procuram 
eliminar uma especialização 
precoce. 
 

  

Definir a componente de 
formação específica, em cada 
curso, identificando o bloco 
de disciplinas estruturantes. 

Ausência da disciplina de 
Filosofia no elenco das 
disciplinas anuais. 

Foi incorporada em todos os 
cursos (com excepção no 
curso de Ciências e 
Tecnologias). 

  

Inclusão da disciplina de 
Filosofia no elenco das 
disciplinas anuais. 
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Concentração da área de 
projecto no 12º ano. 

  A área de projecto será 
um espaço de 
confluência de saberes 
obtidos ao longo do 
curso. 

Valorização da área de 
projecto em termos da carga 
horária e avaliação / 
distribuição por todo o ciclo. 
 
Desvalorização da formação 
científica dos cidadãos 

  A vertente científica 
está salvaguardada em 
todos os aspectos.  

Desvalorização da Literatura 
Portuguesa. 

Foi incluída a Literatura 
Portuguesa nas disciplinas 
bienais estruturantes e da 
disciplina de Literaturas 
Língua Portuguesa no 12º 
ano. no curso de Línguas e 
Literaturas 

  

 

   Deve ser uma área a 
valorizar no âmbito da 
formação contínua de 
professores. 

Área de projecto garantida 
por professores da formação 
especifica 
 Situação incorporada.   
Inclusão de outras disciplinas 
no elenco das anuais 
 Situação incorporada com 

exame na disciplina trienal e 
bienal (11º ou 12º anos) 
 

  
Exame às disciplinas 
especificas 

Realização de exame no 12º 
ano a Filosofia 

 Não incorporada.  

 
Carga horária excessiva na 
área de projecto 

Incorporada. Área de 
Projecto passa de 3 blocos 
para 2 blocos de 90 minutos 

  

 
Desvalorização dos saberes 
ligados às Ciências Sociais e 
Humanas 

  Os cursos e as 
disciplinas ligadas às 
Ciências Sociais e 
Humanas propostas, 
não apontam para essa 
desvalorização. 

 

Presença excessiva das TIC no 
currículo. 

 Não incorporada.  

 
 
Por último o documento apresenta a análise efetuada, pelas instituições 

referidas, relativamente a cada um dos Cursos Científico-Humanísticos, no que 

se refere aos aspetos negativos e sugestões consideradas (quadros 10 a 14): 

 
Quadro 10: Síntese aspetos negativos/sugestões - Curso C.H.de Ciências e Tecnologias 

 
Aspectos Negativos/  

Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

x O sistema de opções 
empobrece ou anula a 
formação científica 

x O sistema de opções 
obriga a escolhas 
precoces. 

A introdução de duas 
disciplinas bienais estrutu-
rantes na formação especí-
fica nos cursos científico-
humanísticos e a possibili-
dade dos alunos poderem 
continuar a escolher uma 
parte do seu percurso esco-
lar procuram eliminar uma 
especialização precoce. 
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Redução da carga horária 
atribuída às disciplinas 
científicas (Bio./Geo./Fis./Quim). 

  Não existe redução da 
carga horária 

 
Falta de coerência e 
sequencialidade do plano de 
estudos 

  Nas matrizes 
resultantes do processo 
de discussão, não se 
considera nenhuma 
incoerência ou falta de 
sequencialidade. 

 

Eliminação das disciplinas 
técnicas compromete o 
desenvolvimento de 
competências experimentais 

As competências técnicas e 
experimentais são 
adquiridas no âmbito dos 
programas das disciplinas 
técnico-científicas. 

  

Enfatização da componente 
experimental no ensino das 
ciências 
 
Desfasamento no início das 
bienais da formação específica 
possibilita um hiato na 
aprendizagem das disciplinas. 

Incorporado  As matrizes permitem a 
simultaneidade. 

 
Ausência da disciplina de Psico-
logia no elenco das disciplinas 
de formação especifica. 

Incorporada em todos os 
cursos. 

  

Inclusão da disciplina de 
Psicologia no elenco das 
disciplinas anuais 
 Incorporado.   
Obrigatoriedade da Biologia -
Geologia e/ou Física - 
Química no 10º e 11º anos 
 
Apenas 1 disciplina de opção no 
12º ano.  

 Não Incorporado. Das disciplinas anuais o 
aluno escolherá uma 
para completar o 
currículo mínimo. 

Duas disciplinas anuais (12º) 
a escolher entre Biologia, 
Geologia, Física, Química. 
 Incorporada.   
Oferta de várias disciplinas 
no elenco das anuais 
 
Geologia como opção 
dependendo da disponibilidade 
da escola. 

Incorporada.   

Oferta da Geologia. 

 
 
 

Quadro 11: Síntese aspetos negativos/sugestões - Curso C.H.de Ciências Socioeconómicas 
 
Aspectos Negativos/  

Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

  Não incorporada.   
Oferta de uma disciplina 
ligada à Organização de 
Empresas. 
 Incorporada.   
Inclusão da Filosofia no 
elenco das disciplinas anuais. 
 Incorporada.    
Fixação da disciplina 
Economia A como bienal 
obrigatória.  
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 Incorporada.   
Fixação da disciplina de 
Geografia A como bienal 
obrigatória. 
 
 
Quadro 12: Síntese aspetos negativos/sugestões - Curso C.H.de Ciências Sociais e Humanas 

 
Aspectos Negativos/  

Sugestões 
 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

  Não incorporada.  
Inclusão do Latim na oferta 
de disciplinas bienais de 
opção. 
 Incorporada   
Inclusão da Filosofia no 
elenco das disciplinas anuais. 
Fixação da disciplina Economia 
A como bienal obrigatória.  

Incorporada   

 
Fixação da disciplina de 
Geografia A como bienal 
obrigatória. 

Incorporada   

 
 
 
 

Quadro 13: Síntese aspetos negativos/sugestões - Curso C.H.de Línguas e Literaturas 
 
Aspectos Negativos/  

Sugestões 
 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

Curso descaracterizado – 
Carácter opcional das 
disciplinas estruturantes – 
Literatura Portuguesa e Latim. 

Incorporada   

Fixação de Latim e Literatura 
Portuguesa como bienais na 
formação específica. 
 
Eliminação das disciplinas 
técnicas. 

  A formação técnica 
curricular não foi 
considerada no plano 
de estudos. 

 

Ausência da disciplina de Latim 
no elenco das disciplinas anuais 

Incorporado.   

Inclusão do Latim no elenco 
das disciplinas anuais. 
 
Ausência da disciplina de 
Filosofia no elenco das 
disciplinas anuais. 

Incorporado   

Inclusão da Filosofia no 
elenco das disciplinas anuais. 
 
Ausência da disciplina de 
Geografia 

 Não incorporado  

Oferecer Geografia C no 
elenco das anuais. 
 
Carácter opcional da disciplina 
de História 

 Não incorporado  
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Sobrevalorização das TIC As TIC continuarão a ser 
utilizadas transversalmente 
nas áreas curriculares / 
disciplinares. 
Há uma diminuição da carga 
horária semanal das TIC de 
3 para 2 unidades de 90 
minutos. 

  
 

  Não incorporado.  
Inclusão do Latim na 
Formação especifica como 
L.Est. II ou III 
 
 

Quadro 14: Síntese aspetos negativos/sugestões - Curso C.H.de Artes Visuais 
 
Aspectos Negativos/  

Sugestões 
 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

Ausência da disciplina de 
Psicologia no elenco das 
disciplinas anuais. 

Incorporada   

Inclusão da Psicologia no 
elenco das disciplinas anuais. 
 
x Falta de coerência e 

sequencialidade do plano 
de estudos. 

x O carácter opcional das 
disciplinas de GD e História 
da Cultura e das Artes 

Incorporada   

Fixação da componente 
específica (Geometria 
Descritiva A e História da 
Cultura e das Artes). 
 
Sobrevalorização do Desenho   Foi considerada a 

disciplina trienal 
estruturante, daí a sua 
valorização. 

 

Inadequação do programa de 
FQ A 

  Disciplina bienal 
opcional no 11º ano – 
escolha condicionada à 
disponibilidade da 
escola.  

 

Ausência da disciplina de 
Ciência Politica no elenco de 
disciplinas anuais. 

Incorporada.   

 
O carácter opcional da 
disciplina de Matemática 

Incorporada.    

Fixação da Matemática como 
disciplina obrigatória. 
 
O sistema de opções 
empobrece a aquisição de 
competências essenciais. 

A introdução de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes na formação 
específica nos cursos 
cientifico - humanísticos e a 
possibilidade dos alunos 
poderem continuar a 
escolher uma parte do seu 
percurso escolar procuram 
eliminar uma especialização 
precoce. 
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Como nos foi dado constatar, através da transcrição das sínteses do 

documento Reforma do Ensino Secundário: Contributos e Pareceres, referente 

aos contributos oriundos das Universidades e/ou departamentos universitários, 

Escolas e Associações profissionais, relativamente ao documento Reforma do 
Ensino Secundário: Linhas Orientadoras da Revisão Curricular, colocado em 

discussão pública, também neste caso, à semelhança do que se verificou com 

as contribuições produzidas pela administração educativa, nos apercebemos 

da dimensão do trabalho desenvolvido, que denota um grande envolvimento, 

bem como a grande qualidade da reflexão produzida. 

 

A participação destas instituições veio enriquecer em muito a reflexão sobre a 

Reforma do Ensino Secundário, assim como, naturalmente, o documento final, 

enquadrado pelas linhas orientadoras e princípios subjacentes à Reforma, já 

anteriormente referidos. 

 
Na síntese apresentada podemos ver o enorme número de contributos 

apresentados, tendo, igualmente com o que se passara com a administração 

educativa sido apresentadas trinta e cinco sugestões de melhoria e 

aperfeiçoamento do documento em discussão pública. Dessas trinta e cinco 

sugestões foram incorporadas no documento final vinte e três, não podendo 

haver pronúncia sobre três por ainda não estarem fechados esses pontos, ou 

serem da tutela do Ensino Superior, o que significa que as sugestões 

apresentadas se constituíram como uma mais-valia muito significativa. 

  

No caso das sugestões apresentadas podemos verificar que relativamente aos 

Cursos Científico-Humanísticos de Ciências Socioeconómicas, onde não foram 

assinalados aspetos negativos, todas as propostas de sugestão apresentadas 

foram consideradas passíveis de incorporação no documento final.  

 

Tratou-se efetivamente, como podemos constatar, de um período de discussão 

pública extraordinariamente participado e enriquecido pela qualidade e 

quantidade das propostas apresentadas que contribuíram significativamente 

para a melhoria do documento final da reforma.  
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Por último, ainda relativamente ao documento em análise, Reforma do Ensino 
Secundário: Contributos e Pareceres, atentemos ao Parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE)574 que, de acordo com o Ministro da Educação do 

XV Governo Constitucional, David Justino,575 corporiza algumas das vozes 

críticas à Reforma do Ensino Secundário, nomeadamente entre os defensores 

da tese da progressiva universalização do acesso ao ensino secundário.576 

 

Sobre esse parecer o Ministro da Educação do XV Governo refere que “nunca 
o CNE havia dado tanta importância aos «riscos sociais e económicos» e 
destacado o «esforço financeiro» necessário para a concretização da medida, 
como o fez neste parecer” e acrescenta, num tom ainda mais crítico, que:  

“qualquer cidadão minimamente instruído, perante o ritmo de quebra demográfica e 
as taxas de saída precoce no ensino secundário perceberia que o esforço financeiro 
adicional era nulo. Mesmo que «por milagre» as taxas de saída precoce se 
reduzissem a zero até 2010, a viabilidade estava assegurada.”  

 

E na sua apreciação ao Parecer do Conselho Nacional de Educação, David 

Justino, continuando a utilizar um tom igualmente crítico, refere que,  
“o segundo aspecto relevante da crítica do CNE é paradigmático da ideologia 

estatista que prevaleceu no seu parecer: «… em vez de enfatizar a obrigatoriedade 

dos cidadãos em frequentar mais três anos de escolaridade, deveria valorizar o 
papel e o esforço do Estado e de todas as outras instituições promotoras de ensino 
e de formação na criação de condições de universalização do acesso ao nível 
secundário». A velha obsessão de desvalorizar um dever de cidadania e remeter 
para o Estado e as instituições a responsabilidade de criação de condições para a 
universalização do acesso, acabaria por relegar para um futuro incerto o que o 
presente exigia como urgente desígnio nacional. O parecer não explicita que 
condições são essas e, se criadas, se seriam suficientes para eliminar o atraso 
educacional de que todos reclamam. O mesmo parecer nem sequer se preocupa 
em avaliar o impacto financeiro e a exequibilidade da criação dessas condições, à 
semelhança da crítica formulada à proposta de reforma.” 

 

Efetivamente o parecer do CNE expressa inúmeras críticas aos documentos 

colocados em discussão pública, pelo Ministério da Educação, tal como tinha 

                                                 
574 Parecer nº.1/2003, do Conselho Nacional de Educação. 
575 David Justino é atualmente, em 2016, Presidente do Conselho Nacional de Educação. 
576 Justino, D. et. al. (2006). op. cit., p. 19. 
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sido feito notar por David Justino. A fim de ilustrar esse posicionamento e de o 

melhor podermos compreender, vejamos na apreciação geral do parecer, 

algumas das apreciações efetuadas nos seus primeiros pontos, através da sua 

transcrição do documento Reforma do Ensino Secundário: Contributos e 
Pareceres: 

1. “O documento do ME é sucinto, traça apenas as grandes linhas de orientação e 
apresenta os novos planos de estudo. Duas grandes opções estratégicas subjazem 
à «reforma do ensino secundário», apresentada como inevitável, recusando «a 
ilusão de uma revisão envergonhada»: a proposta de alteração da Lei de Bases do 
Sistema Educativo, com a passagem do 3º ciclo do ensino básico a 1º ciclo de um 
novo ensino secundário, de seis anos de duração; e «o prolongamento da 
escolaridade obrigatória até ao 12º ano», em 2010.  
 
Importaria esclarecer os portugueses, em primeiro lugar, sobre o alcance desta 
(potencialmente profunda) alteração da duração tanto do ensino básico, que 
encurta, como do ensino secundário, que se alonga. Porque é que existe esta 
proposta? Ou seja, impõe-se elucidar os cidadãos sobre as orientações e 
necessidades educativas que fundamentam esta ampliação do ensino secundário 
(das escolas secundárias apenas?) em mais três anos de duração e sobre que 
melhorias se esperam e onde. Muito pouco se adianta. Apenas se refere a 
necessidade de combater o abandono escolar.  
O CNE adverte para a necessidade e a relevância deste esclarecimento, que deve 
constituir, em qualquer circunstância, um ponto nuclear de debate público. 
 

2. O documento do ME traça cinco novos objectivos estratégicos para o ensino 
secundário, a saber, o aumento da qualidade das aprendizagens, superando um 
generalizado baixo nível de desempenho dos alunos, o combate ao insucesso e 
abandono escolares, que apresentam níveis muito elevados no secundário, uma 
resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, a 
articulação progressiva entre as políticas de educação e de formação e o reforço da 
autonomia das escolas, sustentado em maior capacidade de decisão, maior 
responsabilidade, maior independência das escolas e maior integração nas 
comunidades locais.  
O CNE entende dever sublinhar de novo, reforçando a perspectiva estratégica 
enunciada, que a qualidade do ensino e das aprendizagens não depende apenas de 
alterações curriculares e ainda menos de modificações dos planos de estudos. 
Aspectos apenas vagamente aflorados neste projecto de reforma, como sejam a 
autonomia das escolas, a participação dos alunos, a ligação das escolas às 
comunidades locais, as práticas de administração e gestão das escolas, a 
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multiculturalidade que povoa as escolas, a orientação escolar e profissional, a 
disponibilidade de recursos para as novas áreas criadas e a formação de 
professores, são áreas centrais para a melhoria da qualidade das instituições 
educativas escolares, devendo por isso ser cruzadas com as alterações dos planos 
de estudo e dos programas. 
 

3. O ME persiste em colocar em debate público propostas de reforma que não 
procedem a qualquer apresentação de cálculos de custos. Não se pode saber, 
assim, o que se vai fazer, em que anos se vão concretizar as medidas propostas, 
em que prazos se vão cumprir as metas, quanto é que o Governo se propõe investir 
em cada modalidade. Esta proposta não é facilmente criticável por estar 
economicamente infundada, recusando enfrentar a necessidade de recursos para a 
executar, o que é particularmente preocupante num tempo de forte contenção da 
despesa pública.”577 

  

No entanto cumpre também referir que dos dez pontos enunciados, na 

apreciação geral, o último tece uma apreciação favorável, referindo no entanto 

que esses aspetos positivos não estão isentos de críticas. Vejamos também a 

transcrição desse ponto, a partir do documento Reforma do Ensino Secundário: 
Contributos e Pareceres, onde é expresso que: 

“Esta proposta contém vários aspectos positivos, que nos apraz sublinhar: (i) a 
passagem das provas globais a um instrumento de avaliação facultativo, para ser 
usado conforme decisão de cada escola; (ii) a melhor distribuição da carga de 
exames pelos 11º e 12º anos; (iii) a criação das unidades lectivas de noventa 
minutos; (iv) a criação de uma área de Projecto Tecnológico, em interligação com os 
estágios, nos cursos tecnológicos.  
 
Não nos parece, contudo, que seja isento de críticas o abandono do princípio do 
exame nacional a todas as disciplinas, uma vez que abre as portas a fenómenos de 
eleição de certas disciplinas e de desvalorização de outras, enviesando a 
importância de um currículo e de uma formação inicial multidimensional dos jovens. 
Também nos merece preocupação especial a implementação das unidades lectivas 
de noventa minutos, uma vez que não se vislumbra nos documentos do ME 
qualquer atenção, quer à reformulação dos programas, quer à necessária e 
inadiável formação de professores para que esta medida, plena de potencialidades, 
não se transforme numa grande perda de eficiência.”578 

 

                                                 
577 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Contributos e Pareceres. 
578 Idem. 
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No entanto na apreciação feita na especialidade, podemos constatar através do 

documento em análise, referenciado, que o parecer refere mais alguns pontos 

de apreciação favorável, entre muitos outros desfavoráveis que foram a tónica 

da apreciação. Sobre as apreciações favoráveis podemos ilustrá-las com 

alguns dos pontos que a seguir se transcrevem do documento Reforma do 
Ensino Secundário: Contributos e Pareceres: 

18. “Parece-nos positiva a perspectiva da obrigatoriedade da formação em tecnologias 
da informação e comunicação (TIC), pois ela pode, além de fomentar uma cultura 
tecnológica de base necessária a todos, esbater diferenças sociais e culturais no 
acesso às oportunidades da chamada «sociedade da informação». Saber aceder, 
tratar, criticar e usar a informação disponível por meios electrónicos é cada vez mais 
uma competência que todos os cidadãos devem possuir. Além de relembrarmos 
que seria mais adequado inserir esta área de formação no fim do ensino básico, no 
9º ano, entendemos que esta formação deveria ter uma carga horária menor do que 
a prevista e deveria conter dois níveis, um de iniciação e um de desenvolvimento, 
sob pena de muitos jovens se sentirem frustrados na sua frequência, dado já terem 
ultrapassado o nível de iniciação.  
 
Entende também o CNE que uma disciplina deste tipo só será eficiente se estiver 
muito articulada com todas as actividades escolares, mormente com as actividades 
da «área de projecto», acima referidas, podendo haver, inclusivamente, uma quase 
completa interligação entre as duas actividades curriculares. Importa ainda cuidar 
da formação de professores e do correcto apetrechamento das escolas, sob pena 
de uma oportunidade se constituir em logro. Estas perspectivas poderiam vir a ser 
mais plenamente desenvolvidas se fosse criada a figura de um professor 
coordenador das TIC em cada escola. 
 

19. A criação, nos cursos tecnológicos, de um estágio profissional obrigatório parece-
nos uma medida adequada, quando enquadrada numa perspectiva de 
fortalecimento da ligação das escolas secundárias às organizações económicas e 
dos respectivos cursos às empresas. Entendemos que é infeliz a afirmação de que 
os estágios não devem «sacrificar a componente de formação geral», pois eles 
constituem exactamente uma riquíssima fonte de formação geral dos cidadãos, 
favorecendo o desenvolvimento de saberes e de competências essenciais para uma 
boa inserção sócio-profissional. Não nos parece pertinente o estabelecimento de um 
número de horas rígido e a obrigatoriedade da realização do estágio «em contexto 
real de trabalho». Muitas escolas não se encontram localizadas em meios que lhes 
possibilitem o cumprimento desta obrigatoriedade e muitas empresas não se 
encontrarão disponíveis para acolher estagiários. Seria mais oportuno, por isso, 
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adoptar uma concepção de estágio mais abrangente, aberta a várias modalidades 
de experiências de trabalho, porventura realizadas em ritmos diferenciados.”579 

 

Das vinte e três apreciações do parecer, entre as apreciações gerais e 

específicas, vejamos ainda a transcrição, através do documento em análise, de 

mais duas apreciações favoráveis aos documentos da reforma apresentados, 

na apreciação específica: 
21. “Parece-nos muito positivo o objectivo enunciado de caminhar em direcção a uma 

«plena integração das políticas de educação e formação vocacional de forma a 
eliminar sobreposição das ofertas de educação/formação e a concretizar os 
princípios da educação e da formação ao longo da vida». Este objectivo ficaria mais 
claro, como dissemos, se os documentos orientadores do ME abrangessem 
também as modalidades de formação artística e profissional, integradas no nível 
secundário. 
 

22. O objectivo de rever o plano de estudos e o modo como se ensina e aprende no 
ensino secundário é de louvar e só peca por tardio. No entanto, o CNE sublinha que 
não se compreende o real alcance desta revisão num momento em que o ME 
anuncia para breve uma alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo, através da 
criação de um novo ciclo de estudos no ensino secundário. O CNE teme que, dentro 
de muito pouco tempo, se vá assistir a novos debates públicos sobre novas 
alterações curriculares, decorrentes dos novos consensos obtidos em sede de 
Assembleia da República.”580 
 

Cumpre ainda referir a apreciação feita relativamente à estrutura curricular, 

para percebermos a natureza das críticas efetuadas, através da transcrição 

desse ponto, retirado do documento Reforma do Ensino Secundário: 
Contributos e Pareceres: 

20. “No que se refere aos planos de estudo propostos, o CNE, sem qualquer carácter 
de exaustividade, pretende expressar algumas preocupações sobre a estrutura 
curricular proposta: (i) a inexistência de uma disciplina de formação humanista, no 
12º ano, que contemple a reflexão sobre o ser humano, a ética, o sentido da 
participação social, a reflexão sobre o mundo contemporâneo, as relações 
interpessoais e a cidadania, contraria várias recomendações internacionais e 
empobrece a formação dos jovens numa área nuclear para o desenvolvimento 
pessoal, para a aproximação dos povos, para a compreensão do mundo e da vida e 
para a paz; (ii) parece-nos que haverá um empobrecimento da formação científica e 

                                                 
579 Ibidem. 
580 Ibidem 
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cultural dos jovens, se passar a ser obrigatória a frequência de apenas uma 
disciplina de formação específica, o que dificulta também o acesso ao ensino 
superior, porque limita fortemente o leque de opções dos jovens; (iii) também não 
parece aconselhável a possibilidade de não haver Matemática Aplicada nos cursos 
de Ciências Sociais e Humanas e nos cursos de Artes, bem como de permitir a 
realização de um curso de Línguas e Literaturas (estudos com componente 
Português) sem Literatura Portuguesa, durante os três anos do ensino secundário, e 
ainda a ausência de disciplinas como Física e Química, Biologia e Geologia nos 
cursos de Ciências e Tecnologias, pois tal contribuirá para aumentar a iliteracia 
científica e técnica; (iv) também não deveriam ser abandonadas as formações em 
técnicas laboratoriais, essenciais à experimentação e rigor científicos, além de 
constituírem uma componente de formação imprescindível nas áreas tecnológicas 
da saúde e do ambiente; (v) e, finalmente, a expressão plástica deve manter-se 
como componente específica do curso de Artes. 
Além disto, nos cursos tecnológicos, empregam-se indiscriminadamente em 
diversas disciplinas as designações de «práticas», «técnicas» e «oficinas», sem que 
se perceba o seu alcance, o que pode constituir motivo de desorientação para 
alunos e famílias; suscita, ainda, forte preocupação a indefinição do desenho 
curricular de diversos cursos tecnológicos, cujas disciplinas de especificação são 
enunciadas como «a definir».”581    

 

Tal como referiu anteriormente David Justino, sobre as críticas de natureza 

ideológica expressas no parecer do Conselho Nacional de Educação, este 

nosso percurso pelos Pareceres e Contributos das mais diversas instituições 

permitem-nos perceber que os aspetos referidos, bem como as sugestões 

apresentadas, não são neutras, deixando transparecer, em função desses 

posicionamentos se os mesmos se aproximam mais dos princípios 

enquadradores da reforma proposta, ou da reforma do governo anterior, 

suspensa pelo XV Governo. Estamos perante posicionamentos políticos, nem 

sempre explícitos, que nos ajudam a compreender melhor a educação e o 

discurso político.     

 

 

 

 

 
                                                 
581 Ibidem. 
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4.4.3. Intervenções parlamentares sobre o documento em discussão 
pública.  

 
No final do ponto anterior foi por nós referido, de que as posições expressas 

nos documentos produzidos, nomeadamente nos pareceres e contributos, em 

relação ao documento da Reforma do Ensino Secundário em discussão 

pública, nem sempre eram neutras, deixando por vezes transparecer 

posicionamentos políticos de carácter ideológico.  

 

A fim de percebermos a maior evidencia desse pressuposto no discurso 

político, como é expectável, debrucemo-nos sobre as intervenções políticas, 

proferidas no Parlamento, nomeadamente as que dizem respeito à Reforma do 

Ensino Secundário, pelo Governo e pelos deputados dos diferentes Grupos 

Parlamentares com assento no hemiciclo582, na Reunião Plenária de 23 de 

Janeiro de 2003.  

 

Neste momento de análise do discurso político na educação, comecemos pelas 

palavras do Ministro da Educação do XV Governo que abriu o debate fazendo 

um resumo do trabalho realizado pelo Ministério da Educação:  
“Esta intervenção inicial será muito sintética e sucinta, não deixando, ao fim de 9 
meses de início de actividade do Governo, de fazer um balanço breve das iniciativas 
e das medidas tomadas durante esse período. 
Refiro-me ao conjunto de iniciativas que foram tomadas visando alterar o estado de 
completa desorganização em que se encontrava o sistema educativo. […]  
É claro que este sistema relativamente desorganizado tinha subjacente um 
completo descontrolo financeiro que levou a um acumular de défices e, sobretudo, a 

                                                 
582 Diário da República - I Série-A, de 2 de Abril de 2002.  
Neste Diário da República a Comissão Nacional de Eleições publica o Mapa Oficial n.º 1-
A/2002, relativo aos deputados eleitos, bem como o mapa oficial das eleições para a 
Assembleia da República realizadas em 17 de Março de 2002.  
É importante, para melhor compreensão, referir aqui o número de deputados eleitos por cada 
um dos Partidos Políticos que passaram a constituir o hemiciclo: Partido Social Democrata 
(PPD/PSD)-105; Partido Socialista (PS)-96; Centro Democrático Social (CDS)-14; Partido 
Comunista Português (PCP)-10; Bloco de Esquerda (BE)-3; Partido Ecologista os Verdes 
(PEV)-2.  
Sendo o Parlamento constituído por 230 deputados consegue-se a maioria parlamentar de 
suporte a um governo com um mínimo de 116 deputados. O XV Governo formado pela 
coligação PSD-CDS obtinha assim 119 lugares no Parlamento e governava assim com maioria 
relativa. Estes números ajudam-nos a perceber também os posicionamentos patentes nas 
intervenções que vamos apresentar dos diferentes deputados, das diferentes forças políticas. 
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uma dinâmica de crescimento da despesa difícil de conter. Também um dos 
objectivos fundamentais foi precisamente o de, pelo menos, conter essa dinâmica 
de despesa e, a partir daí, poder começar a fazer uma gestão racional dos recursos, 
em especial dos recursos financeiros. 
Mas há, acima de tudo, da parte do Ministério da Educação e deste Governo, um 
esforço assinalável no que diz respeito ao novo quadro normativo do sistema 
educativo. Daí que tivéssemos apostado de imediato no novo Estatuto do Aluno, na 
definição de uma Lei-Quadro para a Avaliação do Sistema Educativo, num diploma 
fundamental sobre descentralização de competências, que institui o funcionamento 
dos Conselhos Municipais de Educação e das Cartas Educativas, e, por último, o 
lançamento da reforma do Ensino Secundário. […] 
De facto, é extremamente positivo que, em tão pouco tempo, tivéssemos 
conseguido criar um conjunto tão vasto e tão profundo ao nível da gestão e 
desenvolvimento do sistema educativo. São esta mesma preocupação e esta 
mesma tendência que vamos acentuar para este ano de 2003. […].”583 

 

David Justino quer vincar primordialmente, nesta sua primeira intervenção duas 

ideias. Por um lado a necessidade de proceder, à frente do Ministério da 

Educação, a uma gestão racional dos recursos, pondo fim a uma herança de 

completo descontrolo, especialmente financeiro, e por outro lado a necessidade 

de produzir um novo quadro normativo no sistema educativo. 

 

A primeira deputada a usar da palavra para interpelar o Ministro da Educação é 

Ana Benavente, do Partido Socialista (PS), uma das responsáveis pela 

Reforma do Ensino Básico em vigor, bem como pela Reforma do Ensino 

Secundário entretanto suspensa pelo ministro David Justino. Ana Benavente no 

entanto decide centrar-se, ao contrário do que seria de esperar, no ensino 

básico, não questionando o ministro sobre o ensino secundário, contudo 

quanto à Reforma do Ensino Secundário refere no início da sua intervenção 

que, 
“Embora a actualidade se centre no ensino secundário, em que uma reforma a 

retalho veio substituir uma revisão curricular coerentemente preparada e por vós 
suspensa - veja-se, aliás, como vêm corrigidos à pressa os erros que introduziram 
sem qualquer fundamento, como é o caso da Filosofia do 12.º ano! -, as minhas 
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perguntas serão sobre o ensino básico, por vós dito não superior, vá-se lá saber 
porquê!... 
No país que somos, durante tanto tempo arredado da educação, ciência e cultura e 
em que V.Exas. hoje voltam a desinvestir, a qualidade do ensino básico é decisiva 
para a formação de todos os cidadãos. […]”584 

 

David Justino, na resposta à Sra. Deputada Ana Benavente, afirma:  
“A Sr.ª Deputada Ana Benavente continua a ter uma nostalgia profunda 
relativamente à sua reforma curricular - quer a do ensino secundário quer a do 
básico - e quer «prender» a actual equipa ministerial à sua reforma. 
Sr.ª Deputada, aceite! Julgo que a senhora, mesmo tendo saído do governo antes 
de o governo do PS ter saído do poder, ainda não percebeu que está na oposição! 
Mais: tem esta coisa excepcional de querer que o novo Governo aplique as políticas 
que a senhora definiu! 
Não pode ser, Sr.ª Deputada! Compreenda que temos uma visão completamente 
diferente em relação a algumas das questões centrais sobre o futuro da educação.” 

 

A interpelação principal sobre a Reforma do Ensino Secundário, por parte do 

Partido Socialista, neste debate, ficou a cargo da deputada Isabel Pires de 

Lima, na segunda volta do debate. Vejamos a sua abordagem, transcrevendo a 

sua intervenção:  
“Nos finais de 2002, o Ministério da Educação publica o documento Linhas 
Orientadoras da Revisão Curricular. Aí está um título falso, pois que o documento 
não orienta quem pretende entender o que vai acontecer no ensino secundário e 
compreender a eficácia da rearrumação anunciada, desde logo, porque omite a 
própria conceptualização do ensino secundário. Por isso, Sr. Ministro, começarei 
por lhe perguntar: o que entende por ensino secundário? 
A seguir, já em 2003, mais dois documentos avulsos surgem. Isto à mistura com o 
decorrer da consulta pública que durou dois escassos meses - e importa reclamar o 
alargamento deste prazo. 
Parece-me, pois, legítimo pensar que o Ministério da Educação não tem ele próprio 
uma visão global, articulada e fundamentada do ensino secundário que pretende, 
optando por lançar para a comunicação social medidas avulsas e generalistas, 
construindo um documento que é uma manta feita de retalhos cortados da revisão 
curricular anterior. 
Limitar-me-ei, assim, a fazer uma série de perguntas suscitadas pela ausência de 
um real debate e de uma clara proposta de reforma. 
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Porquê o silêncio do Sr. Ministro quanto a uma estimativa de custos, questão que, 
como se lembrará, o preocupou de sobremaneira enquanto Deputado? 
Porquê o silêncio do Sr. Ministro quanto ao assunto angular da formação de 
professores, questão que, como se lembrará, o preocupou de sobremaneira 
enquanto Deputado? 
Porquê o silêncio do Sr. Ministro quanto à justificação técnico-pedagógica para a 
existência de cinco cursos científico-humanísticos e 10 cursos tecnológicos que 
propõe, questão que, como se lembrará, o preocupou de sobremaneira enquanto 
Deputado? 
Porque valoriza cursos ao serviço do sector terciário, esquecendo os sectores 
primário e secundário - Química, Mecânica (ou Mecatrónica)? 
Porquê o silêncio do Sr. Ministro quanto ao conceito de curriculum? Será esse 
conceito omisso que lhe permite as designações anacrónicas de «cursos científico-
humanísticos» e «cursos tecnológicos», como se a componente científico-
humanística estivesse ausente destes últimos? 
Porquê o silêncio do Sr. Ministro quanto à questão vital, quando se reclama o 
princípio da igualdade de oportunidades e o direito à reorientação dos jovens dentro 
do ensino secundário, da mobilidade entre as cinco modalidades de ensino 
secundário propostas? Ainda por cima, quando, pelo punho do próprio Ministério, se 
contribui para acentuar preconceitos culturais arreigados na sociedade portuguesa, 
ao determinar que certas modalidades do ensino secundário (profissional e 
vocacional) se destinam «exclusivamente para a inserção no mercado de trabalho» 
e outras para o «prosseguimento de estudos»: os cursos científico-humanísticos 
«preferencialmente» universitários, os cursos tecnológicos «preferencialmente» 
politécnicos. 
Gostaria, ainda, de dizer que ficam por fazer perguntas relativas às TIC, à área de 
projecto, aos estágios… Por isso mesmo, reclamo o prolongamento do debate 
público.”585 

 
Ao discurso crítico, confrontacional e desafiador, da deputada Isabel Pires de 

Lima, sobre a Reforma do Ensino Secundário justificando assim a necessidade 

de prolongar o debate, responde o ministro David Justino, sublinhando 

nomeadamente a incorporação os comentários produzidos durante a discussão 

pública, salvaguardados que estejam os objetivos estratégicos da Reforma, nos 

termos que se transcrevem: 
“Perguntou-me o que entendo por «ensino secundário». Entendo por «ensino 
secundário» o que, um pouco por toda a Europa, se entende por «ensino 
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secundário», isto é, um ciclo complementar do ensino básico, o qual tende a 
identificar-se com os fundamentos e os alicerces das aquisições de conhecimentos, 
competências, etc. que se faz, fundamentalmente, até à chamada «adolescência». 
O ensino secundário tem dois ciclos: um 1.º ciclo do ensino secundário que 
corresponde ao nosso 3.º ciclo e um 2.º ciclo do ensino secundário que corresponde 
ao nosso secundário. É este o modelo que existe na maior parte dos países da 
Europa. 
Em Portugal, o grande problema relativamente ao ensino secundário foi o de que, 
desde a reforma de 1986/1988, procurou-se identificar escolaridade obrigatória com 
ensino básico. Em minha opinião, embora até tenha feito parte de um governo do 
PSD, tal foi um erro que quero superar. 
Portanto, o problema da identidade do ensino secundário tem a ver com o que 
acabo de dizer. 
No que diz respeito à questão da estimativa de custos, não se apresse, Sr.ª 
Deputada, porque, quando assentarmos na matriz definitiva dos três anos do ensino 
secundário, faremos a estimativa de custos. Neste momento, estamos a monitorizar 
todas as estimativas. 
Estou na posse de uma estimativa de custos relativamente à revisão curricular feita 
por vós, de outra relativamente à actual revisão feita por nós e, ainda, uma outra 
relativamente ao que vier a ser o currículo efectivo após a discussão pública. […]  
Não queira, pois, que avance já resultados que ainda não conheço. Dê-me tempo, 
Sr.ª Deputada, a discussão pública terminou anteontem! 
Sr.ª Deputada, não pretendo discussões públicas para que tudo fique na mesma. 
Vou incorporar os contributos dados pelas escolas, as associações, os cidadãos em 
geral, muito dos quais muito bem elaborados. O que vai sair será algo diferente do 
que foi proposto. Não tenha dúvida! E não serão apenas alterações de cosmética. 
Pode ter a certeza que, salvaguardando a prossecução dos objectivos estratégicos 
enunciados na parte preambular, a parte das matrizes vai ser rectificada de acordo 
com os comentários que têm sido feitos. 
Sr. Presidente, apenas quero dizer que continuo a ter uma perspectiva humanista 
quer dos cursos científico-humanísticos quer dos cursos tecnológicos e nada do que 
lá está permite que a Sr.ª Deputada possa afirmar que não tenho essa perspectiva, 
porque não é assim.”586 

 

No seguimento da intervenção da deputada Ana Benavente e da resposta de 

David Justino, é dada a palavra ao deputado do PSD, Pedro Duarte que no uso 
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da palavra se dirige ao Ministro da Educação colocando-lhe algumas questões 

relativas à Reforma do Ensino Secundário, dizendo: 
“Sr. Ministro, quero deixar-lhe algumas perguntas concretas. 
A primeira pergunta diz respeito à revisão curricular. Um dos exemplos 
paradigmáticos desta reforma moderna, actual e com visão de futuro que o 
Ministério da Educação tem demonstrado é o objectivo da criação de uma disciplina 
de Tecnologias da Informação e da Comunicação, nomeadamente no 10.º ano. Em 
relação a isso quero perguntar-lhe concretamente quais os passos que estão a ser 
dados e quais os que, num futuro próximo, irão ser dados no sentido de criar 
condições materiais e humanas, nomeadamente a nível de formação de docentes, 
para se concretizar esta mesma disciplina. 
A segundo pergunta é se encara a possibilidade de, nesta revisão curricular, haver 
espaço, no âmbito dos conteúdos curriculares previstos, para alguma prevenção de 
riscos junto dos nossos jovens estudantes. É porque nós hoje temos vários 
problemas na sociedade, que vão desde a prevenção rodoviária, passando pelo 
consumo de drogas, até às doenças sexualmente transmissíveis, que impõem, se 
calhar, por parte da escola, uma outra atitude diferente daquela que tem vindo a ser 
assumida. […]”587 

 
Perguntas que o Ministro da Educação aproveita para clarificar, no que à 

Reforma do Ensino Secundário diz respeito, dirigindo-se ao deputado Pedro 

Duarte da seguinte forma: 
“Quanto à implementação do ensino das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, aquilo que, neste momento, estamos a preparar, e está praticamente 
concretizado, é um plano que permita, ao nível das infra-estruturas e da 
disponibilidade de recursos humanos, viabilizar não só a introdução de uma 
disciplina de Introdução às Tecnologias da Informação no 9.º ano de escolaridade 
como também a introdução obrigatória de uma disciplina de Tecnologias da 
Informação no 10.º ano e ainda fazer uma utilização mais extensiva e, de certa 
forma, mais frequente de uma disciplina modelar de aplicações informáticas 
aplicável ao 11.º e ao 12.º anos. 
Para esse efeito fizemos um estudo sobre qual a situação, em termos de dotação 
de equipamentos, que as escolas têm neste momento e quais aqueles de que 
precisam e chegámos à conclusão de que temos de investir em cerca de 1000 
novas salas de formação em Tecnologias da Informação e da Comunicação. Essas 
1000 novas salas, que serão distribuídas pelas várias escolas, têm financiamento 
através do PRODEP, que está neste momento assegurado, para além de, como é 
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natural, permitirem que as próprias escolas utilizem essa infra-estrutura para dar 
essas aulas, para a formação de professores e, acima de tudo, no caso de ser 
necessário, para a prestação de serviços de formação à própria comunidade. 
É esta a perspectiva que temos para que esta infra-estrutura seja importante, de 
forma a reforçar o investimento que, nos anos anteriores, foi feito também neste 
domínio, mas que não foi suficiente para podermos agora considerar como 
obrigatório o ensino das Tecnologias da Informação e da Comunicação. 
No que se refere ao problema da prevenção do risco, este é um dos pontos que 
pretendemos implementar quer ao nível da ideia da reforma do secundário quer ao 
nível da qualificação do ensino básico, e isso tem a ver fundamentalmente com um 
reforço na formação e desenvolvimento pessoal. Nessa perspectiva, ao contrário 
das pretensões de muitos, que gostariam de ver uma disciplina de educação sexual, 
mais uma disciplina de educação ambiental, mais uma disciplina de prevenção, etc., 
como há algo que é comum a tudo isto e que não pode ser feito nos anos terminais, 
mas tem de ser feito na pré-adolescência, vamos promover uma educação para o 
risco, porque é precisamente o risco que é fundamental nos comportamentos quer 
na estrada, quer relativamente às substâncias aditivas, quer relativamente à prática 
sexual, quer relativamente ao ambiente, … e que é o princípio - permitam-me a 
expressão anglo-saxónica - do «empowerment», que permite, em termos de política 
de prevenção, que possamos combater em espectro largo todos os problemas que 
se colocam hoje à juventude portuguesa. […]”588 

 
Constatamos, quer no caso das questões colocadas pelo Deputado Pedro 

Duarte, quer nas respostas do Ministro da Educação, que a forma como foram 

colocadas as questões, permitindo o aprofundamento das temáticas elencadas, 

não tinha subjacente qualquer confronto ideológico patente nos discursos 

políticos. A isso não é alheio o facto de o deputado, em causa, pertencer a um 

dos Partidos de apoio ao Governo. Tal como acontece de seguida quando é 

dada a palavra ao deputado do CDS, João Pinho de Almeida, pertencente ao 

outro Partido que apoia o Governo. Aqui a estratégia subjacente está em 

confrontar o Partido Socialista, responsável pelo Governo anterior. Vejamos 

então algumas das palavras proferidas: 
“Quero começar exactamente por fazer um balanço e, ao fazê-lo, permitia-me ler 
um texto que diz o seguinte: «As complicações, os disparates e as cumplicidades 
existentes no interior do mundo da educação básica e secundária são tais que nem 
ao meu maior inimigo desejaria a pasta, contudo David Justino tem-se preocupado 
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de forma digna em mudar aquilo que pode ser mudado. Nunca o ouvi queixar-se da 
herança que os cientistas da educação…» - e é curiosa esta referência aos 
cientistas da educação - «… lhe legaram nem dos compromissos dos anteriores 
governos, olha para as escolas com um zelo reformista que só lhe fica bem». Este 
texto é assinado por Maria Filomena Mónica no Público, no início deste mês,… 
Em relação à revisão curricular, existe a preocupação, que é uma preocupação de 
quem, de facto, quer ir ao fundo da questão, de saber se a revisão curricular é uma 
revisão curricular de banda estreita ou de banda larga, e isso preocupa-nos. […].”589 

  
David Justino, aproveita a intervenção efetuada pelo deputado do CDS para 

sublinhar que a Reforma do Ensino Secundário proposta pelo XV Governo 

Constitucional não faz tábua rasa de tudo o que tinha sido feito na reforma do 

PS, agora suspensa, aproveitando para fundamentar a necessidade de 

articulação que terá de existir neste nível de ensino com o 3º Ciclo do Ensino 

Básico. Vejamos então a transcrição das suas palavras:  
“Queria dizer que, ao contrário do que às vezes se tem dito, há um elemento 

comum entre esta revisão curricular e a proposta pelo Partido Socialista. Esse 
elemento comum consiste em não só mantermos e retomarmos, por serem boas, 
algumas medidas mas também no facto de que não há revisão curricular que parta 
do zero. Ou seja, o que há de comum é aquilo que existe no sistema, ou seja, o 
desenho curricular que existe neste momento, que não pode ser mudado a 100%. 
Há uma condicionante que não pode ser esquecida. Geralmente, falamos sempre 
muito sobre aquilo que muda e não falamos muito sobre aquilo que é a 
continuidade. E, em educação, ao longo de décadas, aquilo que se mantém tende a 
sobrepor-se àquilo que muda. Infeliz ou felizmente, é assim, por ser uma das 
características dos próprios sistemas educativos. 
Mas há uma preocupação quando me fala do problema da banda larga. Essa 
preocupação tem a ver não só com o que estamos a fazer relativamente ao actual 
ensino secundário mas também o mesmo princípio, que queremos fazer, 
relativamente ao actual 3.º ciclo e que desejamos que venha a ser ensino 
secundário. Ou seja, o número de disciplinas que, neste momento, configura o 
desenho curricular do 3.º ciclo do ensino secundário, a própria carga horária, o tipo 
de disciplinas e arrumação de saberes é algo que não se coaduna nem se ajusta 
nem com a revisão curricular do Partido Socialista, que foi suspensa, muito menos 
com a revisão que gostaríamos que fosse agora implementada e é, neste caso, o 
desenho que está em vigor e que respeitámos. 
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É esse mesmo quadro que vamos fazer uma avaliação rigorosíssima do que se está 
a passar neste momento quanto ao novo básico para que, depois, possamos, com 
tempo, com ponderação, ver quais são os aspectos positivos que devem manter-se 
e os aspectos negativos que têm de ser mudados. 
Uma coisa é certa: se, por acaso, a Assembleia da República adoptar uma 
alteração da estrutura dos ciclos do sistema educativo a partir da aprovação da 
nova lei de bases, temos de considerar que o novo secundário, conjugando o 3.º 
ciclo e também o actual secundário, vai ter de ser revisto. Não pode ser de outra 
forma! 
Diga-se também que está de há muito apurada a necessidade, por exemplo, que 
não foi consagrada nesta revisão, de reforçar a componente experimental e 
tecnológica, de forma a que as taxas de abandono, bem como esta visão 
unidimensional dos trajectos educativos, possam ser um pouco mais abertas e 
transformar também no 3.º ciclo a ideia de banda larga em algo de concreto. É essa 
a nossa perspectiva. 
Estamos mais preocupados com a formação global dos jovens, dos futuros 
cidadãos, do que com aquilo que andámos a dizer e que queremos combater, que é 
uma especialização precoce, com muitas disciplinas que a maior parte dos cursos 
curriculares, nomeadamente os novos que já não fomos a tempo de suspender, 
consagraram. E isso é um princípio contrário àquele que temos vindo a defender.”590 
 

Nas restantes intervenções, oriundas das forças políticas ainda não referidas, 

com assento parlamentar, a tónica das intervenções apresentará de novo o 

confronto ideológico resultante de uma visão diferenciada da organização da 

sociedade e consequentemente das opções educativas tomadas. Estaremos 

em presença de intervenções de oposição de ideias mais acentuadas. 

Debrucemo-nos sobre a intervenção da oradora seguinte, a deputada do PCP, 

Luísa Mesquita, constatando o referido, através das palavras por si proferidas: 
“Sr.ª Presidente, Sr. Ministro de Educação, Sras. e Srs. Deputados, a educação tem 
sido para este Governo, em particular para o Sr. Ministro e a sua equipa, uma 
despesa e não um investimento. 
A política tem sido a do atropelo à Constituição e aos direitos consagrados. A 
estratégia tem sido a da redução dos recursos. Sr. Ministro: esta é a resposta à 
promessa da qualificação dos portugueses? É a primeira pergunta que lhe coloco. 
A educação e a formação, componentes sociais da evolução social, são para este 
Governo meros índices económicos de funcionamento de mercado. É a maior 
ofensiva pós 25 de Abril à escola pública, universal e democrática. 
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Por isso, o Governo furta-se à discussão e à negociação com os parceiros. […] 
E o País, no que à educação diz respeito, é algo que não preocupa este Governo. 
Segundo o último censo, o analfabetismo atinge ainda 10% da população 
portuguesa. Que medidas, Sr. Ministro, já foram tomadas para iniciar este combate? 
Quase 50% das crianças chegam ao 2.º ciclo com, pelo menos, um ano de 
reprovação. Existem duas leis, aprovadas nesta Assembleia, propostas e assinadas 
pelo então Deputado David Justino, que, regulamentadas e cumpridas, melhorariam 
a qualidade das aprendizagens. Por que não foi dado início à concretização dessas 
medidas? 
Cerca de 45% dos jovens entre os 18 e os 24 anos não finalizam o ensino 
secundário, o que nos coloca no último lugar entre os países da União Europeia. 
Considera o Sr. Ministro que este flagelo se resolve com a introdução dos exames 
no 9.º ano de escolaridade? 
Considera, ou não, o Sr. Ministro que a educação e a formação na escola pública, 
única que garante a universalidade da frequência e níveis elevados de escolaridade, 
são indispensáveis ao desenvolvimento do País?”591 

 

A deputada do Partido Comunista Português, Luísa Mesquita, após uma 

primeira parte da sua intervenção, marcadamente ideológica, tal como previsto, 

confronta também o Ministro enquanto deputado na anterior legislatura. Na 

segunda parte da sua intervenção a Sra. Deputada inicia então a sua 

apreciação relativa à Reforma do Ensino Secundário, também em termos 

ideológicos, assim como de novo faz apreciações sobre o seu entendimento 

relativo aos posicionamentos do Ministro da Educação enquanto deputado, nos 

seguintes termos: 
“Nos últimos dias, o Sr. Ministro deu a conhecer as linhas orientadoras da reforma 
do ensino secundário. Os mais desatentos estavam convencidos de que o Governo 
tinha optado pela suspensão da reforma do Partido Socialista, porque pretendia 
reflectir acerca deste nível de ensino e encontrar as respostas que o PSD havia 
colocado ao PS, através do então Deputado David Justino. Nada mais falso! A 
grande novidade é a produção de um «fato» moldado à medida da visão 
economicista e neoliberal do Sr. Ministro e do seu Governo! Não há uma única 
palavra que sustente as medidas! 
Que perfil, por exemplo, de aluno do ensino secundário? Porquê este discurso e 
não outros? Como se articula o ensino secundário com o básico e o superior? 
E retomo, ainda, as perguntas do então Deputado David Justino… 
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Vou terminar, Sr.ª Presidente, perguntando: para quê esta reforma? Há uma 
avaliação objectiva da reforma anterior? Quais são as vítimas desta reforma? E 
respondia o então Deputado David Justino: «Obviamente, as escolas, os 
professores e os alunos!» 
É exactamente a resposta que lhe dou agora, Sr. Ministro: as escolas, os 
professores e os alunos são as vítimas da incompetência, da leviandade e da 
ligeireza desta reforma e desta política educativa!”592 

 

Na sua resposta David Justino rebate as questões ideológicas, onde fica bem 

patente a divergência de posicionamentos políticos. E na sua intervenção 

concretiza com o que do seu ponto de vista se afigura mais importante 

chamando a atenção para a necessidade de  
“criar condições para que as escolas se sintam mobilizadas para combater o 

analfabetismo nas suas comunidades, para combater o abandono escolar e, acima 
de tudo, para que possam usufruir do apoio do Ministério da Educação para dar 
sustentabilidade a essas iniciativas. 
Por outro lado, também não chega apenas um ano, porque estes problemas de 
ordem estrutural combatem-se durante muitos anos, de forma persistente e 
sustentável. É isso que pretendemos fazer, nomeadamente permitindo que as 
escolas possam afirmar a sua identidade, a sua autonomia e a sua capacidade de 
articulação com a comunidade.”593 

 
Na continuação do debate é dada a palavra ao deputado do BE, João Teixeira 

Lopes, que fazendo parte de um Grupo Parlamentar de oposição ao Governo 

também se posiciona do lado do questionamento, trazendo ao debate a ideia 

de que o Ministério da Educação não houve os seus interlocutores, não 

valorizando por conseguinte os seus contributos. Vejamos através das suas 

palavras como tal é referido:  
“Sr.ª Presidente, Sr. Ministro da Educação, a minha primeira pergunta tem a ver 
com uma carta que lhe foi enviada pelas associações de professores, na qual, a 
páginas tantas, diziam o seguinte: «Continuamos a esperar que o Sr. Ministro da 
Educação saiba valorizar o contributo das associações e nos considere 
interlocutores válidos para a definição da política educativa, na promoção de um 
ensino de qualidade». Razoável, parece-me!… A resposta, assinada pelo seu chefe 

de gabinete, é bastante elucidativa: «A definição da política educativa é feita pelo 
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Governo, o qual responde perante a Assembleia da República e o eleitorado que o 
sufragou». Eis uma boa concepção de delicadeza, por parte do seu Ministério, e, ao 
mesmo tempo, bastante elucidativa do papel com que encara o diálogo com os 
interlocutores e os parceiros sociais.”594 

 

Sobre as afirmações proferidas pelo deputado João Teixeira Lopes, o Ministro 

da Educação, David Justino, esclarece qual a sua política de diálogo e 

apresenta os números do envolvimento das diversas entidades que produziram 

contributos, referindo também a sua política de transparência patente na 

publicitação dos mesmos por parte do Ministério da Educação. Atentemos 

então às suas palavras: 
“Bom, vamos ao problema da política de diálogo, dos pareceres educativos, dos 

interlocutores, da negociação. Há, naquilo que citou, um princípio básico: a 
definição da política educativa é da responsabilidade do Governo, depois de 
viabilizada, através do seu Programa, na Assembleia da República. Este é um 
princípio básico de funcionamento da democracia! Tenho por hábito dizer que 
negoceio tudo menos convicções, princípios e, acima de tudo, medidas sufragadas 
pelo eleitorado. Essas, aplicam-se, cumprem-se e não se negoceiam! 
Agora, a perspectiva de haver uma margem considerável de negociação, de 
concertação entre os vários interlocutores, sejam associações ou quaisquer outros, 
essa, está sempre salvaguardada e não me tenho eximido de receber as várias 
associações de professores, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado disse. Aliás, a 
associação a que se referiu já foi recebida, até muito antes de ter divulgado essa 
carta. 
Portanto, Sr. Deputado, pode ficar descansado, porque uma das coisas que prezo é 
saber ouvir e tenho um especial cuidado em ouvir as organizações ligadas ao 
processo educativo. 
Agora, também lhe posso dizer que é muito importante para mim, relativamente à 
revisão curricular, ter recebido, até ontem, cerca de 405 contributos, alguns deles de 
excelente qualidade. E posso dar-lhe a estatística: elaboraram pareceres 494 
escolas, 25 universidades, 37 associações profissionais e temos 149 posições e 
opiniões pessoais. E devo dizer-lhe que, não obstante terminado o período de 
discussão pública, teremos em devida consideração aqueles que, entretanto, 
formos recebendo. Mais: teremos o cuidado de publicar toda esta documentação no 
site do Ministério o mais rapidamente possível e desde que haja autorização dos 
seus autores. 
Gostaria, por exemplo, que tudo aquilo que foi escrito pelas escolas, poucas, 
infelizmente, na discussão participada do governo anterior, pudesse ter sido 
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publicado, coisa que não sucedeu, porque publicaram-se súmulas e, de certa forma, 
arranjos textuais daquilo que foi dito. Pela minha parte, Sr. Deputado, vou publicar 
tudo! Pode ter a certeza! E espero até que, na próxima semana, todos estes 
pareceres ou uma grande parte deles possa já estar no site do Ministério, para que 
se possa aquilatar o movimento excepcional de participação das escolas e das 
associações.”595 

 

Retomando a intervenção do deputado do BE, João Teixeira Lopes, 

relativamente à Reforma do Ensino Secundário, podemos constatar que a 

intervenção mantém o mesmo tom de questionamento, afirmando um 

posicionamento distinto do traçado pelo Governo, através da apreciação critica 

quer das orientações estratégicas, quer do trabalho desenvolvido, quer do 

objetivo final que, conforme podemos depreender das suas palavras, que 

transcrevemos, se confina a uma redução de custos:   
“Sr. Ministro, esta reforma é falha de coerência. Perdeu-se uma oportunidade para 
definir aquilo que deveria ser essencial: a identidade do ensino secundário. 
Continua a não haver uma definição do que é o ensino secundário e, hoje, pelos 
indicadores, vemos que, infelizmente, o ensino secundário proporciona menor 
empregabilidade do que o ensino básico. 
O Sr. Ministro continua a ver o ensino secundário como uma espécie de ponte ou, 
pior ainda, como uma espécie de terra de ninguém entre o básico e o universitário. 
Por outro lado, Sr. Ministro, não há qualquer definição de sequencialidade entre os 
dois ciclos do ensino secundário. Não há, sequer, ligação a um modelo de lei de 
bases. O Sr. Ministro deveria ter apresentado esta reforma depois de uma lei de 
bases. Aí, sim, haveria coerência, aí, sim, haveria um modelo, aí, sim, haveria um 
esquema! O que há, deste modo, é baralhar sem nada de novo, baralhar para dar o 
mesmo. 
Diz o Sr. Ministro - e disse-o várias vezes em entrevistas - que, e cito, «a anterior 
revisão consagrava uma especialização precoce. Prefiro ter um número mais 
reduzido de disciplinas centradas sobre saberes fundamentais». Ora, esta revisão 
consagra, precisamente, a especialização precoce. Os alunos têm de escolher 
precocemente, têm de optar precocemente, sendo que esta reforma impede, 
inclusivamente, a reorientação vocacional, tão necessária, em particular para alunos 
que têm de escolher tão cedo e que, como sabe, estão numa fase da vida marcada 
pela experimentação, pela descoberta, pela construção das suas identidades, onde 
têm o direito de errar e de poder tomar atempadamente outra opção. 
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Além do mais, esta revisão não prepara os alunos para o ensino superior. E não 
prepara, porque, falhando a formação de base pluridisciplinar, os alunos não vão ter 
os conhecimentos necessários para as provas de ingresso. 
Esta revisão curricular coloca também uma grande esperança nas tecnologias de 
informação e de comunicação, mas o seu discurso enferma de um grave defeito: o 
Sr. Ministro acredita numa espécie de determinismo tecnológico, entende que basta 
haver esta disciplina para que os alunos sejam capazes de criticar informação e de 
produzir informação e conteúdos. É necessária uma política científica e um 
ambiente científico, de ciência e tecnologia, para que isso possa acontecer. E não é 
isso que sucede neste caso, porque sabe-se, inclusivamente, que vai diminuir a 
carga horária nas disciplinas científicas, designadamente na sua vertente 
laboratorial. 
Por isso, Sr. Ministro da Educação, esta reforma é, de facto, um expediente, 
eventualmente, para reduzir custos. 
Concluo Sr.ª Presidente, dizendo o seguinte: o Sr. Ministro afirmou que as suas 
reformas são de senso comum e de bom senso mas que falta uma estrutura sólida 
de informação. Ao contrário de Descartes, Sr. Ministro, o bom senso não anda nada 
bem distribuído pela «5 de Outubro» e falta estrutura e solidez.”596 

 
Na resposta o Ministro da Educação discorda do que foi referido pelo deputado 

do BE na sua intervenção, pois de acordo com as palavras de David Justino a 

Reforma do Ensino Secundário nada tem a ver com os comentários e 

apreciações feitas e refuta essas afirmações, nos seguintes termos:  
“Quero dizer, igualmente, que aquilo que estamos a fazer na reforma do secundário 
é precisamente o contrário daquilo que o Sr. Deputado disse. É precisamente o 
contrário! Portanto, estou claramente em desacordo consigo. 
Sobre o problema da reorientação vocacional, o Sr. Deputado não quer que os 
jovens saiam do sistema e só depois possam fazer as escolhas?! De certeza que 
não quer isso! 
Como é que me diz que no 10.º ano ou no 11.º ano, porque é nestes dois anos que 
se fazem as reorientações possíveis, não se podem fazer escolhas?! É que, se for 
antes, não é o actual sistema e a actual revisão curricular, feita pelo governo 
anterior, no 3.º ciclo, que permite essa reorientação. Este é que é o problema! 
Por isso, vou ter de desfasar, nomeadamente, cada uma das disciplinas bienais, 
precisamente para permitir rectificações de trajecto educativo. Tão-só isto! Portanto, 
permita-me discordar da sua análise, isto é precisamente o contrário daquilo que o 
Sr. Deputado disse. 
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Não há determinismo tecnológico e estou de acordo consigo quando diz que o 
fundamental é saber pensar. E aí entram as disciplinas científicas, a filosofia e todas 
as outras áreas, mas essas são devidamente salvaguardadas. 
Por outro lado, se o Sr. Deputado souber fazer contas, vê que não há qualquer 
expediente para reduzir custos. Faça as contas, compare, não se precipite e, se for 
necessário ajuda, estou cá para o ajudar.”597 

 
Vejamos por último a intervenção da deputada do PEV, Isabel Castro, 

fechando-se assim um conjunto de intervenções com a representatividade de 

todos os Partidos políticos com assento parlamentar. A intervenção da 

deputada do PEV, proferida na linha dos discursos da oposição, denota no 

entanto uma estratégia diferente, dado que antes do questionamento efetuado 

que coloca em causa a Reforma do Ensino Secundário, tal como as anteriores 

intervenções dos Partidos que se constituem como oposição democrática ao 

Governo, remete para o Ministro o ónus de catalogar as interpelações dos 

Partidos da oposição de preconceito ideológico como defesa da sua política. 

No entanto o seu discurso político não está isento de pressupostos ideológicos 

conforme nos podemos aperceber na parte final da sua intervenção. Atentemos 

então nas suas palavras:    
“Sr. Presidente, Sr. Ministro da Educação, V. Ex.ª tenta, de algum modo, catalogar 
as intervenções e procura dizer, em relação às críticas, que elas veiculam, no fundo, 
preconceito ideológico, mas a verdade é que são as suas próprias propostas que 
são contraditórias e que suscitam, elas próprias, tal qual são desenhadas, sérias e 
fundadas dúvidas e perguntas às quais, aliás, não respondeu. 
Diz o Sr. Ministro, no texto que acompanha a reforma, que é contra a resignação 
decadentista. Mas que sentido tem dizer isto, quando é o Sr. Ministro que, de uma 
forma completamente resignada, aceita a situação actual, ou seja, aceita que o 
sistema exclua mais de metade dos alunos sem que terminem o ensino obrigatório, 
aceita e permite que o País tenha uma percentagem elevadíssima de analfabetos - 
e não vale a pena dizer que é um problema que está resolvido a prazo, porque é 
geracional, uma vez que não se trata de um problema geracional, aliás, em Lisboa, 
por exemplo, tem uma incidência gravíssima na população imigrante - e não tem em 
conta o insucesso, a estigmatização e a exclusão, continuando, de uma forma cega, 
a considerar que a escola tem de lidar não com pessoas mas com coisas que têm 
de produzir determinados objectivos. 
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Esta abordagem não pode ser feita assim e, seguramente, não irá conduzir a outra 
coisa que não à reprodução das desigualdades, a mais exclusão e a uma maior 
elitização. No fundo, essa é a atitude de resignação decadentista que o Sr. Ministro 
dizia querer combater. 
Aliás, Sr. Ministro, pergunto-lhe como é possível aumentar a qualidade das 
aprendizagens e combater o insucesso, quando todas as medidas acabam por ser 
contraditórias. Há, nitidamente, uma desresponsabilização em relação à escola 
pública e não vale a pena iludir, dizendo que havia uma espécie de «ditadura da 
escola pública». Não há exclusivo nenhum da escola pública. Há uma 
responsabilidade quanto à escola pública de que ninguém se pode alhear, nem o 
seu Governo, sob pena de desrespeitar a Constituição da República Portuguesa.”598 

 
O Ministro da Educação, na sua resposta, contraria a estratégia 

comunicacional gizada pela deputada do PEV, utilizando, também em termos 

comunicacionais, o efeito boomerang599, remetendo para a deputada em causa 

o preconceito ideológico, conforme podemos depreender das suas palavras: 
“Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Isabel Castro, fico atónito com a expressou que 
utilizou - «o Sr. Ministro permite que existam milhares de analfabetos». Só cá estou 
há nove meses… Será que o combate ao analfabetismo só começou com este 

Governo?! Sinceramente, fico surpreendido. 
Quase que fico com complexo de culpa, porque, devo confessar, não tive qualquer 
acção relativamente a isso. 
Agora, pode ter a certeza de que a resignação decadentista não cabe no meu feitio. 
E, nessa perspectiva, também pode ter a certeza de que não me resignarei a aceitar 
situações que têm a ver com as desigualdades sociais, com a exclusão e com a 
discriminação. Só que a política que defendo para combater essas situações não é 
propriamente a sua! Felizmente, é diferente! 
É por isso que a Sr.ª Deputada não quer, pelo menos, reconhecer que há em toda a 
política deste Governo, e em especial no que diz respeito à educação, não uma 
perspectiva de quase darwinismo social, como já foi dito nesta Câmara, mas uma 
perspectiva de entender a integração social e o papel integrador da escola como 
uma plataforma fundamental para o desenvolvimento deste país. 
É precisamente por isso que elegemos o abandono e o insucesso escolares como 
os principais alvos no combate a empreender em termos de política educativa. Só 
que não o fazemos com as suas medidas. Fazemos com outras que julgamos mais 
adequadas e de acordo com os nossos princípios. 
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Da mesma forma - permita-me a pergunta, Sr.ª Deputada -, em que é que este 
Governo ou esta equipa ministerial tomou qualquer medida de desresponsabilização 
da escola pública? Não me lembro de nenhuma, sinceramente! 
Contudo, há envolvimento das autarquias, de outros parceiros, das associações de 
pais que, a nível local, fazem um trabalho considerável e inestimável, obviamente, 
para resolver esse tipo de problemas.”600 

 
As intervenções parlamentares sobre o documento em discussão pública, 

deram-nos a possibilidade de percebermos melhor os posicionamentos 

ideológicos constantes nos diferentes discursos políticos realizados sobre a 

Educação em geral e sobre a Reforma do Ensino Secundário em particular. 

 

Nas intervenções sobre as quais nos debruçámos foi possível observar 

diferentes tipos de discurso com diferentes posicionamentos.  

 

Observámos o discurso característico de quem se encontra à frente dos 

destinos da Educação. Um discurso mais abrangente do ponto de vista 

sistémico, dado serem detentores de mais informação, e denotando 

preocupação em fundamentar o porquê das ruturas assumidas e das soluções 

alternativas propostas, para a Educação. 

 

Podemos também constatar as características dos discursos políticos 

provenientes dos Partidos que apoiam o Governo. Discursos que enaltecem o 

trabalho realizado pelo Governo e questionam os posicionamentos dos 

anteriores titulares das pastas.  

 

São discursos que colocam também questões ao Governo no sentido de 

poderem ser sublinhadas determinadas medidas tomadas ou aprofundar 

determinados esclarecimentos. 

 

Por parte da oposição podemos reconhecer nas intervenções observadas dois 

tipos de discurso político.  
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Por um lado um discurso oposicionista da parte de quem teve responsabilidade 

governativa anterior e que se posiciona do ponto de vista do questionamento 

com maior assertividade quer para criticar os aspetos revistos que eram da sua 

autoria, quer para criticar as propostas apresentadas por quem lhes sucedeu 

no Governo. Para além naturalmente das questões ideológicas que separam as 

forças políticas. Verificámos também nestes discursos um grau de crispação 

superior aos restantes. 

  

E por outro lado podemos também observar um discurso oposicionista 

proferido por quem não teve responsabilidades governativas e que por 

conseguinte assenta a sua intervenção nas questões ideológicas. 

 

Na abordagem feita neste ponto podemos constatar o quanto a educação no 

discurso político não é neutra. Encontra-se sempre condicionada à conceção 

ideológica do papel da educação na sociedade e na organização social que lhe 

está subjacente. 

 

E esse condicionalismo torna evidente a dificuldade, que desde sempre existiu 

e continua a existir, na obtenção de consensos alargados na Educação, a fim 

de que as medidas a tomar para a evolução do sistema educativo se tornem 

sustentáveis, indo para além do apoio dos Partidos políticos que em cada 

momento apoiam os diferentes Governos. O discurso político sem obtenção de 

consensos faz com que a Educação no discurso não tenha o papel central. O 

papel central é ideológico. 
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CAPÍTULO 5.  
Do documento político final à reforma legislativa.  
 

Neste capítulo faremos o percurso do documento político final à reforma 

legislativa, partindo da procura de consensos, patente através da análise da 

apresentação dos elementos relevantes do documento final, resultante da 

discussão pública. 

 

No ponto relativo à procura de consensos apresentaremos os contributos 

incorporados no documento final, que tiveram em conta, conforme apresentado 

no capítulo anterior, o processo de construção da Reforma do Ensino 

Secundário, no respeito pelas suas linhas orientadoras e os princípios pelos 

quais esta se rege. 

 

Neste âmbito abordaremos no documento da Reforma do Ensino Secundário, 

no que respeita à Revisão Curricular, os elementos mais relevantes do 

documento final, que começa por efetuar a caracterização da natureza dos 

Cursos Científico-Humanísticos e Tecnológicos. Relativamente aos Cursos 

Científico-Humanísticos abordaremos no documento as características 

subjacentes à formação específica dos cursos, bem como a caracterização das 

suas matrizes. 

 

No que diz respeito aos Cursos Tecnológicos, relativamente à formação 

científica e tecnológica, abordaremos também a caracterização da componente 

de formação científica, a componente de formação tecnológica, dos Cursos 

Tecnológicos, bem como a Área Tecnológica Integrada, incorporada no 

documento final por proposta do Departamento de Ensino Secundário. São 

ainda analisadas nesse documento, resultante das incorporações dos 

diferentes contributos, por parte das instituições referidas anteriormente as 

matrizes dos Cursos Tecnológicos. 

 

No documento final apresentado é ainda abordada a caracterização relativa à 

avaliação, e ao Sistema de Permeabilidade. 
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Procede-se assim, neste ponto à análise detalhada do documento da Reforma 

do Ensino Secundário, que se apresenta como o documento final da Reforma, 

relativo aos Cursos do Ensino Secundário Regular, ou seja aos Cursos 

Científico-Humanísticos e aos Cursos Tecnológicos e que viria a dar origem ao 

diploma instituidor da Reforma do Ensino Secundário que estabelece os 

princípios orientadores da organização e da gestão do currículo, bem como da 

avaliação das aprendizagens, referentes ao nível secundário de educação. 

 

No ponto seguinte deste capítulo analisamos as linhas fundamentais de 

orientação estratégica, para o novo Ensino Secundário, nomeadamente no que 

diz respeito aos desenhos curriculares, aos tempos das unidades letivas, à 

distribuição das cargas letivas, à diminuição do número de disciplinas da 

componente de formação específica, ao ensino obrigatório de uma disciplina de 

Tecnologias da Informação e Comunicação, à oferta da disciplina de 

Aplicações Informáticas nos cursos tecnológicos, à Área Projeto e Projeto 

Tecnológico, à introdução do Estágio nos cursos tecnológicos e à redução e 

melhor distribuição do número de exames.  

 

Seguidamente apresentaremos uma síntese comparativa dos documentos 

inicial e final da Reforma do Ensino Secundário o que nos permitirá 

constatarmos a diferença existente entre o documento final e o documento 

colocado em discussão pública, por força da incorporação destes novos 

elementos no documento final. Podemos assim constatar, através da 

abordagem realizada, que o documento colocado em discussão pública 

incorporou sugestões que, conforme o entendimento expresso, contribuíram 

para um documento final melhorado e mais equilibrado.  

 

No ponto seguinte abordaremos então o diploma final que nos apresenta o 

novo Ensino Secundário, contemplando, para além dos cursos do ensino 

secundário regular, ou seja, os cursos científico-humanísticos e tecnológicos, o 

ensino profissional, o ensino artístico especializado e o ensino secundário 

recorrente. Na nossa análise, tendo em conta o enquadramento estratégico, de 

todo o ensino secundário regular, são apresentadas as linhas orientadoras para 

a revisão curricular do ensino profissional, assim como se abordam os 
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fundamentos da reforma do ensino artístico especializado, os seus princípios 

orientadores, bem como a proposta da matriz curricular geral dos cursos 

secundários artísticos especializados, constituída pelas suas componentes de 

formação geral, científica e técnica-artística. 

 

São também apresentados os princípios orientadores da organização e da 

gestão do currículo, bem como da avaliação das aprendizagens referentes ao 

nível secundário de educação, do diploma legal final. 

 

Analisada a construção da Reforma do Ensino Secundário através da 

apresentação do documento inicial, dos contributos produzidos, dos contributos 

incorporados, do documento final e do consequente diploma legal que lhe deu 

corpo, os pontos seguintes deste capítulo focam-se na abordagem aos 

discursos políticos provocados pela aprovação da Reforma do Ensino 

Secundário, através das reações registadas na Sessão Plenária da Assembleia 

da República que procedeu à sua apreciação parlamentar, em 28 de Maio de 

2004, por iniciativa do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, 

bem como através dos ecos existentes na imprensa. 

 

Apresentados e analisados permitirão compreender melhor a Educação como 

um campo fértil para o debate ideológico a fim de podermos entender melhor 

os diferentes posicionamentos políticos em função de se estar na oposição, ou 

em apoio ao Governo. 

 

Relativamente aos ecos na imprensa, analisámos esses posicionamentos 

através de alguns artigos de diferentes publicações, salvaguardando a 

pluralidade de opiniões e a relevância dos testemunhos. 
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5.1. A procura de consensos. Apresentação dos elementos relevantes do 
documento final, resultante da discussão pública 
 

Tendo em conta as linhas orientadoras da Reforma do Ensino Secundário, os 

princípios pelos quais esta se rege e os contributos que, no respeito por essas 

linhas orientadoras e princípios, foram incorporados, resultou um documento 

final que conseguiu “um maior equilíbrio entre o modelo curricular 
extremamente aberto colocado à discussão pública, e o modelo mais rígido e 
fechado definido na anterior revisão curricular.”601  

 

Vejamos, no âmbito do contexto referido, através da transcrição do documento 

“Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular” (anexo 16), os elementos 

mais relevantes do documento final. 

 

O documento efetua a caracterização da natureza dos Cursos Científico-

Humanísticos e Tecnológicos, nos seguintes termos: 
“Os cursos científicos-humanísticos são vocacionados para o prosseguimento de 
estudos de nível superior, de carácter universitário ou politécnico.  
 
Os cursos tecnológicos são cursos profissionalmente qualificantes, orientados numa 
dupla perspectiva: a inserção no mercado de trabalho, privilegiando os sectores 
carenciados e/ou emergentes e em que existe uma forte utilização das novas 
tecnologias da informação e o prosseguimento de estudos com preferência para o 
ensino politécnico e cursos pós-secundários de especialização tecnológica. A 
natureza deste tipo de ensino permite ao aluno a obtenção de competências numa 
determinada área profissional, adquirindo, deste modo, uma qualificação 
profissional de nível III. 
  
O leque de cursos tecnológicos apresentados nesta revisão curricular teve em conta 
um conjunto de critérios, dos quais destacamos os níveis de empregabilidade, as 
áreas de formação em que prevalece a componente tecnológica e também uma 
forte utilização das novas tecnologias de informação, as vocações e interesses dos 
jovens e os custos. 
  
As áreas de formação não contempladas nos cursos tecnológicos e relativamente 
aos quais se constata existir carência de técnicos intermédios no mercado de 

                                                 
601 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 11. 
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trabalho são contempladas noutros subsistemas de formação qualificante, de forma 
a completar uma desejável rede articulada e coerente de cursos profissionalmente 
qualificantes. 
 
A todos os alunos será dada a possibilidade de reformular o seu percurso escolar, 
no âmbito dos diferentes subsistemas do ensino secundário. Para o efeito, será 
garantido um sistema de permeabilidade entre cursos de vários subsistemas 
durante a frequência do ensino secundário. 
 
As características do modelo curricular apresentado implicam o desenvolvimento de 
um trabalho de acompanhamento dos alunos, contínuo e sistemático, por parte dos 
Serviços de Psicologia e Orientação e dos Directores de Turma das escolas, 
sobretudo no final do ciclo anterior, mas também no decurso do ensino secundário. 
O trabalho a realizar neste âmbito merecerá, por parte do Ministério da Educação, 
dos Serviços Centrais e Regionais e das próprias escolas, uma atenção 
redobrada.”602 

 

Relativamente à organização curricular e no que se concerne à Formação 

Geral nos cursos científico-humanísticos e nos cursos tecnológicos no 

documento é referida a previsão de uma formação geral comum aos dois 

percursos do ensino regular, sendo esse tronco comum constituído pelas 

seguintes disciplinas: 
“- Português, assegurando que todos os alunos, independentemente do seu 
percurso escolar, científico-humanístico ou tecnológico, desenvolvam e aprofundem 
o domínio da língua portuguesa, valorizando a literatura portuguesa na prossecução 
desse objectivo; 
 
- Língua Estrangeira, assegurando a aquisição de competências para a sua 
utilização frequente num mundo interdependente e na vida quotidiana, 
nomeadamente no contexto europeu; 
 
- Filosofia, permitindo que todos os alunos aprendam a reflectir, a problematizar e a 
relacionar diferentes formas de interpretação da realidade. As questões de 
desenvolvimento da ciência, da arte e da tecnologia, numa sociedade em mudança 
permanente, devem constituir motivo de análise, de interpretação e de reflexão; 
 
- Educação Física, disciplina indispensável para um desenvolvimento harmonioso e 
global dos jovens do ensino secundário; 

                                                 
602 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 11-12. 
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- Tecnologias de Informação e Comunicação, disciplina fundamental para as 
aprendizagens essenciais numa sociedade dinâmica e inovadora, em que o domínio 
de ferramentas básicas na área das tecnologias da informação e comunicação é 
imprescindível.”603 

 

O documento procede depois à apresentação separada dos elementos 

relevantes de cada um dos cursos, começando por caracterizar os Cursos 

científico-humanísticos. Relativamente a estes cursos é referido que a matriz 

curricular e a sua organização se caracterizam “essencialmente pela 
construção de um currículo mínimo, no seio do qual o aluno pode construir um 
percurso flexível ao longo do ensino secundário” (figura 1), sendo acrescentado 

que “essa flexibilidade não põe em causa a coerência, a identidade ou as 
aprendizagens e formações relevantes de cada curso”, refere também que a 

flexibilidade do currículo mínimo se concretiza a diferentes níveis604. A saber: 
“Ao nível das disciplinas - Para além da frequência obrigatória das disciplinas da 
formação geral, da área de projecto no 12º ano e da disciplina trienal estruturante do 
seu curso, o aluno deverá:  
 

Figura 1: Ensino Secundário - Liberdade de escolha de disciplinas  

x  

 
 

 

 

 

 

 
Ao nível da avaliação externa (exames nacionais) - Para além dos exames 
nacionais obrigatórios no 11º ano (Filosofia) e no 12º ano (Português e disciplina 
trienal estruturante do respectivo curso), o aluno realizará o quarto exame nacional 
obrigatório no 11º ou no 12º ano (disciplina bienal estruturante do curso), em função 
das suas opções. 

 

                                                 
603 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 12-13. 
604 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 13. 

Escolher, na 
componente especifica, 
a frequência simultânea 
de duas disciplinas 
bienais estruturantes do 
seu curso, desde o 10º 
ano. 

Escolher, na 
componente especifica, 
a frequência de uma 
disciplina bienal 
estruturante a iniciar no 
10º ano e outra 
disciplina bienal 
estruturante a iniciar no 
11º ano. 

Escolher uma disciplina 
bienal estruturante no 
10º ano e uma outra 
disciplina bienal no 11º 
ano, que vá enriquecer 
a sua formação em área 
não específica do seu 
curso.  

Escolher uma disciplina 
anual no 12º ano, que 
complete as 
aprendizagens da 
disciplina bienal 
estruturante iniciada no 
10º ano, ou que reoriente 
as suas opções iniciais 
ou ainda que enriqueça a 
sua formação em área 
não específica  do seu 
curso. 
 

ou ou e 
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Ao nível da distribuição das cargas horárias no percurso escolar do secundário - Em 
face das suas opções, o aluno poderá acentuar ou atenuar as cargas horárias ao 
longo do ensino secundário: 
- concentrando a carga horária no 10º ano, até um máximo de 19 blocos de 90 
minutos (28.5 horas - excluindo EMR). Nesse caso, a carga horária máxima no 12º 
ano será de 12 blocos de 90 minutos (18 horas – excluindo EMR); 
ou, 
- concentrando a carga horária no 12º ano, até um máximo de 15 blocos de 90 
minutos (22.5 horas – excluindo EMR). Neste caso, a carga horária máxima no 10º 
ano será de 16 blocos de 90 minutos (24 horas – excluindo EMR). 
 
Para além deste currículo mínimo o aluno poderá frequentar outras actividades que 
a escola lhe proporcione de acordo com o seu projecto educativo ou poderá 
inscrever-se em qualquer outra disciplina, nomeadamente numa segunda disciplina 
anual do 12º ano. Essa inscrição estará dependente de existir vaga na turma após a 
distribuição dos alunos inscritos na disciplina como integrante do currículo mínimo. 
No caso de o aluno frequentar alguma disciplina para além das que lhe são exigidas 
no currículo mínimo constará, nos mesmos termos e para todos os efeitos, do seu 
currículo do ensino secundário regular.”605 

 

Ainda no que diz respeito aos Cursos Científico-Humanísticos o documento 

apresenta depois as características subjacentes à formação especifica dos 

cursos, referindo que:  
“A componente de formação específica dos cursos científico-humanísticos inclui a 
frequência obrigatória de quatro disciplinas ao longo do ensino secundário; uma 
disciplina trienal, duas disciplinas bienais e uma disciplina anual. 
 
A disciplina trienal em conjunto com as disciplinas bienais, que podem ser objecto 
de múltiplas combinações, constituem as disciplinas estruturantes de cada curso, 
conferindo-lhe uma identidade própria. 

 
Para além das combinações possíveis com as disciplinas bienais estruturantes, 
cada curso inclui no 11º ano um leque de disciplinas que permitem a escolha de 
uma opção enriquecedora da formação do aluno, em área não específica do seu 
curso e nos casos em que o prosseguimento de estudos não exija duas disciplinas 
bienais estruturantes. 
 

                                                 
605 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 13-14. 
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Para o 12º ano apresenta-se um elenco de disciplinas anuais das quais se 
distinguem as que completam as aprendizagens das disciplinas estruturantes 
iniciadas no 10º ano ou que possibilitam uma reorientação das opções vocacionais 
iniciais, bem como as que proporcionam a oportunidade dos alunos desenvolverem 
aprendizagens enriquecedoras da sua formação directamente relacionadas, ou não, 
com os cursos respectivos; o aluno deverá escolher uma disciplina do elenco de 
opções. 
 
Como exposto anteriormente, as disciplinas referidas são as que constituem o 
currículo mínimo dos alunos dos cursos científico-humanísticos. Para além desse 
currículo mínimo, o aluno poderá inscrever-se em qualquer outra disciplina. 
 
No âmbito do processo de desenvolvimento da autonomia das escolas e de acordo 
com as estratégias de adequação do currículo nacional ao contexto de cada escola 
e ao seu projecto curricular, as disciplinas bienais e anuais de opção assinaladas 
nas matrizes curriculares com a alínea «f) Oferta dependente do projecto curricular 
da escola», poderão ser oferecidas em função de acordo celebrado entre o ME e 
cada escola, no desenvolvimento do seu projecto educativo. No caso da existência 
de oferta dessas disciplinas, os alunos que as frequentam podem ser provenientes 
de cursos científico-humanísticos diferentes.”606 

 

Relativamente à Área de Projeto dos Cursos Científico-Humanísticos no 

documento podemos constatar as suas principais características como sendo 

as seguintes: 
“O plano de estudos dos cursos científico-humanísticos inclui no 12º ano uma área 
curricular denominada Área de Projecto.  
 
A Área de Projecto, de frequência obrigatória, é uma área curricular de final do 
ensino secundário regular que visa a mobilização e a integração de competências 
adquiridas nas diferentes disciplinas ao longo do percurso do secundário, 
desenvolvendo e aprofundando competências de trabalho autónomo e em equipa 
no âmbito da elaboração de trabalhos de investigação (utilizando o método 
científico); aplicação de conhecimentos adquiridos nas disciplinas do currículo; 
utilização de ferramentas simples de tratamento de dados; análise e interpretação 
qualitativa e quantitativa da informação e de monitorização de fenómenos físicos 
e/ou humanos. 
 

                                                 
606 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 14-15. 
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O trabalho desenvolvido durante o ano na Área de Projecto resultará num produto 
concreto no final do ano que será objecto de avaliação e classificação. Esse produto 
concreto poderá ser um produto parcelar do trabalho realizado por uma equipa de 
alunos. Neste último caso, a contribuição de cada um dos elementos da equipa 
deverá ser claramente individualizada, sem deixar de ser parte integrante do 
trabalho global. 
 
A Área de Projecto constitui-se assim como um espaço de confluência de 
competências de saberes e de aprofundamento de conhecimentos ou de aquisição 
de competências contextualizadas em trabalho concreto. Pretende-se com esta 
área curricular disponibilizar um espaço e um tempo de responsabilização do aluno 
ou de equipa de alunos, no desenvolvimento de um trabalho dentro e/ou fora do 
espaço da escola, enquadrado e sob a supervisão e acompanhamento contínuo e 
sistemático do docente responsável. Neste sentido, o trabalho a desenvolver nesta 
área deve, sempre que possível, ser considerado pelos alunos como uma tarefa que 
ultrapassa a carga horária definida. Deverá constituir-se como um trabalho 
autónomo e responsável, adequado à maturidade dos alunos no final do ensino 
secundário. 
 
A Área de Projecto não terá um Programa nos mesmos moldes das outras 
disciplinas. Será produzida informação detalhada e documentação variada acerca 
do trabalho a desenvolver pelos alunos e pelo docente responsável por esta área 
curricular.  
 
A Área de Projecto é assegurada por um só professor; no caso de existirem, na 
escola, docentes do quadro com horários incompletos, poderá ser solicitada 
autorização para que a docência da referida área seja assegurada por dois 
professores.”607 

 

Ainda relativamente aos Cursos Científico-humanísticos, no documento é 

caracterizada a matriz destes cursos (quadro 1), sendo referido que:  
“Para os cursos científico–humanísticos definem-se três componentes de formação: 
a formação geral, que inclui Português (disciplina trienal), Língua Estrangeira 
(disciplina bienal, iniciada no 10º ano), Filosofia (disciplina bienal, iniciada no 10º 
ano), Educação Física (disciplina bienal, iniciada no 10º ano) e Tecnologias de 
Informação e Comunicação (disciplina anual, no 10º ano); a formação específica, 
que inclui para cada curso três disciplinas estruturantes, uma disciplina trienal 
(obrigatória), duas disciplinas bienais (podendo o aluno escolher uma ou ambas, em 

                                                 
607 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 15-16. 
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função da sua opção vocacional) e uma disciplina anual de opção no 12º ano; e a 
área projecto, no 12º ano, de frequência obrigatória; a disciplina de Educação Moral 
e Religiosa será de frequência facultativa.”608 

 
Quadro 1: Ensino Secundário - Matriz geral - Cursos Científico-Humanístico 

Componentes de Formação Disciplinas   

 
Carga horária Semanal 

( x 90 minutos) 
   

      10º 11º 12º 

Geral Português 2 2 2 
  Língua Estrangeira I ou II a) 2 2 _ 
  Filosofia   2 2 _ 
  Educação Física      2  b)      2 b)      2  b) 
  Tecnologias da Informação e Comunicação   2 _ _ 

Sub-total     10 8 4 

1 

 
Trienal 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

 

Específica 

 
Opções c) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
  

1 

 
Opções d) 
 
 

 
 
  

3 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Opção e) 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

Sub-total     6 (9) 9 (6) 9 

  Área de Projecto g)    2 

 Educação Moral e Religiosa  h) (1) (1) (1) 

Total 
      

 
16 a 20 

 
 

 
17 a 18 

 
 

12 a 16 
 

 
 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma 
língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno poderá, cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 
facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as 
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida. 

c) O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes. 

                                                 
608 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 17. 

Bienal 1 
 
Bienal 2 
 

Bienal 1 
Bienal 2 
Bienal 3 
 
Bienal 4 f) 
Bienal 5  f) 
 

Anual 1 
Anual 2 
Anual 3 
Anual 4 
 
Anual 5   f) 
Anual 6   f) 
Anual 7   f)  
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d) No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a 
iniciada no 10º ano. 

e) O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11º ano, é excluída das possibilidades de 
escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal. 

f) Oferta dependente do projecto curricular da escola. 
g) A Área de Projecto é assegurada por um só professor. 
h) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 

Vejamos agora a caracterização dos Cursos Tecnológicos, no documento em 

análise. Relativamente a estes cursos, no documento é referido que, no que se 

refere à sua matriz curricular e organização, são caracterizados 

“essencialmente pela definição de um currículo vocacionado para a 
aprendizagem e formação qualificante e para a valorização do aprender em 
contexto real de trabalho.” E acrescenta ainda o documento que se pretende, 

“com a organização curricular destes cursos, que a escola e o mercado de 
trabalho se interrelacionem ao longo da aprendizagem do aluno e, desse modo, 
se constituam como uma mais-valia recíproca”, sendo ainda referido que “para 
além deste currículo mínimo, o aluno pode frequentar outras atividades que a 
escola lhe proporcione, de acordo com o seu projecto educativo.”609 

 

No que se refere à formação científica e tecnológica, dos Cursos Tecnológicos, 

no documento começa por ser caracterizada a componente de formação 

científica, nos termos seguintes: 
“A componente da formação científica é constituída por um tronco comum em 

alguns dos cursos tecnológicos, compreendendo uma disciplina trienal e uma 
disciplina bienal. O facto de todos os planos de estudos dos cursos tecnológicos 
serem constituídos por um tronco comum na formação geral e, em alguns dos 
cursos, por um tronco igualmente comum na componente científica da formação 
científico-tecnológica, poderá facilitar a constituição de turmas e a própria 
organização da escola. 
 
As disciplinas da componente científica, em conjunto com as disciplinas 
tecnológicas, pretendem proporcionar ao aluno uma formação de banda larga, 
permitindo o desenvolvimento de um conjunto de competências de base do 
respectivo curso.”610 

 

                                                 
609 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 19. 
610 Idem. 
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No que diz respeito à componente de formação tecnológica, dos Cursos 

Tecnológicos, o documento refere que: 
“A componente da formação tecnológica é constituída por duas disciplinas de 

natureza técnica e tecnológica (disciplinas trienais), uma disciplina de natureza 
prática ou teórico-prática (disciplina bienal) e uma área tecnológica integrada (12º 
ano), englobando uma disciplina de especificação, o projecto tecnológico e o 
estágio. 
 
Como anteriormente exposto, as disciplinas tecnológicas articulam-se com as 
disciplinas da formação científica, proporcionando ao aluno uma formação de banda 
larga que culmina, no 12.º ano, numa especialização curricular traduzida pela área 
tecnológica integrada que permite o aprofundamento e desenvolvimento das 
competências adquiridas anteriormente, tendo em vista a preparação para uma 
profissão.”611 

 

A Área Tecnológica Integrada, dos Cursos Tecnológicos, assim designada 

como resultado de uma proposta do Departamento de Ensino Secundário, 

conforme já foi referido anteriormente e que foi incorporada no documento final, 

é caracterizada da seguinte forma: 
“A área tecnológica integrada, da responsabilidade do professor que lecciona a 

disciplina de especificação, pretende articular as aprendizagens adquiridas nas 
disciplinas científicas e tecnológicas ao longo do 10º e 11º anos com as 
aprendizagens mais específicas nesta fase de especialização curricular (12º ano). 
Por outro lado, esta área curricular permite um fluxo recíproco de informação e 
aprendizagem entre a escola e o contexto de trabalho. 
 
De facto, a organização desta área tecnológica integrada permite uma relação 
estreita entre as aprendizagens escolares e as aprendizagens em contexto de 
trabalho (empresa, instituição, …). A disciplina de especificação e o projecto 

tecnológico são leccionados durante 21 semanas do ano lectivo. Nas restantes 12 
semanas decorrerá o período de estágio.”612 
 

No documento em análise, Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular, 
a fim de ilustrar o já referido, são transcritos dois exemplos (figuras 2 e 3) de 

como poderá funcionar a Área Tecnológica Integrada:  
 

                                                 
611 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 19-20. 
612 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 20. 
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Figura 2: Operacionalização da Área Tecnológica Integrada - 1ª hipótese: 
 

33 Semanas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3: Operacionalização da Área Tecnológica Integrada - 2ª hipótese: 
 

33 Semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos ainda no que respeita à Área Tecnológica Integrada a caracterização 

da disciplina de Especificação e Projecto Tecnológico e o Estágio, dos Cursos 

Tecnológicos, através da transcrição do documento em análise: 
“Disciplina de Especificação e Projecto Tecnológico - A gestão da carga horária 
anual (147 unidades lectivas de 90 minutos) da disciplina de Especificação e do 
Projecto Tecnológico será da responsabilidade da escola, garantindo a carga 
horária de 7 unidades lectivas por semana para as duas áreas, perfazendo a carga 
horária anual da disciplina de Especificação 120 unidades lectivas e a do Projecto 
Tecnológico 27 unidades lectivas. Esta organização procura responder ao facto de a 
área do Projecto Tecnológico carecer, eventualmente, de maior carga horária no 
final do ano (elaboração do trabalho a apresentar na PAT) e, nesse sentido, deverá 
ser a escola a definir a sua distribuição ao longo das 21 semanas, em articulação 
com a disciplina de Especificação. 
Estágio - O Estágio terá uma duração total de 160 unidades lectivas, 
correspondendo a 240 horas, com uma carga horária média semanal de 20 horas. 

11 semanas 
Especificação + Projecto Tecnológico 
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O número total de horas referido inclui um total de 24 horas de gestão flexível, da 
responsabilidade do professor-orientador e dos alunos-formandos. Esse total deverá 
ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de 
orientação e avaliação. O número de horas semanais do professor-orientador 
destinadas ao acompanhamento dos formandos da turma, no decurso do período 
de estágio, será de 10.5 horas (7 unidades lectivas). O estágio será regulamentado, 
nas suas vertentes de organização e operacionalização, pelos serviços do Ministério 
da Educação.”613 

 

Por último, no documento que contém as características resultantes das 

incorporações dos diferentes contributos, por parte das instituições 

anteriormente referidos, são apresentadas as inerentes à matriz dos Cursos 

Tecnológicos (quadro 2), nos seguintes termos: 
“Para os cursos tecnológicos definem-se três componentes de formação: a 
formação geral, que inclui Português (disciplina trienal), Língua Estrangeira 
(disciplina bienal, iniciada no 10º ano), Filosofia (disciplina bienal, iniciada no 10º 
ano), Educação Física (disciplina bienal, iniciada no 10º ano) e Tecnologias de 
Informação e Comunicação (disciplina anual, no 10º ano); a formação científica e 
tecnológica, que inclui para cada curso duas disciplinas estruturantes, sendo uma 
disciplina trienal e uma disciplina bienal (a iniciar no 10º ano); duas disciplinas de 
natureza técnica e tecnológica (disciplinas trienais), uma disciplina de natureza 
prática ou teórico-prática e uma área tecnológica integrada (12º ano) que engloba 
uma disciplina de especificação, o projecto tecnológico e o estágio. Alguns dos 
cursos tecnológicos apresentam um troco comum constituído pelas disciplinas de 
formação geral e formação científica, separando-se na componente tecnológica. A 
disciplina de Educação Moral e Religiosa será de frequência facultativa.”614 
 

Quadro 2: Ensino Secundário - Matriz geral - Cursos Tecnológicos 

Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária Semanal 

( x 90 minutos) 
 

        10º 11º 12º 
   Português 2 2 2 
Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 2 2 - 
   Filosofia  2 2  
   Educação Física      2  b)      2 b)     2 b) 
   Tecnologias da Informação e Comunicação  2   

Sub-total       10 8 4 
Científica   Trienal 2 2 2 
   Bienal 2 2 _ 

                                                 
613 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 21-22. 
614 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 22. 
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c)
 Disciplina de 

Especificação  d), e) 

 

 

 

Projecto Tecnológico  e) 

 

 

Estágio  f) 

- Especificação 1 

- Especificação 2 

(…) 

 ( 120 ) 

 

 

 

 

( 27) 

147 

 

 

160 g) 

 

 

 Educação Moral e Religiosa  h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio - horas)  35 a 36.5 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma 

língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 
facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.  

b) A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as 
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida. 

c) A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação. 
d) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
e) A gestão da carga horária anual (147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da responsabilidade da 

escola, salvaguardando que a carga horária anual da disciplina de Especificação seja de 120 unidades lectivas) e a do 
Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas. 

f) A organização e distribuição das cargas horárias anuais do Estágio tomará em conta o disposto no artº      do (diploma) 
g) Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor-orientador e alunos-formandos. Esse total 

deverá ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e avaliação.  
h) Disciplina de frequência facultativa. 

 
 

 
Relativamente às cargas horárias e tempos letivos, no documento Reforma do 
Ensino Secundário: Revisão Curricular, é referido que a carga horária de cada 

uma das disciplinas está definida em unidades letivas de 90 minutos, 

correspondendo nos cursos científico-humanísticos e tecnológicos 

respetivamente a uma: 
“Carga horária semanal dos cursos científico-humanísticos, em função das opções 
dos alunos: 10º ano – 16 a 20 unidades lectivas de 90 minutos, correspondendo ao 
intervalo entre 24 e 30 horas, considerando Educação Moral e Religiosa (EMR); 11º 
ano – 17 a 18 unidades lectivas de 90 minutos, correspondendo ao intervalo entre 
25.5 e 27 horas, considerando EMR; 12º ano – 12 a 16 unidades lectivas de 90 
minutos, correspondendo ao intervalo entre 18 e 24 horas, considerando EMR.  
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Estas cargas horárias permitem a elaboração de horários de um só turno, 
possibilitando assim o desenvolvimento de outras actividades na escola em contra–

horário. 
 
Carga horária semanal dos cursos tecnológicos: 10º ano – 20 unidades lectivas de 
90 minutos, correspondendo a 30 horas, não considerando EMR; 11º ano – 20 
unidades lectivas de 90 minutos, correspondendo a 30 horas, não considerando 
EMR; 12º ano – 17 unidades lectivas de 90 minutos, correspondendo a 25.5 horas, 
não considerando EMR.  
Ainda no 12.º ano, e no período de estágio, o aluno terá uma carga horária global 
semanal, durante 12 semanas, de 35 horas, não considerando EMR.”615 

 

No que diz respeito aos Cursos Científico-Humanísticos e aos Cursos 

Tecnológicos da Revisão Curricular, “como resultado de todo o processo de 
revisão curricular o ensino secundário regular passará a integrar 5 cursos 
científico-humanísticos e 10 cursos tecnológicos”616, referindo também o 

documento que os cursos científico-humanísticos do ensino secundário 

passarão a ter as designações, que se transcrevem: Curso de Ciências e 

Tecnologias; Curso de Ciências Socioeconómicas; Curso de Ciências Sociais e 

Humanas; Curso de Línguas e Literaturas; e Curso de Artes Visuais. 

 

Relativamente aos cursos tecnológicos do ensino secundário, é referido no 

documento, e que aqui transcrevemos, que passarão a ter as seguintes 

designações: Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações; Curso 

Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica; Curso Tecnológico de Informática; 

Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente; Curso 

Tecnológico de Design de Equipamento; Curso Tecnológico de Multimédia; 

Curso Tecnológico de Marketing; Curso Tecnológico de Administração; Curso 

Tecnológico de Acção Social; e Curso Tecnológico de Desporto.617 

 

No documento final em análise é também feita a caracterização relativa à 

Avaliação, relativamente às modalidades de avaliação que compreendem a 

                                                 
615 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 24. 
616 Idem. 
617 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 24-25. 
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avaliação diagnóstica, formativa, sumativa interna e sumativa externa, nos 

termos seguintes: 
“Avaliação diagnóstica – Realizando-se quando oportuna, a avaliação diagnóstica 
assume particular relevo no início do 10º ano de escolaridade em todas as 
disciplinas que assim o justifiquem. Para o efeito, todos os programas do 10º ano 
contêm um módulo inicial no qual se incluem conceitos prévios considerados 
essenciais e estruturantes das disciplinas em causa, e que deverão ser 
especialmente trabalhados com os alunos nas primeiras duas ou três semanas de 
aulas. Trata-se de um momento importante na perspectiva de delinear, tanto pelo 
professor como pelos alunos, as estratégias de superação das dificuldades que, 
eventualmente, se venham a verificar. 
 
Avaliação formativa – Deve ser dominante a nível da sala de aula e da escola, 
devido ao seu papel fundamental de regulação do ensino e da aprendizagem. O 
processo contínuo e interactivo de recolha e análise de informação é fundamental 
para planear e organizar o desenvolvimento do currículo, assegurar a continuidade 
e a progressão, identificar objectivos realistas de curto prazo, diagnosticar 
dificuldades de aprendizagem, fornecer um feedback efectivo ao aluno e ao 
professor e aumentar a motivação e a auto-estima dos estudantes. A avaliação 
formativa traduz-se de forma descritiva e qualitativa. 
 
Avaliação sumativa interna – Realiza-se em quatro momentos: dois de natureza 
qualitativa (Natal e Páscoa) e dois de natureza quantitativa (no final do primeiro 
semestre e no final do ano lectivo). Em reunião a realizar no final do ano lectivo, 
competirá ao Conselho de Turma proceder a uma apreciação global do trabalho 
desenvolvido e do aproveitamento do aluno ao longo do ano. 
 
Avaliação sumativa externa - A avaliação externa compreende os seguintes exames 
nacionais obrigatórios: 
Nos Cursos Científico-Humanísticos: Português; Filosofia; A Disciplina Trienal 
Específica; e a Disciplina Bienal Específica, de entre as oferecidas pelo respectivo 
curso no 10º ano (exame a realizar no 11º ou no 12º ano, conforme tenha iniciado a 
frequência da disciplina, respectivamente, no 10º ou no 11º ano). 
Nos Cursos Tecnológicos: Português; Filosofia; e a Disciplina Trienal Científica. 
Para além dos exames nacionais, os alunos realizarão obrigatoriamente uma Prova 
de Aptidão Tecnológica (PAT), que se traduz numa prova pública, com regulamento 
e directrizes estabelecidas a nível nacional.”618 

 

                                                 
618 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 25-27. 
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Por último o documento em análise refere-se ao Sistema de Permeabilidade, 

tendo em conta que a Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu ponto 4, do 

art.º 10º, garante a permeabilidade entre os percursos formativos do ensino 

secundário, no documento é referido relativamente a essa temática que “será 
garantida a permeabilidade, a qual consiste num regime que confere aos 
alunos a possibilidade de alterarem os seus percursos formativos, podendo 
prosseguir estudos no ano de escolaridade subsequente, noutro curso ou 
noutra via formativa, e realiza-se entre cursos afins.”619 

 

Procedemos neste ponto à apresentação detalhada do documento Reforma do 
Ensino Secundário: Revisão Curricular, que se constitui como o documento 

final da Reforma, relativo aos Cursos do Ensino Secundário Regular, formado 

pelos Cursos Científico-Humanísticos e pelos Cursos Tecnológicos, resultante 

das incorporações das sugestões feitas e acolhidas, provenientes das 

diferentes instituições, em função da sua mais-valia, enquadradas nas linhas 

estratégicas e princípios orientadores da Revisão Curricular.  

 

Vejamos em síntese o que nos é apresentado no documento Reforma do 
Ensino Secundário: Revisão Curricular. 
 

Este documento começa por nos apresentar em paralelo os Cursos Científico-

Humanísticos e os Cursos Tecnológicos, no que diz respeito à sua natureza, 

referindo que os primeiros são vocacionados para o prosseguimento de 

estudos para o ensino superior, e os segundos como sendo cursos 

profissionalmente qualificantes, orientados numa dupla perspetiva. Para o 

mercado de trabalho, utilizando como critérios a sua empregabilidade e as 

áreas de formação em que prevalece a componente tecnológica, entre outras, 

e para o prosseguimento de estudos, sendo ainda dada a todos os alunos a 

possibilidade de reformularem o seu percurso escolar. 

  

O documento refere ainda que, relativamente à formação geral em ambos os 

cursos, está prevista que seja comum aos dois percursos do ensino regular, 

                                                 
619 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 27. 
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através das disciplinas de Português, Língua Estrangeira, Filosofia, Educação 

Física e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

Em relação apenas aos Cursos Científico Humanísticos é nos referido que a 

matriz curricular e organização destes cursos se caracteriza essencialmente 

pela construção de um currículo mínimo, podendo para além desse currículo o 

aluno construir um percurso flexível ao longo do ensino secundário. 

 

Relativamente aos exames nacionais constatamos a existência de uma 

alteração na sua escolha e uma maior distribuição ao longo do ensino 

secundário, bem como ao nível da distribuição das cargas horárias, no 

percurso escolar do secundário, constatamos através dos intervalos 

considerados, haver maior equilíbrio na repartição das mesmas ao longo dos 

três anos. No que diz respeito à formação específica dos cursos científico-

humanísticos é referido que esta inclui a frequência obrigatória de quatro 

disciplinas ao longo do período de três anos do ensino secundário. 

 

No âmbito do desenvolvimento da autonomia das escolas as escolas passam a 

ter uma oferta disciplinar dependente do seu projeto curricular, sendo também 

apresentada a Área de Projeto que passa a ser lecionada no 12.º ano, de 

frequência obrigatória, visando a mobilização e a integração de competências 

adquiridas nas diferentes disciplinas ao longo do percurso do secundário e cujo 

trabalho desenvolvido resultará num produto concreto no final do ano, objeto de 

avaliação. 

 

Para concluir a apresentação da caracterização dos cursos científico-

humanísticos é-nos apresentada a matriz destes cursos e a distribuição das 

diferentes disciplinas ao longo do percurso do secundário, podendo constatar-

se que nestes cursos estão definidas três componentes de formação: a 

formação geral, a formação específica e a área de projeto. 

 

No que diz respeito aos cursos tecnológicos é referido que a sua matriz 

curricular e organização se caracterizam essencialmente pela definição de um 
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currículo vocacionado para a aprendizagem e formação qualificante e para a 

valorização do aprender em contexto real de trabalho. 

 

Relativamente à formação científica e tecnológica dos cursos tecnológicos no 

documento é referido que a componente de formação científica é constituída 

por um tronco comum na formação geral e, em alguns dos cursos, por um 

tronco comum na componente científica. 

 

No que diz respeito à área tecnológica integrada, constatamos que a mesma 

pretende articular as aprendizagens adquiridas nas disciplinas científicas e 

tecnológicas, com as aprendizagens mais específicas na fase de 

especialização curricular do último ano do secundário tecnológico, permitindo 

esta área um fluxo de informação e aprendizagem entre a escola e o contexto 

real de trabalho. Na matriz dos cursos tecnológicos são nos apresentados três 

componentes de formação: formação geral, formação científica e tecnológica e 

a área tecnológica integrada. São ainda apresentadas, no documento, as 

cargas horárias, com os seus intervalos de variação e a definição das unidades 

letivas em 90 minutos, bem como são apresentados os cinco cursos científico-

humanísticos e os dez cursos tecnológicos, constitutivos do ensino secundário 

regular, bem como a sua designação. 

 

Por último são apresentadas as modalidades de avaliação do ensino 

secundário regular, como sendo a avaliação diagnóstica, formativa, sumativa 

interna e sumativa externa, bem como é garantida a permeabilidade entre os 

cursos que permitem aos alunos alterarem os seus percursos formativos, 

podendo prosseguir estudos no ano de escolaridade subsequente. 

 

Este documento final viria a dar origem ao diploma que estabelece os 

princípios orientadores da organização e da gestão do currículo, bem como da 

avaliação das aprendizagens, referentes ao nível secundário de educação, o 

Decreto-Lei nº. 74/2004, de 26 de Março, instituidor da Reforma do Ensino 

Secundário. 
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5.2. As linhas fundamentais de orientação estratégica, para o novo 
Ensino Secundário. 

 
Todo o processo de discussão pública, e incorporação de propostas de 

melhoria da proposta inicial, culminou com a elaboração de um documento final 

da Revisão Curricular do Ensino Secundário, concretizada a partir de um 

conjunto de princípios que lhe conferem um potencial de qualificação elevado e 

que aqui se apresentam, tal como se encontram definidos no documento 

Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular: 
x “Todos os desenhos curriculares assentam na concepção de um currículo 

mínimo, proporcionando às escolas a oferta de disciplinas em função do seu 
projecto curricular e aos alunos o enriquecimento da sua formação. 

x Unidades lectivas de 90 minutos, que proporcionem uma organização e 
adequação de espaços de aprendizagem mais consentânea com as exigências 
neste nível de ensino. 

x Melhor distribuição das cargas lectivas de cada um dos três anos, 
atenuando o carácter propedêutico do 12.º ano e acentuando a componente 
generalista do 10.º ano. Não considerando a disciplina de Educação Moral e 
Religiosa devido ao seu carácter facultativo, as cargas horárias dos cursos 
aproximam-se e distribuem-se de forma mais harmoniosa, visando 
disponibilizar tempos para outras actividades, tanto escolares, como extra-
escolares. 

x Diminuição do número de disciplinas da componente de formação 
específica, seleccionando os domínios do saber estruturantes para cada um 
dos cursos. 

x O ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, com a carga horária semanal de 2 unidades lectivas de 90 
minutos, integrando a componente de formação geral. Esta disciplina conciliará 
os objectivos de sensibilização para a informática e de formação em torno das 
ferramentas de produtividade tais como gestão de ficheiros, processamento de 
texto, folha de cálculo, apresentações, navegação na Internet, correio 
electrónico ou tratamento de imagem. 

x Oferta da disciplina de Aplicações Informáticas, como prosseguimento e 
desenvolvimento da disciplina de formação básica, nomeadamente em bases 
de dados, gestão e manutenção de redes, desenho assistido por computador, 
«webdesign», gestão de projectos ou multimédia. 

x Consideração da Área Projecto e Projecto Tecnológico como espaço de 
confluência e integração de saberes e competências adquiridas ao longo do 
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curso, em torno do desenvolvimento de metodologias de estudo, investigação 
e trabalho em grupo. O seu carácter terminal tende a valorizar a preparação 
para o prosseguimento de estudos a nível superior, a preparação para o 
ingresso no mercado de trabalho e a avaliar a maturidade intelectual dos 
alunos. 

x Introdução do Estágio nos cursos tecnológicos, de forma a promover a 
familiarização dos alunos com o ambiente de trabalho das empresas e 
instituições, bem como a potenciar o Projecto Tecnológico, que deverá ser 
concretizado na confluência dos contributos escolares e do contexto de 
trabalho.  

x Redução e melhor distribuição do número de exames pelos 11.º e 12.º anos, 
limitando-os às disciplinas fundamentais, permitindo simultaneamente 
combinações múltiplas em função das exigências do acesso ao ensino 
superior.  

x Dispensa da realização de provas globais, enquanto instrumento de avaliação 
obrigatório, o que não invalida a sua existência como instrumento de aferição 
de conhecimentos e de preparação para os exames nacionais, caso seja essa 
a pretensão de cada uma das escolas.”620 

 
Sintetizando, as linhas fundamentais de orientação estratégica, para o novo 

Ensino Secundário, constantes do documento final, tal como foi referido: 

desenhos curriculares assentes na concepção de um currículo mínimo; 

unidades letivas de 90 minutos; melhor distribuição das cargas letivas em cada 

um dos três anos letivos; diminuição do número de disciplinas da componente 

de formação específica; ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação na componente de formação geral; oferta da 

disciplina de Aplicações Informáticas nos cursos tecnológicos; Área Projeto e 

Projeto Tecnológico como espaço integrador de conhecimentos e 

competências adquiridas ao longo dos cursos tecnológicos; introdução do 

Estágio nos cursos tecnológicos; redução do número de exames e a sua 

melhor distribuição nos 11.º e 12.º anos; dispensa da realização de provas 

globais. 

 
 
 

                                                 
620 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 8-10. 
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5.3. Síntese comparativa dos documentos inicial e final da Reforma do 
Ensino Secundário. 

 
O documento Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular, para além 

dos princípios e elementos estruturantes apresentados, dá-nos a conhecer 

outros princípios e outros elementos, que foram tidos em consideração no 

período de discussão pública do documento que continha as Linhas 
Orientadoras da Revisão Curricular, quer tenha sido por iniciativa do próprio 

Ministério da Educação, ou a partir dos contributos recebidos621 e que 

constituíram uma melhoria da proposta apresentada, enquadrados pelos 

princípios orientadores e linhas estratégicas da Reforma do Ensino Secundário. 

Desses elementos destacam-se os seguintes: 
x “Definição de uma formação geral comum aos cursos científico-humanísticos e 

aos cursos tecnológicos que assegure uma formação de base indispensável ao 
perfil terminal exigido neste nível de ensino; 

 
x Redefinição de um sistema de permeabilidade entre os vários subsistemas, de 

forma a proporcionar ao aluno a correcção do seu percurso escolar no ensino 
secundário; 

 

                                                 
621 Pese embora tenham sido apresentadas sugestões relativas a cada curso científico-
humanístico em particular, recordemos aqui de forma sistematizada, os contributos recebidos 
por parte das Universidades e/ou Departamentos universitários, Escolas e Associações 
Profissionais, já referidos anteriormente e constantes do documento: Reforma do Ensino 
Secundário: Contributos e Pareceres, relativos às considerações gerais feitas às propostas 
apresentadas para os cursos científico-humanísticos e tecnológicos,:  

i) Considerações gerais relativas aos cursos científico-humanísticos e tecnológicos: 
I. Enquadramento estratégico e linhas orientadoras. 
II. Introdução das TIC. 

III. Redução dos Exames Nacionais e a sua distribuição. 
IV. Manutenção da Filosofia como disciplina obrigatória na formação geral. 
V. Carácter facultativo das provas globais. 
VI. Programas com diferentes versões. 

ii) Sugestões apresentadas relativas aos cursos científico-humanísticos e tecnológicos: 
I. Integração das TIC nas diversas áreas curriculares / disciplinares. 
II. “Alfabetização” no domínio das TIC deve ser uma opção estratégica no Ensino 

Básico. 
III. Redução da carga horária TIC. 
IV. Definição do sistema de permeabilidade. 
V. Definição das condições de acesso ao ensino superior. 
VI. Diversificação da oferta na Formação Pessoal e Social. 
VII. EMR como alternativa a Educação Cívica. 
VIII. Desdobramento nas disciplinas de natureza prática / experimental. 
IX. Inclusão de “novas” disciplinas. 
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x Definição de um conjunto de disciplinas científicas estruturantes nos cursos 
científico–humanísticos, que garantam a aquisição dos conhecimentos 
considerados mais significativos, face aos objectivos de cada curso.; 

 
x Inclusão de disciplinas diversificadas, no elenco de opções, nos diversos cursos 

científico-humanísticos, permitindo uma resposta aos interesses diversificados dos 
jovens e a definição de um projecto curricular enriquecido; 

 
x Valorização da Literatura portuguesa no âmbito das aprendizagens da 

disciplina de Português; 
 

x Harmonização entre o currículo mínimo e a construção, por parte dos alunos, de 
percursos escolares próprios; 

 
x Diminuição da carga horária de algumas áreas curriculares e disciplinas, 

nomeadamente na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 

x Reforço da autonomia das escolas através da definição de disciplinas de oferta 
dependente do Projecto Curricular da Escola, acordado com o ME no contexto do 
desenvolvimento do Projecto Educativo de cada estabelecimento de ensino.”622 

 
 

Através do que nos foi apresentado constatamos a diferença existente entre o 

documento final e o documento colocado em discussão pública, fruto da 

incorporação destes novos elementos, daí resultando, conforme é referido no 

documento num “maior equilíbrio entre o modelo curricular extremamente 
aberto colocado à discussão pública, e o modelo mais rígido e fechado definido 
na anterior revisão curricular”, acrescentando que “esse equilíbrio constituiu a 
base da concepção curricular” do documento final.623  

 

Podemos assim apercebermo-nos de que o documento colocado em discussão 

pública incorporou sugestões que, conforme o entendimento expresso, 

contribuíram para um documento final melhorado e mais equilibrado.  

 

                                                 
622 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. pp. 10-11. 
623 Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão Curricular. p. 11. 
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No caso em apreciação podemos constatar que o documento inicial não só não 

coincide com o documento final, como também não procedeu apenas a 

pequenas alterações de forma, ou de conteúdo.  

 

O período de dois meses de discussão pública permitiu a reflexão necessária 

para que pudessem ter sido produzidos e apresentados um conjunto 

significativo de fundamentados contributos, por parte de várias instituições e 

personalidades.  

 

Por sua vez, nesse período, também a tutela e os serviços refletiram sobre a 

proposta inicial apresentada, bem como realizaram todo um trabalho de 

apreciação dos contributos recebidos, à luz dos princípios e das linhas de 

orientação estratégicas, já anteriormente referidas, a fim de se obter como 

documento final, um documento verdadeiramente melhorado que desse origem 

ao diploma legal instituidor da Reforma do Ensino Secundário.  
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5.4. O novo Ensino Secundário. 
 

Para a construção do diploma instituidor do novo Ensino Secundário, para além 

dos cursos do ensino secundário regular, os cursos científico-humanísticos e 

tecnológicos, foram também tidos em conta, conforme anteriormente referimos, 

o ensino profissional, o ensino artístico especializado e o ensino secundário 

recorrente. Para esse efeito em Abril de 2003 foram postos em discussão 

pública dois documentos: “Documento orientador da Revisão Curricular do 
Ensino Profissional” (anexo 17) e o “Documento orientador da Reforma do 
Ensino Artístico Especializado” (anexo 18). Mais tarde, em Junho desse 

mesmo ano, foi também colocado em discussão pública o “Documento 
orientador da Reforma do Ensino Secundário Recorrente” (anexo 19). 

 

Relativamente ao Documento orientador da Revisão Curricular do Ensino 
Profissional624 David Justino escreve o texto introdutório do documento, que 

pela sua importância, do ponto de vista do seu enquadramento, tendo em conta 

a valorização da experiência, do que é pretendido na sua articulação com os 

restantes cursos de nível secundário e dos cuidados a ter na sua 

implementação, transcrevemos na íntegra:  
“Não chega reflectir sobre a experiência recente do ensino profissional. É urgente 
reflectir sobre o que queremos do ensino profissional, que objectivos queremos 
atingir, com que meios, com base em que modelos de organização. A conjuntura 
em que o fazemos não se compadece com a gestão do presente, com qualquer 
tentativa de fazer prolongar regimes vigentes ou com operações de cosmética 
curricular. A perspectiva da mudança impõe-se pelo êxito assinalável que uma 
grande parte das escolas profissionais revelou ao longo da sua curta existência, 
pelo anunciar do fim de um modelo de financiamento assente em fundos 
comunitários e pelos constrangimentos orçamentais que limitam um envolvimento 
mais alargado do Ministério da Educação. 
Os bons resultados atingidos por uma boa parte das escolas profissionais, quer pela 
procura crescente de que são alvo, quer pelos elevados índices de empregabilidade 
dos seus formandos, devem-se ao modelo organizacional que adoptaram e à 
capacidade de articulação com o mundo empresarial e do trabalho, bem como com 
as comunidades que pretendem servir. Este capital terá de ser preservado e 
valorizado. 

                                                 
624 Documento orientador da Revisão Curricular do Ensino Profissional. pp. 3-4. 
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A procura crescente dos cursos profissionais é igualmente um indicador que urge 
reter, pelo que representa de ruptura face à tradicional propensão para o 
prosseguimento de estudos e ao alheamento face às necessidades de mão-de-obra 
qualificada que o desenvolvimento económico e social português exigem. Cada vez 
mais, esta exigência precisa de ter uma resposta qualificada, assente no elevado 
nível e na diversidade das formações. Só assim poderemos dar resposta ao 
desígnio nacional de combate ao abandono escolar e, acima de tudo, ao abandono 
escolar desqualificado. 
É do capital de experiência das escolas profissionais que retiramos as ideias 
centrais do desenho curricular que apresentamos neste documento. Uma matriz 
assente na concepção modular dos trajectos educativos e no princípio da 
universalidade das formações gerais. As três componentes da matriz curricular 
consagram a permeabilidade entre cursos de nível secundário, garantem a 
possibilidade de prosseguimento de estudos, ainda que concebidas para a 
formação profissionalizante, valorizam a aquisição de competências diversificadas e 
fazem destacar a importância da articulação entre a escola e o mundo do trabalho. 
Este é o capital decisivo que a experiência consagrou e que importa realçar. 
A partir do ano lectivo de 2004-2005 iniciaremos a aplicação desta nova matriz 
curricular, cujo êxito, pelas características que apresenta, está fortemente 
dependente do dinamismo e da capacidade de gestão da mudança que as escolas 
profissionais venham a revelar. 
Tratando-se de um documento orientados da revisão curricular do ensino 
profissional, não poderíamos, contudo, ignorar o desafio colocado pelo fim do 
financiamento comunitário das escolas sediadas na região de Lisboa e Vale do 
Tejo, bem como por idêntica perspectiva para as restantes regiões, a partir de 2006. 
Apresentamos os princípios de um novo modelo de financiamento a ser 
implementado a título experimental a partir do próximo ano lectivo de 2003-2004 e 
que garante a continuidade do sucesso do ensino profissional. 
São estas as ideias, os princípios e as propostas que colocamos a discussão 
pública, conscientes de termos encontrado um sentido para o desenvolvimento do 
ensino profissional e um modelo que garanta a sua sustentabilidade futura. Dessa 
discussão pública esperamos os contributos que possam enriquecer este 
documento e orientar as medidas de política educativa que urge adoptar.” 

 

Ainda relativamente ao Documento orientador da Revisão Curricular do Ensino 
Profissional, face ao referido na introdução sobre o enquadramento estratégico, 

subjacente nas palavras de David Justino, o Ministério da Educação aposta no 

reforço e reorganização do ensino profissional, tendo em conta as boas 

práticas, através da:  



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

404 

“afirmação da identidade do ensino profissional, sem prejuízo de uma harmonização 

entre os diversos percursos profissionalmente qualificantes, […]; reformulação da 

oferta formativa do ensino profissional, adequando-a aos perfis profissionais actuais 
e emergentes, […]; definição de uma matriz curricular que se aproxima das matrizes 

das outras modalidades de ensino secundário, nomeadamente quanto às formações 
da componente sociocultural, facilitando a permeabilidade entre os diferentes 
percursos formativos, […]”625.  

 

Referir ainda neste documento as linhas orientadoras626 apresentadas para a 

revisão curricular do ensino profissional, como sendo: i) a racionalização, 

articulação e transparência da oferta de formação profissionalmente 

qualificante; ii) a concepção de referenciais de formação que garantam a 

aquisição de competências transversais e específicas dos perfis profissionais; 

iii) a prioridade de oferta formativa dos cursos de qualificação profissional de 

nível 3; iv) a articulação do Ensino Profissional com o Ensino Artístico 

Especializado, em particular nas áreas de Teatro, Artes Visuais, Audiovisuais e 

Multimédia; v) a racionalização da Rede de Oferta Formativa; vi) uma matriz 

curricular assente nos seguintes pressupostos: atribuição de uma carga horária 

global, não compartimentada pelos 3 anos de duração de formação; 

organização da formação em três componentes – sociocultural, científica e 

técnica; a formação em contexto de trabalho; a atualização/reformulação dos 

planos de estudo e dos programas; o reforço da estrutura modular; e o 

processo de avaliação em estrutura modular.  

  

No que diz respeito ao Documento orientador da Reforma do Ensino Artístico 
Especializado afigura-se-nos pertinente referir os fundamentos da reforma627 

do ensino artístico especializado, que são apresentados como estando 

alicerçados na: i) necessidade de redefinição do âmbito e finalidades do ensino 

artístico especializado; ii) necessidade de atualização dos currículos, 

programas e modelos de avaliação; iii) necessidade de criação de uma rede 

articulada de escolas de excelência – as escolas de artes; iv) necessidade de 

criação de uma cultura de acompanhamento e avaliação, por parte da 

                                                 
625 Documento orientador da Revisão Curricular do Ensino Profissional. p. 18. 
626 Documento orientador da Revisão Curricular do Ensino Profissional. pp. 18-23. 
627 Documento orientador da Reforma do Ensino Artístico Especializado. pp. 7-10. 
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Administração em parceria com as escolas e restantes atores; v) necessidade 

de adequação dos modelos de formação inicial e contínua de professores; e a 

vi) necessidade de articulação entre políticas da Educação, da Cultura e do 

Emprego. 

 

Importa também referir neste documento os princípios orientadores628 da 

revisão curricular do ensino artístico especializado, apresentados como sendo: 

i) a diversificação de percursos formativos; ii) a inovação e qualidade nas 

atitudes pedagógicas e organizativas; iii) a diminuição das cargas horárias 

vigentes; iv) a adequação dos programas às novas perspetivas curriculares; v) 

a flexibilização dos percursos de aprendizagem; vi) o alargamento da duração 

dos tempos letivos; vii) o reforço da autonomia das escolas; viii) a 

especificidade da matriz curricular; viii) a concepção de um currículo mínimo; 

ix) uma formação geral, comum aos cursos científico-humanísticos e aos 

cursos tecnológicos; x) a criação de um espaço curricular com carga horária a 

gerir pelas escolas; xi) um modelo de avaliação comum a todas as áreas de 

formação; xii) a garantia de permeabilidade entre os vários subsistemas. 

 

Por último referir ainda a proposta da matriz curricular geral dos cursos 

secundários artísticos especializados629, constituída por três componentes de 

formação: a formação geral, a formação científica e a formação técnica-

artística. Sendo a componente de formação geral a base do sistema de 

permeabilidade, uma das maiores inovações da reforma dos cursos de nível 

secundário. 

 

No que diz respeito ao terceiro documento referido, o Documento orientador da 
Reforma do Ensino Secundário Recorrente, vejamos os princípios orientadores, 

da revisão curricular do ensino secundário recorrente630, apresentados: i) 

Concepção de um modelo de ensino recorrente integrado no sistema de 

educação e formação de adultos […]; ii) Concepção de um desenho curricular 

assente num currículo mínimo, proporcionando às escolas a oferta de 

                                                 
628 Documento orientador da Reforma do Ensino Artístico Especializado. pp. 14-15. 
629 Documento orientador da Reforma do Ensino Artístico Especializado. p. 16. 
630 Documento orientador da Reforma do Ensino Secundário Recorrente. pp. 11-12. 
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disciplinas em função do seu projeto educativo e aos alunos o enriquecimento 

da sua formação; iii) Construção de planos de estudo sobre as matrizes 

curriculares dos cursos científico-humanísticos e tecnológicos do ensino 

secundário regular […]; iv) Definição de um modelo de avaliação que permita 

articular a avaliação contínua realizada em contexto de grupo-turma e a 

capitalização de conhecimentos e saberes, distinguindo a conclusão do ciclo de 

escolaridade por um lado e, por outro, o cumprimento das condições exigidas 

em termos de avaliação externa com vista ao acesso ao ensino superior […]; v) 

Inclusão no ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias de Informação 

e Comunicação integrando a formação geral […]; vi) Definição de um sistema 

de permeabilidade entre o ensino recorrente e os outros subsistemas; vii) 

Admissão de diferentes modalidades de frequência por forma a responder aos 

diferentes ritmos e condições de participação nas aprendizagens; viii) 

Valorização de uma área curricular nos cursos tecnológicos que articule a 

teoria e a prática em situação simulada de contextos de trabalho; ix) 

Distribuição equilibrada das cargas horárias pelo referencial de três anos de 

duração do ciclo; x) Racionalização da carga horária letiva semanal dos alunos, 

adequando-a aos objetivos do ensino recorrente, ao regime em que é 

ministrado e às características dos alunos; xi) Adequação dos programas à 

especificidade do ensino recorrente, valorizando os conteúdos e competências 

essenciais e estruturantes. 

 

Este documento apresenta também duas matrizes gerais. Uma para os Cursos 

Científico-Humanísticos com uma componente de Formação Geral e uma 

componente de Formação Específica e outra para os Cursos Tecnológicos 

também com uma componente de Formação Geral, uma componente de 

Formação Científica e uma componente de Formação Tecnológica. É de novo 

a componente de Formação Geral que se constitui como a base do sistema de 

permeabilidade, presente em todos os cursos.  

 

De acordo com o referido, o Decreto-lei n.º 74/2004, de 26 de Março, tem em 

conta todos os cursos de nível secundário, sendo publicadas, no que se refere 

à organização curricular, vinte e uma matrizes: i) a matriz geral dos Cursos 

Científico-Humanísticos e as cinco matrizes de cada um dos seus cursos; ii) a 
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matriz geral dos Cursos Tecnológicos, bem como também as dez matrizes de 

cada um dos seus cursos; iii) a matriz geral dos Cursos Artísticos 

Especializados; iv) a matriz geral dos Cursos Profissionais; e as duas matrizes 

gerais dos Cursos de Ensino Recorrente, quer científico-humanísticos, quer 

tecnológicos.  

 

O Decreto-lei n.º 74/2004 estabelece “os princípios orientadores da 
organização e da gestão do currículo, bem como da avaliação das 
aprendizagens referentes ao nível secundário de educação”, referindo que 

procede assim “a uma reforma que constitui componente estratégica nuclear no 
âmbito de uma política de educação determinada em obter resultados, 
efectivos e sustentados, na formação e qualificação dos jovens portugueses 
para os desafios da contemporaneidade […]” e tal como é referido no seu 

preâmbulo, “no quadro das grandes linhas da reforma do ensino secundário 
enunciadas no Programa do XV Governo Constitucional”.631  

 

Está também expresso no preâmbulo do diploma que “a par do combate ao 
insucesso e abandono escolares, […] e da acção de superação das 

deficiências detectadas no campo do ensino das ciências e da matemática, 
constitui opção estratégica nacional promover o aumento da qualidade das 
aprendizagens […]”, referindo que para esse efeito,  

“impõe-se realizar a revisão curricular deste nível de educação, procedendo ao 
ajustamento de currículos e conteúdos programáticos, garantindo uma correcta 
flexibilização dos mecanismos de mobilidade horizontal entre cursos, 
empreendendo uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação 
e do conhecimento, apostando na formação em tecnologias da informação e 
comunicação, assegurando a articulação progressiva entre as políticas de educação 
e formação, potenciando a diversidade e qualidade das ofertas formativas, bem 
como promovendo o reforço da autonomia das escolas.”632 

 

Sobre a discussão pública e a participação existente sobre a proposta de 

Reforma do Ensino Secundário, é ainda referido no preâmbulo do diploma que,  

                                                 
631 Decreto-lei n.º 74/2004, de 26 de Março. Preâmbulo. Diário da República n.º 73 – I Série-A. 
p. 1931.  
632 Idem. 
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“no quadro desta revisão curricular, foi colocado à discussão pública o «Documento 
orientador da reforma do ensino secundário», criando-se assim espaço para um 
vasto conjunto de iniciativas, visando o esclarecimento e o debate e permitindo a 
participação de professores, investigadores, individualidades dos mais diversos 
sectores da sociedade portuguesa, associações profissionais, sociedades científicas 
e organizações sindicais e empresariais.”633 
 

Relativamente ao acolhimento dos contributos produzidos sobre a proposta de 

Reforma do Ensino Secundário, podemos ler no diploma que “os contributos 
obtidos foram acolhidos em larga medida na versão final do referido 
«Documento», sem dúvida o mais relevante dos trabalhos preparatórios que 
antecederam o presente diploma.”634 
 

No seu preâmbulo é destacada como medida inovadora da Reforma “a 
diversificação da oferta educativa, acentuando a sua especificidade consoante 
a natureza dos cursos de ensino secundário, procurando adaptá-la quer às 
motivações, expectativas e aspirações dos alunos quer às exigências 
requeridas pelo desenvolvimento do País”, e acrescenta que para tal se torna 

necessário intervir ao nível de toda a oferta de nível secundário, referindo que,  
“nesta perspectiva, introduzem-se modificações importantes, estabelecendo-se 
cursos científico-humanísticos, vocacionados para o prosseguimento de estudos de 
nível superior, cursos tecnológicos, orientados na dupla perspectiva da inserção no 
mercado de trabalho e do prosseguimento de estudos, cursos artísticos 
especializados, visando proporcionar formação de excelência nas diversas áreas 
artísticas e, consoante a área artística, vocacionados para o prosseguimento de 
estudos de nível superior ou orientados na dupla perspectiva da inserção no 
mercado de trabalho e do prosseguimento de estudos, e cursos profissionais, 
vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, permitindo o prosseguimento de 
estudos.”635 

 

O diploma refere ainda, como assumindo um destaque especial do ponto de 

vista dos princípios orientadores da organização e da gestão do currículo,  
“a articulação com o ciclo de escolaridade anterior, com as outras formações de 

nível secundário e com o ensino superior, a integração do currículo e da avaliação, 
                                                 
633 Decreto-lei n.º 74/2004, de 26 de Março. Preâmbulo. Diário da República n.º 73 – I Série-A. 
pp. 1931-1932. 
634 Decreto-lei n.º 74/2004, de 26 de Março. Preâmbulo. Diário da República n.º 73 – I Série-A. 
p. 1932. 
635 Idem. 
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a flexibilidade na construção de percursos formativos, a permeabilidade entre 
cursos, permitindo a reorientação do percurso escolar, e a transversalidade da 
educação para a cidadania e da valorização da língua e da cultura portuguesas em 
todas as componentes curriculares.”636 

 

E ainda sobre princípios orientadores o diploma, no seu preâmbulo, atribui 

igualmente importância à consagração de outros princípios, “nomeadamente o 
equilíbrio na distribuição das cargas horárias de cada um dos três anos 
lectivos, a racionalidade da carga horária lectiva semanal e o alargamento da 
duração dos tempos lectivos […].”637 
 

O preâmbulo do diploma sublinha também com particular destaque, atribuindo 

um valor especial, à “aprendizagem das tecnologias da informação e 
comunicação através da introdução do ensino obrigatório da disciplina de 
Tecnologias da Informação e Comunicação”, acrescentando que se favorece  

“a integração das competências já adquiridas, nas dimensões teórica e prática, 
através da estatuição de formas específicas de aprendizagem em contexto de 
trabalho nas componentes de formação tecnológica, técnico-artística e técnica, nos 
cursos tecnológicos, nos cursos artísticos especializados e nos cursos 
profissionais.”638 

 

Por último, na apresentação do diploma que é feita no seu preâmbulo, “são 
igualmente definidos o objecto, as modalidades e os efeitos da avaliação, 
enquanto processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso 
escolar e certificador das aquisições realizadas pelos alunos”, bem como se 

determinam também “os requisitos da conclusão do nível secundário de 
educação, fixando-se a competência para a emissão dos documentos de 
certificação respectivos.”639 
 

Conhecida a construção da Reforma do Ensino Secundário através da 

apresentação do documento inicial, dos contributos produzidos, dos contributos 

incorporados, do documento final e do consequente diploma legal que lhe deu 

corpo, atentemos de seguida ao discurso político que o mesmo provocou.  

                                                 
636 Ibidem. 
637 Ibidem. 
638 Ibidem. 
639 Ibidem. 
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5.5. As reações na Assembleia da República, face à aprovação da 
Reforma do Ensino Secundário. 

 

Apresentadas as linhas força enquadradoras do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 

de Março, que estabelece os princípios orientadores da organização e da 

gestão curricular, bem como da avaliação das aprendizagens, no nível 

secundário de educação, através do seu preâmbulo, vejamos agora as reações 

que o mesmo originou na Sessão Plenária da Assembleia da República que 

procedeu à sua apreciação parlamentar, em 28 de Maio de 2004, por iniciativa 

do Partido Socialista640 e do Partido Comunista Português641. 

 

                                                 
640 Apreciação parlamentar n. 76/IX. 
A Apreciação parlamentar ao Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, entregue na 
Assembleia da República a 15 de Abril de 2004, da iniciativa do Partido Socialista e subscrita 
pelos seus deputados, António José Seguro, Ana Benavente, Luiz Fagundes Duarte, Manuela 
Melo, António Braga, Cristina Granada, Ana Catarina Mendonça, Augusto Santos Silva, 
Ascenso Simões e Rosalina Martins, fundamenta-se nos seguintes considerandos:  
“Considerando que ainda não foi aprovada a nova lei de bases da educação, actualmente em 
fase de discussão em sede de especialidade; 
Considerando que, não obstante o referido no parágrafo anterior, este Decreto-Lei vem definir 
a política do Governo sobre a organização curricular do Ensino Secundário; 
Considerando que o novo diploma constitui um acentuado empobrecimento curricular em 
relação a legislação anteriormente aprovada, o que se torna particularmente visível na 
diminuição do número de cursos gerais e tecnológicos e profissionais; 
Considerando que a área de projecto desaparece dos 10.º e 11.º anos, e 
incompreensivelmente se mantém no 12.º ano, anulando-se deste modo o objectivo de 
articulação de saberes disciplinares em torno de problemas do mundo real (actividade 
essencial na formação dos jovens para a vida), e reduzindo-se esta área a uma mera disciplina 
de preparação para os exames; 
Considerando que o novo diploma prevê a criação de desenhos curriculares flexíveis, 
concedendo aos alunos a possibilidade de opções pessoais em matérias nucleares, o que 
naturalmente provocará enormes lacunas e desigualdades na formação dos jovens; e 
Considerando, finalmente, a inexistência de formação adequada dos professores para os 
novos programas e para os novos desenhos curriculares, comprometendo-se assim o 
desenvolvimento das medidas previstas já para o próximo ano lectivo.” 
641 Apreciação parlamentar n. 77/IX. 
A Apreciação parlamentar ao Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, entregue na 
Assembleia da República a 16 de Abril de 2004, da iniciativa do Partido Comunista Português, 
fundamenta-se nos seguintes pressupostos: “A profusa e contraditória legislação produzida 
pelo actual Governo em matéria educativa tem vindo a constituir um verdadeiro obstáculo ao 
regular funcionamento das instituições de ensino. […]. 
À inoportunidade da entrada em vigor de mais uma reforma do Ensino Secundário, sem 
avaliação prévia do mérito e do demérito da actual, acresce ainda o facto do diploma aprovado 
pelo Governo pôr em causa a qualidade das aprendizagens. 
Para além destas duas questões de fundo, não é de somenos importância as propostas de 
operacionalização enunciadas no que ao Ensino Secundário diz respeito e que terão 
consequências graves na igualdade de oportunidades de formação dos jovens.”  
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A primeira intervenção no Plenário coube ao Partido Socialista, como autor do 

primeiro pedido de Apreciação parlamentar, pela voz da deputada Isabel Pires 

de Lima que relativamente à matéria em causa começa por referir: 
“Uma das primeiras medidas que o Sr. Ministro tomou, ao assumir a pasta da 
Educação, foi a de suspender uma revisão curricular (Decreto-Lei n.º 7/2001) que 
tinha sido concebida de um modo amplamente participado e acolhendo 
recomendações de instituições internacionais como a UNESCO ou a União 
Europeia.  
A que é que assistimos neste momento? Depois de, nos finais de 2002, ter posto à 
discussão um documento que mereceu duras críticas de numerosos parceiros e do 
Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação procede agora a uma 
revisão curricular que se limita a amputar e maquilhar o Decreto-Lei n.º 7/2001, 
piorando-o de um modo drástico.”642 

 

Feita a referência à suspensão da revisão curricular do Ensino Secundário, da 

autoria do Governo anterior, da responsabilidade do Partido Socialista, 

enaltecendo o seu processo de conceção e desvalorizando genericamente o 

diploma em apreciação, a deputada aponta o que no seu entendimento, 

político, se configuram como incongruências, referindo nesse sentido: 
“Proclama-se, como ainda anteontem fez, no Parlamento, o Sr. Primeiro-Ministro, a 
prioridade que a ciência constituiria para o actual Executivo. Ora, «palavras leva-as 
o vento», quando não são acompanhadas de acções consequentes. 
Como podem os portugueses acreditar nesse empenho do Governo na ciência 
quando se assiste ao desinvestimento em programas como o Ciência Viva, 
destinado a conquistar os jovens para a ciência, e se constata a sua menorização 
nos desenhos curriculares do ensino secundário? 
[…] Defende-se a «diversificação da oferta educativa» e diminui-se a oferta de 
cursos científico-humanísticos, tecnológicos e profissionais, que passam de 17 
possíveis para 10, sem que seja apresentada qualquer justificação técnico-
pedagógica para o facto. 
Afirmam-se como «princípios orientadores da organização e da gestão do currículo 
a articulação com (…) o ensino superior» e diminuem-se, de três para uma, as 
disciplinas estruturantes de uma área de saber ou permite-se que um estudante 
passe o 12.° ano sem frequentar uma das disciplinas de acesso ao ensino superior 
[…].”643 

 

                                                 
642 Diário da Assembleia da República, de 29 de Maio de 2004 – I Série, n.º 94. p. 5210.  
643 Idem. 
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E prossegue recuperando as críticas efetuadas pelo Ministro da Educação, ao 

tempo deputado na Assembleia da República, eleito pelo Partido Social 

Democrata, sobre o modelo preconizado pelo Partido Socialista para o ensino 

secundário, agora suspenso, e no seu entendimento o trabalho que o Ministério 

da Educação tem desenvolvido. Atentemos às palavras proferidas, com o 

propósito enunciado, pela Sra. deputada: 
“Quando o Sr. Ministro suspendeu o Decreto-Lei n.º 7/2001, argumentou com 
razões ligadas à falta de formação de professores, à indefinição da rede, à 
deficiente orientação fornecida aos estudantes, aos custos não calculados, ao 
voluntarismo.  
Dois anos volvidos, a que assistimos? Assiste-se a um total desmantelamento de 
toda a formação específica que fora montada, designadamente do famoso 
programa de emergência que visava áreas tidas como problemáticas - a 
Matemática, o Inglês, a Língua Portuguesa -, sem qualquer alternativa, e estamos a 
dois meses úteis do começo do ano lectivo. 
Será que vamos assistir ao simulacro de formação que constituiu a pseudoformação 
dos professores para leccionarem no ano que agora termina os novos programas de 
10.° ano?  
Tem a Sr.ª Secretária de Estado consciência do efeito contraproducente que esta 
formação teve em professores e alunos?  
Tem consciência da quase paralisia em que muitos dos centros de formação se 
encontram, provocada pela falta de orientação e pela falta de empenho do 
Ministério da Educação no apoio efectivo às inovações científicas e metodológicas 
que os novos programas contêm?  
Assiste-se a uma ausência absoluta de orientação dos estudantes a dois meses 
úteis de se iniciar um novo ano lectivo. Os Serviços de Psicologia e Orientação não 
têm um único folheto informativo para distribuir.  
Não há normas para a transição de um sistema para outro. Impõem-se 
esclarecimentos prementes que ninguém sabe fornecer.”644 

 

E termina a sua intervenção apontando alegadas falhas nos passos 

preparatórios da implementação da Reforma, referindo nesse sentido: 
“Assiste-se à imposição de uma rede sem qualquer margem de diálogo ou tão-só 
auscultação e sem que se vislumbre qualquer lógica que lhe seja subjacente, 
designadamente relativa à articulação das diferentes ofertas educativas e 
formativas.  

                                                 
644 Diário da Assembleia da República, de 29 de Maio de 2004 – I Série, n.º 94. p. 5211. 
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Assiste-se à mais absoluta omissão de qualquer referência a custos, questão que 
tanto preocupou o Sr. Ministro quando era Deputado desta Câmara.  
Enfim, Sr.ª Secretária de Estado, é caso para lhe perguntar: que andou o Ministério 
da Educação a fazer, durante dois anos, com esta matéria?  
Os normativos de regulamentação — espante-se! — apenas vieram a público na 
semana passada. Maquilharam sem êxito, baralharam sem critério, perderam, 
enfim, mais uma oportunidade para se proceder a uma profunda inflexão, 
absolutamente necessária, nas políticas do ensino secundário.”645 

 

Estava lançado o debate por parte do Partido Socialista, com as linhas força 

atrás referenciadas. Tendo em conta a existência de dois pedidos de 

Apreciação parlamentar, o Presidente da Assembleia da República, deputado 

João Bosco Soares Mota Amaral, dá de imediato a palavra à deputada do 

Partido Comunista Português, Luísa Mesquita, sendo apenas dada a palavra 

aos deputados que pretendam formular pedidos de esclarecimento e ao 

membro do Governo presente no debate depois das duas intervenções da 

responsabilidade dos partidos que requereram a Apreciação parlamentar do 

Decreto-Lei n.º 74/2004. 

 

No que à matéria em apreciação diz respeito a deputada Luísa Mesquita, no 

início da intervenção, coloca o enfoque na alegada extemporaneidade da 

aprovação da Reforma do Ensino Secundário em função da futura Lei de 

Bases, referindo a esse propósito:  
“Hoje falamos da inexplicável decisão do Governo de publicar, em fins de Março, 

um decreto-lei que tem como objectivo reformar o ensino secundário, exactamente 
dois meses antes de a maioria aprovar, nesta Casa, uma nova Lei de Bases da 
Educação que consagra um outro ensino secundário, com outros objectivos. 
A reforma que apreciamos hoje iniciou-se, ilegalmente, em Setembro. Este ano 
lectivo, em todas as escolas do País, todos os alunos do 10.º ano foram sujeitos à 
maior trapalhada de que há memória no sistema educativo. 
O Governo obrigou as escolas a leccionarem o 10.º ano de acordo com o figurino 
curricular em vigor e, simultaneamente, com os programas, de uma reforma ilegal 
que só o Ministério da Educação conhecia e que agora publicou, contrariando a lei 
de bases que aprovou há uma semana. 

                                                 
645 Idem. 
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Estas incompreensíveis decisões, sempre autoritárias, estão a ocasionar enormes 
problemas às escolas e terão consequências na vida dos alunos que ainda não é 
possível quantificar.”646 

 

E a deputada Luísa Mesquita prossegue, agora concentrando as suas críticas 

diretamente na reforma, nas alegadas ausência de avaliação da anterior 

revisão, na forma como esta foi concebida e na não consideração pelo Parecer 

do Conselho Nacional de Educação. A deputada do Partido Comunista, 

sublinha o referido nos seguintes termos: 
“Mas se este é o início de vida de uma reforma clandestina, tudo piora quando a 

reforma passa a ter existência legal. A incompetência e o autismo ditam regras. 
Quando da discussão, nesta Casa, da revisão do ensino secundário, em Fevereiro 
de 2001, proposta pelo PS, o PSD afirmava que uma alteração desta natureza 
implicaria que o Governo «tivesse procedido a uma avaliação séria da última 
reforma curricular e, em função dos seus resultados, introduzisse no regime legal 
apenas e só as medidas estritamente necessárias (…)». Ora, o que fez o Governo 
do PSD e do CDS-PP? Exactamente o mesmo de que acusou o PS,… e as 

alterações que introduziu na reforma foram exclusivamente para agravar o que de 
mais negativo possuía o texto anterior. 
O Governo de coligação evidenciou uma confrangedora incompetência para 
aprender com os erros e mostrou-se incapaz, como em outras matérias, de 
concretizar um modelo, agora não de concursos mas, sim, de práticas educativas. 
E autista porquê? Porque, apesar de colocarem em discussão pública a sua 
proposta, não foram capazes de ouvir e aceitar as muitas críticas formuladas, nem o 
parecer do Conselho Nacional de Educação nem as suas, quando eram 
oposição.”647 

 

E Luísa Mesquita contínua a sua intervenção sublinhando que o Governo 
avançou com a reforma sem acautelar o que era apontado como ter de ser 

corrigido, pelo Partido Social Democrata quando estava na oposição e neste 

momento suporte do Governo, relativamente ao modelo para o ensino 

secundário proposto pelo Partido Socialista. Atentemos nas suas palavras: 
Dizia o PSD, em 2001: «A Matemática e as Ciências deveriam ser alvo de atenção 
acrescida». 
E, agora, o que fez o Governo? 
Empobreceu despudoradamente a qualificação dos jovens. 

                                                 
646 Diário da Assembleia da República, de 29 de Maio de 2004 – I Série, n.º 94. p. 5212. 
647 Diário da Assembleia da República, de 29 de Maio de 2004 – I Série, n.º 94. pp. 5212-5213. 
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[…] Dizia o PSD, em 2001: «Todo o modelo de formação inicial e contínuo de 
professores deverá ser revisto previamente ao desenvolvimento de reformas dos 
currículos e dos programas, (…) sob pena de se pretender aplicar medidas (…) 

perdendo-se tempo e dinheiro e transformando-se os estudantes em simples 
cobaias». 
E o que fez o Governo de coligação? Não fez a formação inicial e contínua dos 
professores; impôs programas aos alunos que contrariam o desenho curricular; não 
atribuiu as horas necessárias às escolas para leccionarem os programas 
«clandestinos»; e transformou as escolas, os professores e os alunos em cobaias 
da sua incompetência, num total desrespeito pela comunidade educativa. 
Dizia também o PSD, em 2001: «Devem surgir novas disciplinas que 
curricularmente abordem de forma clara, sem complexos, com recursos humanos 
formados atempada e especialmente para o efeito, matérias como a educação 
sexual, a formação ambiental». 
E o que fez o Governo de coligação? Não há novas disciplinas que abordem sem 
complexos a educação sexual porque o CDS-PP não deixa, nem a Sr.ª Secretária 
de Estado.  
E por isso não há recursos humanos formados nem atempada nem especialmente.  
Dizia também o PSD, em 2001: «Recusamos todo e qualquer tipo de avaliação que 
responsabilize exclusivamente os alunos pelo insucesso educativo». 
E o que fez o Governo da coligação? Aprovou, há oito dias, o alargamento da 
escolaridade obrigatória até ao 12.º ano e, ao mesmo tempo, consagrou em portaria 
as prescrições na escolaridade obrigatória, num total desrespeito pela lei, num claro 
fomento do abandono e insucesso escolares, num manifesto atentado à 
democratização da educação.”648 

 

E a deputada do Partido Comunista Português entra na última parte da sua 

intervenção onde fundamenta as suas críticas à reforma, nas críticas efetuadas 

pelo Conselho Nacional de Educação, concluindo com a necessidade de se 

proceder a outra reforma do ensino secundário que não a que está em 

apreciação, pautando a sua intervenção nos termos seguintes: 
“Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr.ª Secretário de Estado: São muito 
graves mas também muito justas as críticas do Conselho Nacional de Educação, 
que afirma, no seu parecer, «que a qualidade do ensino e das aprendizagens não 
depende apenas de alterações curriculares e ainda menos de modificações dos 
planos de estudos». 
E acrescenta: «O debate actual tem vindo a realizar-se assim, suportado em 
intervenções fragmentadas e irregulares do Ministério da Educação. Quando se 

                                                 
648 Diário da Assembleia da República, de 29 de Maio de 2004 – I Série, n.º 94. pp. 5213-5214. 
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esperava a fundamentação de uma «reforma do ensino secundário» restam-nos 
três textos soltos. 
[…] Diz o Conselho que, com a proposta do Ministério da Educação, «haverá um 

empobrecimento de formação científica e cultural dos jovens portugueses». E 
acrescenta: «A escolha do conjunto de cursos gerais (5) e tecnológicos (10) carece 
de qualquer fundamentação».  
Não se percebe também como é que estas opções se inscrevem no «modelo de 
desenvolvimento do País». 
[…] Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr.ª Secretária de Estado: Portugal é, 
entre os países da União Europeia, aquele com mais baixo índice de escolarização 
da sua população com o nível secundário do ensino e de formação. Enquanto na 
União Europeia, em 2000, o valor médio deste índice era de 60%, em Portugal era 
de 20%, e com a entrada dos países do Leste Europeu a nossa posição relativa 
piorou ainda mais. 
Ora, o que temos hoje, aqui, é exactamente o contrário de tudo aquilo que se pedia. 
É um texto que aposta na redução da qualificação científica e cultural dos nossos 
jovens, que abre a porta à discriminação social e cultural, indiciando, como diz o 
Conselho Nacional de Educação, que há cursos de primeira e de segunda 
qualidade e que, consequentemente, terá barreiras no prosseguimento de estudos. 
Por tudo isto, Srs. Deputados, propomos a cessação de vigência do diploma em 
apreciação e ao Governo sugerimos, pelo menos, bom senso e que deite fora este 
papel. 
E subscrevendo as palavras do Conselho Nacional de Educação, sugerimos «uma 
nova proposta de reforma do ensino secundário, mais global e integrada, mais 
fundamentada e, sobretudo, mais capaz de lançar dinâmicas de esperança na 
melhoria do ensino e formação». 
Tenhamos bom senso, Srs. Deputados!”649 

 

No debate tem agora lugar a figura regimental do pedido de esclarecimentos 

por parte dos Partidos que não requereram a Apreciação parlamentar do 

Decreto-Lei n.º 74/2004.  

 

O primeiro deputado a usar da palavra para pedir esclarecimentos à deputada 

do Partido Socialista, Isabel Pires de Lima, é o deputado do Partido Social 

Democrata, Pina Marques. Este deputado, começa a sua intervenção por 

fundamentar a opção tomada pelo Governo, na sua opinião não fazendo tábua 

rasa do trabalho realizado pelo anterior Governo sobre esta matéria, mas 
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defendendo a necessidade de proceder a correções, justificando as medidas 

tomadas criticando sempre as decisões tomadas pelo Governo Socialista, nos 

seguintes termos: 
“Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Isabel Pires de Lima, a actual revisão do ensino 
secundário é fruto da necessidade de alteração do desenho curricular do Decreto-
Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto. 
O Governo procedeu à revisão curricular com base na avaliação que o governo do 
PS fez durante cinco anos. É reconhecido que nem tudo foi mau no governo do 
Partido Socialista. Uma boa parte do Decreto-Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro, tem 
reflexos na actual revisão, contudo, Sr.ª Deputada, não podemos deixar de notar 
que esse diploma enfermava de erros graves. Apontarei alguns. 
A contradição ideológica entre a teoria da banda larga de formação e a prática da 
passagem de 11 para 17 cursos tecnológicos. Onde está a banda larga? 
O PS confunde qualidade com quantidade e propõe sempre mais disciplinas, mais 
carga horária e mais dinheiro para conseguir a dita qualidade. 
O PS não previu o impacto financeiro. Recordamos que estudos deste Governo 
apontavam para custos suplementares de 53 milhões de contos, ou seja, 264 
milhões de euros, não só para materiais mas também para novas contratações de 
professores de técnicas especiais, com o consequente aumento de professores com 
horário zero! O despesismo habitual no PS! 
Os 17 cursos tecnológicos previstos no Decreto-Lei n.º 7/2001 mais não 
representavam do que a extinção dos cursos profissionais, porque o PS sabia que 
não tinha margem de manobra para negociar os fundos comunitários de que as 
escolas profissionais se alimentam através de candidatura. 
A revisão curricular do ensino secundário proposta pelo PS foi exclusivamente 
dedicada aos cursos gerais e aos cursos tecnológicos. 
Nós, pelo contrário, articulamos num único documento os cursos científico-
humanísticos, tecnológicos, artísticos especializados, profissionais e os do ensino 
recorrente.”650 

 
E finaliza o seu discurso com uma série de questões à deputada Isabel Pires 

de Lima, que lhe permitem justificar as medidas tomadas pelo Governo, 

expressando-se para o efeito da seguinte forma:  
“Sr.ª Deputada, que pensa da formação ministrada por técnicos do Departamento 

do Ensino Secundário (DES)? Entendemos que foi um desperdício de tempo e 
dinheiro para a leitura orientada de um decreto-lei, sem nada de inovador e 
destinada aos presidentes dos conselhos executivos e mais um docente por escola. 
Acha o PS que foi a formação adequada? 
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Acha mal o PS que um único documento articule toda a formação secundária e nela 
introduza a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)? 
Acha mal o PS que tenha sido pensado, pela primeira vez em Portugal, um modelo 
matricial para os cursos artísticos especializados? 
Acha mal o PS que os exames nacionais tenham sido reduzidos a Português e mais 
duas ou três disciplinas e que tais exames se destinem apenas aos alunos que 
querem prosseguir estudos superiores? Ou pretenderia que o Governo não 
cumprisse a obrigação a que se comprometeu, para mais tarde levantar a voz 
acusando-o de laxista, incumpridor e mentiroso?”651 

 

Para responder tem a palavra a Sr.ª Deputada Isabel Pires de Lima que refere 

que esperava que o deputado Pina Marques se concentrasse na Reforma do 

Ensino Secundário proposta pelo Governo e não na suspensa pelo Partido 

Socialista, respondendo no entanto ao deputado do Partido Social Democrata 

com críticas às opções tomadas. Essa estratégia podemos observá-la na sua 

intervenção quando refere: 
“Sr. Presidente, Sr. Deputado Pina Marques, estava à espera de o ouvir tecer 
documentários sobre a actual revisão curricular, sobre o decreto-lei que estamos 
aqui a apreciar, e não propriamente sobre uma revisão curricular suspensa há mais 
de dois anos pelo Governo que V. Ex.ª apoia. De toda a forma, gostava de 
responder a algumas questões que coloca, designadamente no que diz respeito à 
formação. 
Pergunta-me o Sr. Deputado se acho boa ou má a formação desenvolvida pelos 
técnicos do Departamento do Ensino Secundário e se acho essa atitude despesista. 
Sr. Deputado, acho-a boa. Aliás, não apenas a acho boa como penso que foi 
fundamental no sentido de tentar sensibilizar os professores e «abri-los» para a 
nova revisão curricular que estava a ser projectada, tanto mais quanto os 
professores tiveram de fazer esforços imensos, designadamente no presente ano 
lectivo, para conseguirem gerir novos programas enfiados à força, por resposta a 
meros compromissos com os editores, no desenho curricular anterior. 
Ora, provavelmente, terá sido essa sensibilização e essa formação levada a cabo 
pelos técnicos do Departamento do Ensino Secundário que terá ajudado os 
professores a encontrarem algumas soluções, e não, com certeza, a formação 
tardia, feita em cima do joelho e completamente desadequada em relação ao que 
estava em causa, realizada no começo do ano lectivo, em Setembro passado, de 
uma forma absolutamente anacrónica em relação àquilo que se pretendia. 
Também me parece mal a forma como as tecnologias de informação estão incluídas 
na actual revisão curricular - é isso exactamente o que penso -, porque não faz 

                                                 
651 Diário da Assembleia da República, de 29 de Maio de 2004 – I Série, n.º 94. p. 5216. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

419 

sentido algum incluir apenas num ano, e ao nível do 10.º ano, a formação elementar 
que já foi obtida no ensino básico, com um diploma específico para esse efeito.”652 

 

Seguidamente o Presidente da Assembleia da República dá a palavra ao 

deputado Carlos Antunes, também do Partido Social Democrata, para uma 

intervenção. O deputado começa a sua intervenção pela abordagem do ciclo 

de escolaridade imediatamente anterior ao ensino secundário, alvo de uma 

revisão curricular pelo anterior executivo e mantida em vigor pelo atual 

governo, referindo:   
“Reconhecemos que não é fácil, nem provavelmente simpático, para os partidos da 
oposição, fundamentalmente para o Partido Socialista, falar de educação, pois 
durante a sua governação esta foi uma das áreas da educação onde a sua 
indecisão e ineficácia mais se fizeram sentir, tendo em consideração a incoerência 
normativa com a prática, onde a inoperância e o despesismo se associaram sem 
resultados e sem controlo. 
O Sr. Ministro da Educação, David Justino, manifestou coerência, responsabilidade 
e respeito por uma área tão importante como a educação ao manter a reforma 
prevista para o 3.º ciclo. O Sr. Ministro fez bem, porque penso que, no momento, 
não teria grandes alternativas. 
No entanto, hoje todos temos consciência de que a mesma deverá ser reflectida o 
mais urgente possível. E deixo dois ou três exemplos justificativos. 
Por exemplo, um aluno do 7.º ano, com cerca de 12 anos, compra, entre livros e 
cadernos, mais ou menos 20 unidades, isto é 15 a 16 manuais e livros de apoio, 
mais 3 a 5 cadernos, no mínimo, para apontamentos. 
Um aluno do 8.º ano, com cerca de 13 anos, pode ter entre 13 a 15 professores - 
isto é a vossa reforma -, com a mesma situação no que diz respeito ao material 
escolar. 
A arquitectura curricular não foi acompanhada das mudanças organizacionais 
indispensáveis, considerando ainda os conteúdos e a sua organização, bem como a 
carga horária dos alunos. 
Esta situação, no meu entender absurda, teve o seu início em 2002/2003. Não será, 
Sras. e Srs. Deputados, que o desencanto e o insucesso, que batem à porta de 
milhares de jovens e adolescentes, começam com este tipo de organização 
proposta pelo Partido Socialista? Até admito que este tipo de situação sirva a muitos 
profissionais do ensino, mas não serve, de certeza absoluta, aos alunos.”653 
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E o deputado Carlos Antunes contínua a sua intervenção reencaminhando 

agora a sua argumentação para o ensino secundário fazendo a defesa da 

Reforma, dirigindo-se aos deputados nos seguintes termos: 
“Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr.ª Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados: 
Podem pensar que esta abordagem não tem nada a ver com a matéria requerida e 
em debate, mas efectivamente tem, porque os pressupostos para a discussão têm 
como base a comparação entre o Decreto-Lei n.º 74/2004 e legislação 
anteriormente aprovada e se o Governo executasse a vossa reforma correria o risco 
de, a breve prazo, ter de proceder a profundas alterações. Ora, em educação um 
erro cometido hoje poderá repercutir-se durante muitos anos. 
Sras. e Srs. Deputados, não estarão V. Exas. preocupados com o abandono e o 
insucesso escolares no ensino secundário? Não estarão preocupados?! 
Com todo o respeito pela discussão e divergência democráticas, a oposição deverá 
assumir-se de forma positiva. Ora, em momentos de discussão pública do decreto-
lei hoje em apreciação, foram apresentadas sugestões, pareceres e críticas, 
recordando que uma das críticas apresentadas foi a de que iria reduzir, por 
exemplo, o número de postos de trabalho - esta era uma preocupação! -, o que não 
é verdade. 
Com todo o respeito que nos merecem os profissionais da educação, um 
documento reformador desta relevância não pode ficar dependente deste tipo de 
pressão, deve, antes, inscrever-se e orientar-se num modelo de desenvolvimento 
que pretendemos para o País, no tipo de homem a formar e no tipo de sociedade a 
construir. Esta é uma das grandes diferenças entre este Governo e o anterior, ou 
seja, neste momento há objectivos bem definidos.”654 

 

E prossegue, na sua intervenção, concretizando: 
“Parece-nos pedagogicamente correcto e enriquecedor, em termos de 
amadurecimento de conhecimentos e competências, que a área de projecto surja 
apenas no 12.º ano. 
O objectivo não é ter mais uma disciplina, mesmo trienal, mas antes desenvolver 
um projecto e aprofundar conhecimentos e técnicas na convergência de 
competências que foram adquiridas. 
Esse é que é o objectivo da disciplina. 
Também não nos parece óbvio que a falta de formação adequada de docentes para 
a reforma curricular não exista. Temos um corpo docente bem preparado, cujo 
sentido de responsabilidade conduzirá a que as escolas, em caso de necessidade, 
e no âmbito da autonomia e dos seus projectos, possam cuidar dos seus próprios 
recursos com iniciativa de formação e de autoformação, o que não significa que em 
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situações concretas o Ministério da Educação não possa assumir as suas 
responsabilidades.”655 

 

E termina a sua intervenção enfatizando aspetos centrais e inovadores do 

diploma concluindo com a justificação das medidas de política educativa 

assumidas pelo governo como tendo em conta, em seu entendimento, com o 

futuro do próprio país, conforme as palavras que profere: 
“O decreto-lei em apreciação engloba num único texto, pela primeira vez, as cinco 
ofertas disponíveis, definindo uma matriz comum a cada grupo, garantindo 
mecanismos de flexibilidade e de permeabilidade, que penso preocuparem também 
V. Exas., como resposta adequada ao combate ao abandono e insucesso 
escolares. São ainda definidas, pela primeira vez, as finalidades especiais de cada 
grupo de cursos, de modo a facilitar a orientação escolar e profissional. 
São estas, penso eu, as questões que preocupam o Partido Socialista e o Partido 
Comunista. 
Não estarão V. Exas. preocupados com a forma como se instituíram, de modo sério 
e fiável, os estágios no final dos cursos tecnológicos, a valorização dos cursos 
artísticos e dos cursos profissionais, a regularização dos cursos do ensino 
recorrente, a introdução das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), a 
diversificação de ofertas, o fim da exigência dos exames ou a sua redução? 
Não estarão preocupados com isso?! 
Em educação e em contexto democrático, Sras. e Srs. Deputados, as decisões 
devem ser o mais abrangentes possível, evitando radicalismos, mas onde a clareza 
e a eficácia não podem ceder a impulsos demagógicos. 
Os políticos são responsáveis pelas decisões políticas, mas também devem ser 
responsabilizados pela materialização e pelas consequências dessas opções. Isso é 
muito importante, Sr.ª Deputada Isabel Pires de Lima. 
A preocupação do Governo é o futuro deste país, e esse passa pela melhoria da 
qualidade da educação em Portugal.”656 

 

O debate prossegue, nesta fase de pedidos de esclarecimentos, sendo dada a 

palavra à deputada do Bloco de Esquerda, Alda Sousa. No início da sua 

intervenção é referida, na sua opinião, a inoportunidade da revisão curricular e 

as razões pelas quais o afirma, nos seguintes termos: 
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“Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados: Já aqui foi 
referida, e eu subscrevo-a, a inoportunidade desta revisão curricular, por ter surgido 
na altura em que o próprio Governo prepara uma lei de bases do sistema educativo. 
Poder-se-ia pensar - e a maioria sabe que não é assim - que seria alguma bizarria 
da oposição embirrar com esta revisão curricular e considerar inoportuno o seu 
aparecimento. Contudo, como também já foi sublinhado, o parecer do Conselho 
Nacional de Educação, elaborado em Fevereiro de 2003, cujo relator foi o Prof. 
Joaquim Azevedo, diz justamente que o Conselho Nacional de Educação não 
compreende o real alcance da revisão no momento em o Ministério da Educação 
anuncia para breve uma alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo através da 
criação do novo ciclo de estudos do ensino secundário. 
Portanto, não se trata, sequer, de alguma embirração da oposição, mas de uma 
opinião fundamentada do Conselho Nacional de Educação, que de certeza não é 
suspeito de estar a fazer o jogo da oposição.”657 

 

E a deputada Alda Sousa prossegue concretizando o que no seu entender se 

configura como uma inoportunidade, fundamentalmente através do 

pensamento expresso pelo Conselho Nacional de Educação, afirmando para o 

efeito:  
“Diz o preâmbulo do decreto-lei que um dos objectivos é superar as deficiências 
detectadas no campo do ensino das Ciências e da Matemática. Já foram aqui dados 
alguns exemplos e, mais tarde, procurarei também dizer alguma coisa sobre isto, 
mas para já gostaria de citar alguns dos aspectos preocupantes que constavam 
desse mesmo parecer. 
Um deles tem a ver, justamente, com o que o Conselho Nacional de Educação 
pensava que deveria ser a visão sobre o ensino secundário. Dizia esse parecer que 
qualquer modalidade de ensino e formação de nível secundário deve subordinar a 
sua configuração curricular a uma base cultural comum capaz de fomentar o 
desenvolvimento de aptidões. Penso que nada de mais autista, do ponto de vista da 
maioria, do que ter consagrado mais tarde na lei de bases da educação essa base 
cultural comum. 
Por outro lado, diz também o Conselho Nacional de Educação que a qualidade de 
ensino e das aprendizagens não depende apenas das alterações curriculares e 
ainda menos de modificações nos planos de estudos. Diz ainda, mais à frente, que, 
pelo contrário, deveria ser de valorizar o papel e o esforço do Estado e de todas as 
outras instituições promotoras do ensino e de formação na criação de condições de 
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universalização do acesso ao nível secundário. Também verificamos que não foi 
isso que aconteceu. […]”658 

 

No final da sua intervenção a deputada do Bloco de Esquerda critica o que na 

sua opinião é uma contradição entre o discurso e a prática, por parte do 

governo, no que se refere à atenção dada ao ensino das áreas de ciências. 

Atentemos nas suas palavras: 
“Gostaria ainda de referir-me ao ensino das Ciências e da Matemática, não só no 
que diz respeito aos cursos científicos e tecnológicos, que já foi aqui referido, mas 
também quanto à retirada da Matemática, da Física e da Química Aplicada do 
ensino das artes ou ao desaparecimento dos métodos quantitativos da área 
humanística. Do nosso ponto de vista, esta consagração na revisão curricular 
demonstra uma visão extremamente regressiva do que deve ser uma formação 
alargada e abrangente, em que essas componentes deveriam estar presentes. 
Não se pode vir aqui, em dia de festa, anunciar medidas para a investigação 
científica e para a aposta em ciência e inovação e, ao mesmo tempo, quando se 
trata da revisão curricular do ensino secundário, procurar não só retirar algumas 
dessas componentes, como fazer com que as áreas ditas não-científicas sejam 
completamente despojadas dessas componentes. 
Não se formarão cidadãos com apetência para as ciências nem desmantelando o 
Programa Ciência Viva nem fazendo com que, ao nível do secundário, deixe de 
existir a dicotomia que existe há mais de 30 anos, desde que saí do liceu (o que, 
obviamente, é uma visão completamente regressiva), ou seja, que as artes e as 
áreas humanísticas sejam despojadas de uma componente científica. 
É uma profunda contradição entre aquilo que o Governo vem aqui anunciar em 
relação às metas para 2010, pois mesmo que algum dia elas fossem cumpridas em 
2010 não viriam certamente a ser seguidas nem em 2014 nem em 2018, porque 
esta reforma não permite garantir, de uma forma mais alargada, uma formação 
científica e uma apetência na sociedade dos próprios alunos do ensino secundário 
com as áreas científicas.”659 

 
De seguida, no prosseguimento do debate, é dada a palavra ao deputado do 

Centro Democrático Social, Henrique Campos Cunha, que centra a sua 

intervenção na demonstração de inexistência de razão argumentativa por parte 

das apreciações parlamentares do Partido Socialista e do Partido Comunista, 
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expondo para tal, em sua opinião, os motivos que considera existirem para tal. 

Atentemos nas suas palavras iniciais enquadradoras:  
“Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sr.ª Secretária de Estado, 

Sr.as e Srs. Deputados: As apreciações parlamentares n.º 76/IX, do Partido 
Socialista, e n.º 77/IX, do Partido Comunista, não têm razão na sua argumentação, 
pelos motivos que procuraremos desenvolver de seguida. 
Em 20 de Junho de 2002, o actual Governo aprovou o Decreto-Lei n.º 156/2002, 
que suspendeu a produção dos efeitos do Decreto-Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro, 
do Partido Socialista, relativo à revisão curricular do ensino secundário. 
Tal suspensão revelou-se, desde logo, necessária devido ao facto de o Decreto-Lei 
n.º 7/2001 começar a ser aplicado ao 10.º ano de escolaridade no ano lectivo de 
2004/2005, contrariando em muitos casos os princípios orientadores da organização 
e gestão curricular previstos pelo actual Governo para o ensino secundário. 
Com esta revisão, o Governo do PSD/CDS-PP pretende fazer uma verdadeira 
reforma no ensino secundário, como opção estratégica nacional da educação, no 
seguimento de uma nova Lei das Bases da Educação já aprovada, o que não se 
verificava na revisão curricular do Partido Socialista.”660 

 

E prossegue a sua intervenção concretizando as razões evocadas pelo 

Governo que levaram à suspensão do diploma instituidor da revisão curricular 

do anterior executivo, nos seguintes termos:  
“Logo a partir da apresentação do Documento Orientador da Revisão Curricular do 

Ensino Secundário, em 21 de Novembro de 2002, o Governo indicou algumas das 
razões determinantes para a suspensão do Decreto-Lei n.º 7/2001, como sejam: o 
conteúdo de alguns programas e a opção a certos planos de estudo, com lacunas 
no âmbito da tecnologia da informação; o número exagerado de cursos gerais e 
tecnológicos; a necessidade da diminuição da carga lectiva curricular, a fim de 
permitir um aumento de actividades escolares e extra-escolares; a necessidade de 
redesenhar a rede de ofertas do ensino secundário a nível nacional; a salvaguarda 
das condições de organização das escolas e da preparação e formação dos 
docentes; a necessidade de uma avaliação rigorosa das implicações financeiras da 
revisão curricular (o que não estava previsto no programa do Partido Socialista); a 
necessidade de construção de um modelo coerente de formações tecnológicas do 
ensino secundário, através da articulação entre o ensino tecnológico e profissional, 
englobando a formação ao longo da vida; a necessidade de um novo equilíbrio entre 
as ofertas do ensino secundário geral e as ofertas do ensino secundário tecnológico 
e profissional, mais consentâneo com o requerido pelas modernas sociedades.”661 
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E o deputado do Centro Democrático Social centra seguidamente o seu 

discurso no Decreto-Lei em apreciação, bem como nos trabalhos 

desenvolvidos até à versão final do diploma. Observemos a sua intervenção, 

no que se refere ao aludido: 

  
“O Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, no quadro da verdadeira reforma da 
política da educação, que o actual Governo da maioria PSD/CDS-PP tem levado a 
cabo, estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão do 
currículo, bem como da avaliação das aprendizagens referentes ao nível secundário 
de educação. 
A sua publicação encerrou um período de discussão pública, muito participada, do 
Documento Orientador da Revisão Curricular do Ensino Secundário. 
A discussão pública desenvolveu-se durante mais de dois meses e envolveu 
cidadãos a título individual e instituições, dando origem a cerca de 600 pareceres, 
muitos deles ultrapassando o conteúdo do processo de revisão, tais como os 
sistemas de avaliação, a articulação com o acesso ao ensino superior, o 
apetrechamento das escolas, a organização das turmas, etc., contributos que irão 
ser usados em outros diplomas a publicar, no seguimento da aprovação, há dias, da 
nova Lei de Bases da Educação. 
O parecer do Conselho Nacional de Educação, referido na apreciação parlamentar 
n.º 77/IX, do Partido Comunista, na sua totalidade e não na sua «versão reduzida», 
foi também tido em conta, sendo muitos dos seus contributos incorporados no 
diploma agora sujeito a apreciação.”662 

 

Na sequência do seu discurso, o deputado Henriques Campos Cunha, refuta o 

que havia sido referido, nas intervenções dos deputados dos Partidos da 

oposição ao Governo, sobre a inexistência de formação. Observemos, através 

da transcrição das suas palavras, o referido para o efeito: 
“Na sequência do trabalho que vem a ser desenvolvido para a aplicação do 
Decreto-Lei n.º 74/2004 já no próximo ano lectivo um aspecto tem sido relevado, 
que é a formação dos professores - ao contrário do que dizem. 
Não tem, assim, qualquer razão a argumentação apresentada na apreciação 
parlamentar do Partido Socialista, que fala na inexistência de formação adequada 
dos professores. 
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Este tem sido o elemento central na aplicação da reforma do ensino secundário e 
que tem orientado as preocupações do Ministério da Educação desde o ano de 
2003. 
Assim, foi elaborado um Plano de Formação de Professores para o conjunto 
alargado de programas que serão ministrados no contexto da reforma no próximo 
ano lectivo de 2004/2005. 
[…] Cada direcção regional executou entre duas a três acções de professores-
formadores. Foram propostas pelos centros de formação das associações de 
escolas, para acreditação, cerca de 400 acções para professores, incluindo os das 
regiões autónomas. 
No quadro do Plano de Formação de Professores já referido, está a desenvolver-se 
o Plano de Formação Contínua de Professores, já a realizar a partir de Junho e até 
ao mês de Setembro, integrando acções de formação para o 11.º ano e procurando, 
assim, responder às exigências da aplicação da reforma a partir do ano lectivo de 
2004/2005. 
Estão ainda previstas acções de formação para os programas do 10.º ano, em que 
não se realizaram ainda acções de formação, incluindo acções em novas disciplinas 
e áreas curriculares. 
Assim, ao contrário do que é referido pelo Partido Socialista, está salvaguardada a 
formação de professores relativamente à aplicação e desenvolvimento da reforma 
do ensino secundário para o ano lectivo de 2004/2005, para o 10.º ano e para os 
novos planos curriculares.”663 

 

Para finalizar a sua intervenção apresenta os objetivos e não deixa de referir a 

título de exemplo uma das inovações que considera importante mencionar, 

constantes do Decreto-Lei da Reforma, bem como refere também a finalizar o 

enquadramento em que a mesma foi produzida, como mensagem política para 

refutar os pedidos de Apreciação parlamentar: 
“Podemos referir como novos objectivos estratégicos para o ensino secundário 
constantes do Decreto-Lei n.º 74/2004, entre outros, os seguintes: o aumento da 
qualidade das aprendizagens, sem que isso conduza a factores de descriminação 
dos trajectos escolares; o combate ao insucesso e abandono escolares, que em 
Portugal atingem níveis intoleráveis no ensino secundário, sendo dos piores ou o 
pior da União Europeia, fruto nomeadamente de falta de um sistema de avaliação e 
de uma clara falta de articulação entre o ciclo final do actual ensino básico e o 10.º 
ano do ensino secundário. Tal situação é agora corrigida pela inclusão do actual 3.º 
ciclo como início do ensino secundário, dentro de uma escolaridade obrigatória de 
doze anos, tal como é previsto na aprovada Lei de Bases da Educação. O 
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abandono escolar será, assim, combatido pelo desenvolvimento de projectos 
educativos e curriculares diversificados, de forma a ir ao encontro dos perfis e 
aspirações dos alunos. 
Outros objectivos para o ensino secundário são: a resposta aos desafios da 
sociedade de informação e do conhecimento, obtida pelo investimento na formação 
em Tecnologias de Informação e Comunicação, bem como no seu ensino 
obrigatório; a articulação entre as políticas de educação e formação, no âmbito da 
nova Lei de Bases da Educação, permitindo a diversidade e a qualidade de ofertas 
e opções vocacionais e a mobilidade entre elas. Esta articulação terá de dar 
resposta às necessidades do mercado do trabalho, sem sacrifício da formação 
global dos alunos, que permita o prosseguimento dos estudos. 
São ainda objectivos a superação das deficiências detectadas no campo do ensino 
das Ciências e da Matemática, o reforço da autonomia das escolas por introdução 
de um currículo mínimo comum, podendo as escolas desenvolver ofertas 
diversificadas de educação e formação, e a introdução do estágio obrigatório para 
os cursos tecnológicos. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados: A nível das inovações, o Decreto-Lei n.º 74/2004 
comporta várias alterações relevantes. Assim, entre outras que agora não tenho 
tempo para exemplificar, contempla num único diploma todas as ofertas do ensino 
secundário, reconhecendo aos mesmos igual dignidade e qualidade, e valoriza a 
língua e a cultura portuguesas em todas as componentes curriculares. 
Termino, dizendo que o CDS-PP entende que as apreciações parlamentares n.os 
76/IX, do Partido Socialista, e 77/IX, do Partido Comunista, relativas ao Decreto-Lei 
n.º 74/2004, não têm razão. 
O diploma em apreciação insere-se no quadro dos grandes objectivos estratégicos 
para o desenvolvimento do sistema educativo e, em especial, nas grandes linhas da 
reforma do ensino secundário, enunciados no Programa do XV Governo, aprovado 
na Assembleia da República.”664 

 
 

Por fim, relativamente à educação e aos discursos políticos, efetuados através 

da Apreciação do diploma relativo à Reforma do Ensino Secundário, é dada a 

palavra ao membro do Governo presente neste debate, a Sr.ª Secretária de 

Estado da Educação. 

A Sr.ª Secretária de Estado da Educação do XV Governo Constitucional, 

orienta, naturalmente, toda a sua intervenção, para a defesa do diploma em 

apreciação, começando por enumerar algumas das razões que justificaram 
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suspender a revisão curricular do anterior executivo. Atentemos, nesse sentido, 

às suas palavras iniciais:  
“Não me parece necessário enunciar as razões que nos levaram a suspender a 

produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 7/2001, que estabelecia o quadro legal a 
aplicar ao ensino secundário em 2003/2004. No entanto, julgo que vale a pena 
referir uma ou outra das razões que foram mais determinantes para essa decisão. 
Face ao conhecimento que tínhamos da realidade, considerámos que o País não 
poderia perder a oportunidade de ver requalificada a educação dos portugueses. 
Entendemos que era o momento certo para integrar as políticas de educação e 
formação vocacional, de modo a eliminar a sobreposição de ofertas de 
educação/formação; entendemos ser fundamental preencher o quase vazio que 
existia ao nível das aprendizagens das Tecnologias de Informação e Comunicação; 
considerámos urgente a redefinição da rede nacional de oferta dos diferentes 
subsistemas de ensino, em termos mais equilibrados e consentâneos com a 
realidade do País; procurámos incrementar a assunção da autonomia pelas escolas, 
facultando-lhes condições para a construção e a prossecução do seu próprio 
projecto educativo; entendemos dever enriquecer o percurso educativo e formativo 
dos alunos de nível secundário; decidimos construir um modelo de formações 
tecnológicas e profissionais articulados com o ensino secundário geral. Por fim, 
salvaguardámos, desde o primeiro momento do nosso trabalho, a preparação e 
formação dos professores, no sentido de uma resposta de qualidade às questões 
inevitáveis postas pelos novos programas e planos de estudo.”665 

 

E a Secretária de Estado da Educação, Mariana Cascais, prossegue o seu 

discurso alicerçando a fundamentação da Reforma em apreciação na 

Estratégia de Lisboa, nos seguintes termos: 
“Srs. Deputados, estamos empenhados na concretização da Estratégia de Lisboa, 
definida pelo Conselho Europeu em Março de 2000, que reconheceu o papel 
essencial dos sistemas de ensino e de formação profissional no desenvolvimento da 
Europa. 
Estamos apostados em materializar os objectivos dessa estratégia, nomeadamente 
a melhoria da eficácia do sistema educativo, a qualidade da formação dos 
professores, o acesso generalizado à educação e formação e à aprendizagem das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, o incremento da mobilidade dos alunos, 
o reforço das ligações entre a educação e o mundo do trabalho - isto para não ser 
exaustiva. 
O diploma hoje em análise revela a consciência que temos da importância 
preponderante do ensino secundário no futuro dos nossos jovens e a consciência 
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dos problemas que se colocam ao nível do insucesso, do abandono precoce e 
necessariamente desqualificado da escola, da necessidade de direccionar as 
opções dos alunos para cursos profissionalmente qualificantes. 
Não o conseguiríamos mantendo a mesma estrutura nos vários subsistemas, as 
mesmas alternativas, as mesmas opções de vida escolar, os mesmos percursos, as 
mesmas responsabilidades ou desresponsabilidades, as mesmas saídas. 
Mas pelo desenvolvimento e pelos portugueses não poderíamos deixar de o fazer. 
As respostas de carácter global, integrador e coerente vêm ao encontro das 
questões que diagnosticámos e da dinâmica de uma sociedade que é cada vez 
mais exigente e mais competitiva. 
Das necessidades ao nível da formação ao longo da vida, da valorização das vias 
profissionalmente qualificantes, da flexibilidade dos percursos e da articulação entre 
os cursos, por exemplo, consideramos que as respostas contidas no diploma 
possibilitam, para além das soluções correspondentes, que os alunos, ao 
terminarem o ensino secundário, sejam detentores dos conhecimentos, 
qualificações e competências que lhes permitam prosseguir estudos ou, se o 
entenderem, ingressar no mercado de trabalho.”666 

 

O membro do Governo concentra agora a sua intervenção na articulação 

existente entre a Lei de Bases do Sistema Educativo e o diploma da Reforma 

do Ensino Secundário, em apreciação, tecendo considerações, sobre este 

último documento, por si consideradas relevantes, em termos de tomadas de 

decisão de política educativa. E concretiza:  
“Concretizemos! 
O Decreto-Lei n.º 74/2004 traduz uma reforma concebida para uma integração com 
o 3° ciclo, de acordo com o previsto na recém-aprovada Lei de Bases da Educação. 
O facto de definir o ensino secundário de três anos deve-se à necessidade de, à 
data, respeitar formalmente a Lei de Bases do Sistema Educativo então em vigor. 
A revisão curricular aprovada pelo Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, 
integrada no quadro das grandes linhas de reforma do ensino secundário 
enunciadas no Programa do Governo, constitui, nos seus objectivos, o desafio 
fundamental para o nosso desenvolvimento, que é o desafio da qualidade. 
É esse o desafio que teremos de ganhar, pelo aumento da qualidade das 
aprendizagens e do combate ao insucesso e abandono escolares, pela articulação 
entre as políticas de educação e de formação, pelo reforço da autonomia das 
escolas e pela resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do 
conhecimento. 
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Pela primeira vez, concretiza-se, de facto, uma reforma global do ensino 
secundário, que clarifica a natureza e o conteúdo vocacional dos diferentes cursos, 
incluindo os de ensino recorrente, orientando-se os científico-humanísticos para o 
prosseguimento de estudos de nível superior, os cursos tecnológicos e artísticos 
especializados para o prosseguimento de estudos ou inserção no mercado de 
trabalho, e os cursos profissionais preferencialmente para a inserção no mercado de 
trabalho, permitindo o prosseguimento de estudos.  
[…] Este é o rumo que nos orientou e que procuramos manter, no contexto das 
reformas coerentes e concertadas que estamos a realizar no sistema português de 
educação e formação. 
Trata-se de uma visão cuidada de articulação entre a educação, nas suas vias de 
prosseguimento de estudos e profissionalizante, e a via profissional. Temos, assim, 
um verdadeiro novo conceito substantivo de escolaridade obrigatória, um novo 
conceito erigido a partir do objectivo essencial de proporcionar 12 anos de 
formação, que assegurem efectivamente aos alunos, de forma permeável, os 
conhecimentos e as aptidões para um de dois objectivos: prosseguir estudos ou 
encarar com preparação útil a vida profissional.”667 
 

Mariana Cascais prossegue a sua intervenção sublinhando agora os traços 

inovadores do diploma em apreciação, referindo: 
“Nesse sentido, saliento alguns aspectos ou traços inovadores que, dando corpo e 
expressão ao enunciado, estão estatuídos no ensino secundário, que se aplicará, 
no próximo ano lectivo de 2004/2005, na rede nacional de estabelecimentos de 
ensino público e do ensino particular e cooperativo: a introdução do ensino 
obrigatório de uma disciplina de tecnologias da informação e comunicação, no 
âmbito da formação geral comum a todos os percursos formativos, constitui um 
passo decisivo contra a iliteracia digital. 
A instituição nos cursos tecnológicos de uma área tecnológica integrada, 
contemplando, para além da disciplina de especificação, uma área de projecto 
tecnológico, integradora dos saberes e da relação teórico-prática e a formação em 
contexto real de trabalho. 
A possibilidade de a escola, no âmbito da sua autonomia, desenvolver, no contexto 
do seu projecto educativo, formas diferenciadas de gestão do currículo nacional. 
Srs. Deputados, com o mesmo objectivo, estruturámos as diferentes ofertas 
formativas num sistema articulado. Pretende-se, assim, que os alunos possam 
corrigir os seus percursos escolares, sem perda de tempo. 
Caso haja mudança de curso, esta será suportada por um sistema de 
permeabilidade entre cursos com afinidade de planos de estudo, ou com 
equivalência à formação geral, nos outros casos. 
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Conferimos flexibilidade aos desenhos curriculares no plano individual do aluno ou 
ao nível da escola, sem colidir com a identidade e a coerência das aprendizagens e 
matérias essenciais de cada curso, que tem como elemento estruturante o currículo 
nacional. 
Diminuímos a carga horária e flexibilizámos a sua distribuição ao longo do ensino 
secundário. Não devemos ser demasiado conservadores: uma carga horária 
excessiva não se traduz necessariamente em melhores aprendizagens. 
[…] Uma referência, Srs. Deputados, ao entendimento que fazemos da área de 
projecto, como espaço de confluência e integração de saberes e competências 
adquiridos ao longo do curso. 
A área de projecto era um projecto de boas intenções, que se debatia com 
manifesta falta de orientação quanto ao seu papel na estrutura curricular proposta 
pelo anterior governo, não sendo claro para nós se se tratava de uma «área de 
projecto» ou de um «projecto de área».”668  

 
E a oradora conclui em torno de uma ideia central: a igual dignidade que esta 

Reforma atribui, pela primeira vez, a toda a oferta de nível secundário. Sem 

contudo deixar de referir-se, ao ensino da matemática e das ciências 

experimentais, bem como da questionada sustentabilidade financeira da 

Reforma, embora o tenha feito de forma rápida pois o Presidente da 

Assembleia da República neste momento já tinha feito notar à Secretária de 

Estado da Educação que tinha esgotado o seu tempo. Atentemos às palavras 

finais proferidas: 
“Srs. Deputados, esta é uma reforma que, mais do que a quantidade de cursos 
oferecidos, estabelece critérios de qualidade. 
A diminuição do número de cursos e a diversidade de tipos de formação não 
colidem com a igualdade de oportunidades. 
Esta é, aliás, uma falsa questão, na medida em que todos os cursos permitem o 
acesso ao ensino superior. O que se pretende é adequar a oferta às opções e à 
vocação dos alunos. 
Conferimos a todos os cursos a mesma dignidade. 
Não gostaria de terminar sem referir o reforço e a qualificação do ensino da 
Matemática e das ciências experimentais, cujo problema tem sido decorrente da 
falta de bases adquiridas no actual ensino básico. 
O Decreto-Lei n.º 74/2004 é a expressão de uma reforma cuja sustentabilidade é 
um facto, quer ao nível financeiro, quer no âmbito dos recursos humanos. A 
formação de professores foi acautelada, já no ano lectivo de 2002/2003, com 
orientação directa da Secretaria de Estado da Educação. 
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Srs. Deputados, a publicação do Decreto-Lei n.º 74/2004 foi o primeiro passo para 
que o actual ensino secundário deixe de ser um ciclo propedêutico do ensino 
superior para se transformar num ensino secundário de seis anos, com identidade e 
dinâmicas próprias.”669 

 

À semelhança do debate parlamentar a que fizemos referência no capítulo 

anterior, também neste debate é notório, nas diferentes intervenções, o cariz 

ideológico sempre presente. Apercebemo-nos durante o debate que o discurso 

político não se centra exclusivamente em factos educativos e na sua análise. O 

discurso político está previamente condicionado à ideologia, ao modo como se 

concebe a organização social e consequentemente, nessa matéria, na linha da 

frente está sempre a Educação.  

 

Os discursos políticos permitem-nos compreender melhor como a Educação é 

um campo fértil para o debate ideológico e igualmente melhor entendermos as 

posições assumidas por quem em cada instante está à frente das tomadas de 

posição, no executivo, quem as apoia, nos Partidos que suportam o Governo, e 

de quem está na oposição.  

 

Mas também melhor compreendemos como é tão difícil estabelecer consensos 

nesta matéria e quase impossível estabelecer pactos de regime que tornem 

sustentáveis, no tempo, as tomadas de decisão em prol da qualificação e 

formação do bem mais precioso de qualquer nação, as pessoas, e o 

consequente desenvolvimento do país.  
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5.6. A imprensa e a Reforma do Ensino Secundário. 
 

Muitos foram os ecos na imprensa relativos à Educação em geral e à Reforma 

do Ensino Secundário em particular, desde a apresentação do primeiro 

documento para discussão pública até à sua publicação e entrada em vigor.  

 

De tudo quanto foi escrito na imprensa selecionámos alguns artigos de 

diferentes publicações, tendo presente salvaguardar a pluralidade de opiniões 

e a relevância dos testemunhos, de acordo com as personalidades que os 

escreveram ou que foram entrevistadas. 

 

Iremos fazer menção a esses artigos e entrevistas, em complemento dos já 

referidos neste trabalho, de forma tendencialmente cronológica, a partir do 

conhecimento público do documento final da Reforma, a fim de constatarmos o 

discurso político que lhes é subjacente.  

 

Iniciemos este roteiro por nos inteirarmos da opinião de algumas 

personalidades com responsabilidades políticas e, ou, educativas. Neste 

contexto começamos pela abordagem de um artigo de opinião assinado por 

Augusto Santos Silva670, publicado no jornal “Público”, de 26 de Julho de 2003 

e intitulado “O ministério da qualidade menos”. Neste artigo de opinião o autor 

faz uma apreciação crítica ao trabalho efetuado pelo Ministério da Educação, 

começando por fazer uma análise do posicionamento do Partido Social 

Democrata e do Ministro da Educação do XV Governo Constitucional, David 

Justino, enquanto oposicionistas ao executivo anterior, afirmando que 
“na oposição, o PSD cavalgou sempre o discurso antipedagógico. Sabe-se de que é 
feito esse discurso, que tanto eco possui na opinião publicada tecnicamente 
afastada dos domínios da educação. É feito de nostalgia pelo liceu de elite, lamento 
pela massificação da escola, suspeita perante os professores e as ciências da 
educação, exigência abstracta de mais disciplina, mais autoridade, mais exames, 
mais avaliação (em geral, para os filhos dos outros), pregação das virtudes 
intemporais da «livre escolha» e condenação sumária dos «burocratas» e 
«políticos» da 5 de Outubro.  
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O então deputado David Justino foi o protagonista da colagem do PSD a este 
discurso e o artífice da consequente bandeira: mais exigência em vez de mais 
recursos, mais exigência através de maior rigor nos métodos e maior avaliação 
pública dos resultados. 
É tempo, agora, de colocar ao ministro David Justino as suas próprias perguntas. 
Melhoraram, nos 16 meses que leva no ministério, os instrumentos de avaliação, 
informação e conhecimento público? 
Não melhoraram não, pioraram.”671 

 

E Augusto Santos Silva no seu artigo de opinião, relativamente ao ensino 

secundário, pronuncia-se de forma critica:    
“David Justino revelou-nos, no Inverno, qual era a sua concepção do ensino 
secundário: era a revisão que havia suspendido, devidamente empobrecida na 
diversidade de vias, nos recursos, nos tempos lectivos, na importância dada às 
ciências e à literatura portuguesa! Foi para isto que se perderam dois anos numa 
reforma urgente.”672 

  

Atentemos agora nas palavras de José Dias Urbano, Presidente da Sociedade 

Portuguesa de Física, membro do Conselho Nacional de Educação, nomeado 

pelo Ministério da Educação, entrevistado pelo jornal “Diário de Notícias”, no 

dia 2 de Agosto de 2003, onde tece “duras críticas à política de Educação do 
ministério”673, de acordo com o entrevistador, o jornalista João Pedro Oliveira, 

que escolhe para título a afirmação proferida pelo entrevistado “Esta revisão do 
secundário é um desastre”. Na entrevista, que surge no rescaldo dos maus 

resultados dos exames nacionais de Física, do ensino secundário, e no que à 

Reforma diz respeito, atentemos à transcrição da entrevista a fim de melhor 

compreendermos, face a cada pergunta, o posicionamento do Presidente da 

Sociedade Portuguesa de Física: 
“A revisão curricular do ensino secundário traz boas novidades para a 
melhoria do ensino?  
Esta revisão é um desastre. Todas as associações de professores alertaram para o 
perigo. O cenário do ensino está mais perigoso. 
Em que sentido? 
Para o ensino das experiências experimentais, por exemplo. Agora, no 12.º ano, o 
aluno não pode frequentar Física e Química, por exemplo. Tem que escolher uma 

                                                 
671 Jornal “Público”, 26 de Julho de 2003, p. 5. 
672 Idem. 
673 Jornal “Diário de Notícias”, 2 de Agosto de 2003, p. 19. 
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delas. O ensino fica mais pobre. Por outro lado desaparecem as aulas em 
laboratório. 
Os alunos vão chegar ao ensino superior pior preparados? 
Claro. E o recrutamento para os cursos de ciências experimentais, física e 
biológicas e para engenharias vai certamente diminuir. Aliás isso já está a 
acontecer: este ano houve menos 10% de inscritos nos exames nacionais de Física, 
uma taxa superior à redução média da procura nas outras disciplinas. Esta reforma 
devia ser imediatamente travada. 
Para mudar o quê? 
Desde logo esta impossibilidade de os alunos escolherem duas cadeiras 
específicas. Optou-se por exemplo por colocar a Filosofia como obrigatória para 
todos os alunos. Tudo muito bem. Eu sou um humanista e acredito que isso é 
importante. Mas temos um problema grave de cultura científica que com esta 
reforma será seguramente agravado. O ramo científico-humanístico continua a ser 
visto apenas como um ponto de passagem para a universidade. 
Mas esta revisão deixa aos alunos uma maior capacidade para escolher e 
construir o seu percurso …  
Uma escolha por menu. Acho isso muito perigoso. Cada um começa por onde quer. 
[…] É preciso começar pelo princípio. Há uma hierarquia no conhecimento científico 
e há disciplinas que, necessariamente, devem servir de base às restantes.”674 

 

E na continuação da entrevista, na caixa intitulada “Ministério «não serve para 

ter ideias»”, relativamente à reforma, José Dias Urbano, em resposta à 

pergunta se houve um défice de discussão em torno da revisão curricular, 

afirma:  
“Sem dúvida. Veja o caso do Manifesto pela Educação da República, assinado por 

intelectuais de vários quadrantes, especialistas científicos de renome. As pessoas 
disponibilizaram-se para pensar nos assuntos da educação. O que aconteceu? 
Tudo continuou a ser pensado por pequenas equipas formadas «ad hoc» dentro do 
ministério. Não saímos disto. O Ministério da Educação serve para administrar, não 
para ter ideias. Nem tão pouco tem obrigação de as ter. Tem sim a obrigação de as 
ir buscar onde elas existem, para depois as coordenar e finalmente tomar 
decisões.”675 

 

Do seu ponto de vista e, perante uma questão do jornalista, reconhece no 

entanto que houve uma tentativa, no sentido de ouvir especialistas, com a 

criação da comissão para a promoção do ensino da matemática e das ciências 
                                                 
674 Idem. 
675 Ibidem. 
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exatas, afirmando a esse propósito: “Foi uma grande pena que essa comissão, 

que foi uma excelente ideia deste ministro, tivesse morrido à nascença e sem 
que tivesse tido tempo de produzir quaisquer resultados.”676  

 

João Dias da Silva, Presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte 

(SPZN), numa entrevista ao “Euronotícias”, de 8 de Agosto de 2003, sobre a 

problemática dos professores e da Educação em Portugal, quando questionado 

sobre o que pensa da reforma do ensino secundário, de uma forma mais 

generalista, responde:  
“Continuamos a ter um ensino secundário todo ele virado fundamentalmente para 

dar resposta àqueles que querem prosseguir estudos no ensino superior, não 
garantindo um carácter terminal com uma individualidade que seja apenas do 
ensino secundário, que não retira a possibilidade de os alunos virem para o ensino 
superior, mas que vive ainda na lógica de que o ensino superior se demite um 
pouco da sua responsabilidade de escolher os seus alunos.”677 

 

Ana Benavente, ex-secretária de Estado da Educação, na revista “Visão”, de 

28 de Agosto, a propósito do alargamento da escolaridade obrigatória até aos 

12 anos de escolaridade, na sequência da reforma para o ensino secundário, 

refere que “em Portugal, a Educação sempre foi defendida pelo Estado, nunca 

foi sentida como uma necessidade da população”, acrescentando “e os 

políticos também não gostam de investir neste sector, porque os resultados só 
se vêem a longo prazo”. No entanto David Justino considera que “a reforma 

não se faz a custo zero, faz-se a custo negativo”, baseando-se na evolução 

recente da demografia, conforme é referido pelo jornalista Paulo Chitas e, 

“garante ainda que apesar da diminuição da população em idade escolar, não 
pretende poupar dinheiro”678 

 

Paulo Sucena, Secretário-Geral da Federação Nacional dos Professores 

(FENPROF), numa entrevista ao jornal “A Capital”, de 12 de Setembro de 

2003, a propósito da referência da jornalista, de no 10.º ano se antecipar “o que 

                                                 
676 Ibidem. 
677 Jornal semanário “Euronotícias”, 8 de Agosto de 2003, p. 30. 
678 Revista “Visão”, 28 de Agosto de 2003, p. 38. 
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será o «novo secundário»”679, questionado sobre quais as expetativas da 

FENPROF, responde:  
“A FENPROF foi e é extremamente crítica à revisão curricular do 10.º ano pelo 

modo como foi lançada – precipitado e leviano. Deste modo, este «limiar» do futuro 
ensino secundário é mais gerador de preocupações, angustias e incertezas entre os 
professores do que uma medida estimulante para o sucesso da indispensável 
reforma que é urgente pôr em prática no ensino secundário. A realidade só se 
transforma com o trabalho, criticamente assumido, dos homens e mulheres que 
trabalham na realidade concreta e muito diversificada das escolas portuguesas e 
não com voluntarismos irreflectidos transpostos para o abstracto mundo da 
legislação.”680 

 

Outra das personalidades que se pronunciaram sobre a reforma do ensino 

secundário foi Roberto Carneiro, ex-ministro da Educação, responsável pela 

reforma curricular do ensino secundário que chega agora ao fim. Atentemos às 

suas palavras ao jornal “Diário de Notícias”, de 14 de Setembro de 2003, em 

entrevista que concedeu, através da transcrição parcial que apresentamos 

tendo em conta o tema em análise: 
“É necessária uma nova reforma para o ensino secundário? 
A sociedade e o mundo avançam a uma velocidade estonteante. É natural que, 15 
anos depois de aprovada e implementada uma alteração curricular profunda, se 
repense o modelo e os programas de ensino. 
E para conseguir mudanças no sistema tem de se fazer uma reforma? Há cada 
vez mais vozes críticas contra essas mudanças abruptas. 
A minha posição sobre isso é clara: mistifica-se demasiado a reforma. Deve haver 
investimento na inovação do sistema a partir da base, e não por imposição 
legislativa ou iluminista de cima para baixo. Até porque nenhum Ministério da 
Educação conseguirá gerir Reformas permanentes ao nível de 15 ou 16 mil centros 
educativos, dois milhões de alunos, 150 mil professores … O grande desafio que 

hoje se coloca a Portugal é o da criação de condições ao nível de cada escola, de 
cada comunidade educativa, para que estas possam inovar. 
A revisão curricular que aí vem possui essas características? 
Não me pronúncio sobre isso, porque não conheço bem o que vai acontecer e não é 
a reforma curricular que estabelece essas condições, têm a ver mais com a gestão 
das escolas, com o modelo de recrutamento e gestão de professores, com os 
projectos educativos que nascem em cada comunidade. A escola tem de agir como 

                                                 
679 Jornal “A Capítal”, 12 de Setembro de 2003, p. 3. 
680 Idem. 
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um ser vivo, biológico, e não como uma organização mecânica que recebe ordens 
do exterior. 
As escolas são agora mais independentes? Estamos no bom caminho? 
Houve um grande movimento, desde os anos oitenta, no sentido de reforçar a 
autonomia das escolas. Mas é preciso criar redes de instituições de ensino para 
combater o isolamento e a excessiva pulverização do sistema educativo. O 
isolamento dos professores não lhes dá massa crítica para poderem responder às 
necessidades de inovação e de gestão do processo educativo. Caminhou-se muito, 
mas não o suficiente. Estamos ainda longe de uma devolução efectiva de 
responsabilidades às escolas, de uma descentralização de funções. 
O encerramento das escolas mais isoladas é inevitável? 
É evidente para professores e pais que nenhuma criança se pode desenvolver 
adequadamente a não ser numa comunidade de pares, partilhando o estudo e a 
brincadeira, falando com colegas, desenvolvendo amizades. É preciso uma 
comunidade escolar robusta e forte e massa crítica para sustentar um projecto 
educativo. 
[…] Os níveis de insucesso escolar mantêm-se, e contra esses não parece 
haver reforma curricular que resulte. 
Há aí várias questões. Em primeiro lugar, há erros didácticos manifestos no ensino 
de determinadas disciplinas, nomeadamente da Matemática. Não é possível 
continuar com um modelo educativo que faz da Matemática um papão e que leva os 
nossos jovens a tomar opções para a vida futura nas quais o critério dominante é a 
presença ou ausência da Matemática. 
E em relação às outras disciplinas? 
O sistema educativo actual tem deficiências – insucesso escolar elevado, 
absentismo docente, inadequação de programas de ensino, se calhar os manuais 
escolares têm de ser melhor avaliados – há uma panóplia de questões que têm de 
ser melhoradas gradualmente. Mas nunca uma escola formal poderá alterar o 
padrão sociológico básico de enquadramento cultural das crianças. Nunca. Por isso 
é que a educação é uma conquista intergeracional.”681  

 

É notório o traço de análise sistémica, de grande preocupação com a melhoria 

da qualidade da educação o que imprime uma marca muito própria às 

declarações proferidas por Roberto Carneiro, à jornalista Maria José Margarido.  

 

Vejamos agora as declarações proferidas por Carlos Fiolhais, professor 

universitário e cientista, relativamente ao ensino secundário, concedidas à 

                                                 
681 Jornal “Diário de Notícias”, de 14 de Setembro de 2003, p. 6. 
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jornalista Raquel Pacheco, publicadas no jornal “O Primeiro de Janeiro”, de 13 

de Outubro de 2003. Carlos Fiolhais, cujas declarações também não deixam 

transparecer, como linha orientadora, cariz político, considera que “David 

Justino é uma pessoa bem intencionada” e acrescenta:  
“Fez já coisas boas como a instituição de exames no 9.º ano, reforçando a 
avaliação, sem a qual não há qualificação. Honra lhe seja feita tem evitado o 
«eduquês», a linguagem incompreensível que tanta felicidade dá a alguns 
pedagogos. Mas falta-lhe – falta-nos – muito caminho para andar no tal «caminho 
de qualificação». O seu prometido «plano de emergência para a matemática e as 
ciências» foi um grande «flop». Tocou os sinos a rebate e, para grande pena nossa, 
não houve nenhuma operação de salvamento! A chamada «reforma do 
secundário», com a objectiva subalternização da Física, foi um grande erro, que nos 
afasta dos países mais desenvolvidos. Espero sinceramente que o ministro o venha 
a reconhecer em breve porque pior que cometer um erro é persistir nele. A 
contribuição dos cientistas para ajudar no grave problema do ensino das ciências 
tem sido desprezado. Parece-me que o ministro, como muitos outros seus colegas 
que o precederam no cargo, está preso pela «máquina» do ministério, sem 
conseguir dar o «salto» para fora que era preciso dar. Anda ocupado com 
«reformas», «leis de bases» e outros papéis – somos um país de papéis – quando 
era precisa mais atenção ao que se passa no terreno onde tudo verdadeiramente se 
decide, as escolas. Era necessário promover as melhores práticas, distinguir os 
melhores professores, premiar os melhores alunos. E atacar verdadeira calamidade 
nacional que é o abandono escolar, diversificando as vias de aprendizagem e 
dignificando as carreiras técnicas.”682 

 

Sobre a disciplina de Física, damos ainda conta de uma notícia publicada no 

jornal “Diário de Notícias”, de 13 de Fevereiro de 2004, da autoria de Joana de 

Belém e intitulado “Ensino Secundário – Reforma é «atentado à soberania 
nacional: Tornar opcionais as disciplinas de Física e Química é «enterrar o 
futuro das novas gerações», criticou docente de Engenharia do Porto”.  

A jornalista dá voz às críticas feitas pelo professor referindo no seu artigo,  
“a Reforma Curricular do Ensino Secundário, no que toca às Ciências e Tecnologia, 
é um «atentado à soberania nacional», por tornar opcionais as disciplinas de física e 
química, considerou ontem José Cavalheiro. O docente da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que falava durante o Encontro «Porto 
Cidade Região», não entende que neste momento se «enterre o futuro das novas 
gerações e se prepare o país para ser o empregado de mesa da Europa». Segundo 
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Cavalheiro […] esta reforma torna possível que alunos da área de Ciências e 

Tecnologias façam o ensino secundário sem serem obrigados a fazer física e 
química. «Por onde vai este País se não tivermos uma formação sólida nestas 
áreas?»”683 

 

Para além da Física, também o papel reservado à Literatura Portuguesa, na 

reforma, foi alvo de críticas com eco na imprensa. Em 25 de Outubro de 2003, 

no jornal “Expresso”, a jornalista Mónica Contreras escreve um artigo intitulado 

“Literatura fica para trás: A reforma curricular no ensino secundário continua a 

dar polémica, em especial a da disciplina de Português”, tendo para o efeito 

falado com o ministro da Educação, David Justino, e com a professora de 

Português da Escola Secundária Marquês de Pombal, Maria do Carmo Vieira. 

Na peça a jornalista começa por referir que,  
“a Literatura Portuguesa não será uma disciplina obrigatória para os alunos do 

ensino secundário que seguirem o curso de Línguas e Literaturas […] os jovens que 
escolherem Línguas e Literaturas terão, além do tronco comum ao cinco cursos 
científico-humanísticos (e também aos tecnológicos) – Português, Filosofia, uma 
língua, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação – uma língua, 
de carácter obrigatório nos três anos, e duas disciplinas bienais a eleger entre 
Literatura Portuguesa, Latim e História da Cultura e das Artes.”684  

 

Maria do Carmo Vieira, de acordo com a jornalista “atira as responsabilidades 
não só para Justino mas também para aquilo”685 a que a professora chama «o 
lóbi das escolas de ciências da educação, que estão a conduzir o ensino à 
mediocridade»686, referindo também que «durante a discussão pública dos 
novos currículos do secundário, houve uma grande polémica com esta questão 
e acreditámos que o Ministério da Educação, já com David Justino, fizesse 
essa alteração e introduzisse a literatura como obrigatória»687. De acordo com 

a jornalista Mónica Contreras,  
“o ministro da Educação desvaloriza esta questão, considerando-a encerrada com a 
discussão pública que promoveu. Justino explica que os jovens que se inscreverem 
em Línguas e Literaturas escolherão as disciplinas bienais «em função do tipo de 
curso superior que querem seguir». Acrescenta que, «face à experiência, é natural 

                                                 
683 Jornal “Diário de Notícias”, de 13 de Fevereiro de 2004, p. 20. 
684 Jornal semanário “Expresso”, de 25 de Outubro de 2003, p. 14. 
685 Idem. 
686 Ibidem. 
687 Ibidem. 
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que a disciplina de literatura portuguesa seja das mais escolhidas». David Justino 
acrescenta que a disciplina de português – obrigatória para todos os alunos nos três 
anos do secundário - «assenta, em boa parte, no ensino da literatura 
portuguesa».”688 

 

A finalizar a sua peça a jornalista refere que “o ministro da Educação garante 

que após a vigência, de quatro anos, dos actuais programas de Português e de 
Literatura Portuguesa, serão feitos reajustamentos «visando valorizar o ensino 
da literatura e dos autores portugueses na disciplina obrigatória 
(Português)»”689 

 

Outra das personalidades que se pronunciou sobre o ensino secundário, foi 

Diogo Freitas do Amaral, num ensaio publicado na revista “Visão”, de 20 de 

Novembro de 2003, intitulado “Crise do ensino secundário: a imperiosa 

necessidade de uma reforma global”.  

Também sem deixar transparecer preocupações que não sejam, em seu 

entendimento, de aprimorar o sistema educativo, neste ensaio o autor expressa 

algumas das suas ideias, uma das quais se prende com a proposta da criação 

de uma disciplina de Cultura Geral, cuja necessidade fundamenta. Entre outras 

ideias destacamos as referências seguintes:  
“Foi com esperança e admiração, confesso-o, que assisti aos primeiros meses de 
actuação do ministro da Educação, doutor David Justino. Mas, ao fim de quase dois 
anos, sinto uma certa decepção. Uma das piores doenças da sociedade portuguesa 
actual é o estado de crise profunda – e a prestação globalmente insatisfatória – do 
Ensino Secundário. Tal crise já vinha de antes do 25 de Abril, mas não foi nunca 
bem resolvida, antes, em vários aspectos, se agravou bastante.  
Já era tempo de se ter estudado a fundo, e reformado de uma ponta à outra, esse 
grau de ensino – que (não se esqueça) é para muitos o último, antes da entrada na 
vida profissional. E que vemos nós? As ditaduras educam os jovens para viverem 
em ditadura. Porque se continua a recear, em democracia, educar os jovens para a 
Democracia e para o Direitos Humanos? O ensino do Português e da Matemática 
deviam ser absolutamente prioritários. Sabemos, porém, que o não são. O estado 
em que os alunos chegam ao Ensino Superior, nessas duas matérias fulcrais, é 
francamente confrangedor.”690 

                                                 
688 Ibidem. 
689 Ibidem. 
690 Revista “Visão”, de 20 de Novembro de 2003, p. 218.  
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No dia seguinte à aprovação em Conselho de Ministros da reforma do ensino 

secundário, o jornal “Público” publica uma peça intitulada “Ministro quer 

combater o abandono com nova reforma do secundário”, onde a jornalista 

Bárbara Wong apresenta o diploma e as declarações proferidas, sobre a 

mesma, pelo ministro da Educação. A jornalista começa por referir que “David 
Justino, acredita que com os novos currículos vai ser possível combater o 
abandono e o insucesso escolar”691, acrescentando que tal pode ser feito de 

diferentes formas. “A começar pela diversidade de oferta. Ao todo são quatro 
vias de ensino: cursos científico-humanísticos (actualmente denominados 
gerais), tecnológicos, artísticos e profissionais. Algumas destas formações 
preparam os estudantes para o mercado de trabalho”692.  

De acordo com a jornalista, David Justino refere que,  
“a ligação educação/formação vai ser um dissuasor ao abandono porque os jovens 

começam a perceber que se forem para o mercado de trabalho sem qualquer tipo 
de qualificações vão em posição desvantajosa. Portanto, mesmo que não queiram 
prosseguir os estudos, podem estar mais tempo [na escola] e adquirir competências 
profissionais.”693 

 

A jornalista na apresentação do diploma, prossegue referindo que “além das 

vias de ensino, o estudante vai ter liberdade para construir o seu próprio 
currículo”, acrescentando que “as disciplinas da componente geral são 

obrigatórias e comuns a todas as vias, o que vai permitir uma maior 
permeabilidade entre cursos”. Bárbara Wong, na sua peça, refere ainda que 

“durante a discussão pública do documento uma das opções mais contestadas 
foi a introdução de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 10.º 
ano. O ministério acabou por reduzir a sua carga horária de três para dois 
blocos de 90 minutos”, acrescentando que “há ainda que investir na formação 
de professores”694. E prossegue a sua apresentação referindo que,  

“o titular da pasta da Educação insiste que a reforma tem um «custo zero» e explica 
que os números avançados – três milhões – foram calculados com base no número 
de alunos que frequentavam o secundário em 2002. «Quando a reforma entrar será 
sobre valores da população escolar de 2004 e a diminuição dessa população já 
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absorveu esses três milhões. Por isso faço a estimativa de que a reforma tem custo 
zero».”695 

 

Ainda relativamente aos ecos na imprensa da reforma do ensino secundário e 

no leque diferenciado de notícias publicadas, ensaios, artigos de opinião, 

entrevistas, e artigos jornalísticos com inserção de declarações proferidas por 

personalidades com responsabilidades políticas e, ou, na área da Educação, 

cumpre-nos referir também notícias sobre o posicionamento dos estudantes. 

Nesse âmbito o jornal “Público”, em 20 de Fevereiro de 2004, publica uma 

notícia intitulada “Estudantes do ensino básico e secundário voltaram a 

manifestar-se por todo o país”, onde é referido em destaque que “para além da 

revisão curricular, os exames em Setembro ou a imposição de uma nota 
mínima de acesso ao superior são também contestados”696. De acordo com a 

notícia, e referindo também as declarações de um aluno da Escola Secundária 

Padre António Vieira, em Lisboa, os estudantes, em número muito reduzido, de 

acordo com o por si indicado,  
“voltaram a pedir a suspensão da revisão curricular do ensino secundário (que entra 
em vigor em Setembro para os alunos do 10.º ano e que, acusam, «acentua a 
elitização do ensino ao dividir os cursos entre os que dão acesso ao superior e os 
que preparam para o mercado de trabalho»), o fim dos exames nacionais ou a 
efectiva aplicação da educação sexual, num protesto que se repetiu em várias 
cidades. A estas velhas bandeiras juntaram-se entretanto mais motivos de 
descontentamento, com o receio de que a proposta da lei de bases da educação 
venha «aceitar a privatização do ensino» ou o anunciado fim dos exames nacionais 
do 12.º ano em Setembro.”697 

 

Relativamente a esta última matéria a notícia refere que “o motivo invocado 
pelo Ministério da Educação prende-se com o facto da época de Setembro 
«perturbar o normal funcionamento das escolas e o início das actividades 
lectivas»”698.  

No entanto o mesmo aluno, conforme refere a notícia,  
“vê na decisão «mais uma forma de dificultar o acesso dos estudantes ao ensino 

superior», tal como o «peso demasiado excessivo» atribuído aos exames nacionais 

                                                 
695 Ibidem. 
696 Jornal “Público”, de 20 de Fevereiro de 2004, p. 34. 
697 Idem. 
698 Ibidem. 
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[…] ou a imposição de uma classificação mínima de 9,5 nas provas de ingresso a 
partir de 2005.”699 

 

Mas se existem notícias de manifestações de estudantes contra a reforma do 

ensino secundário, também há notícias a favor da mesma. No jornal “O Dia”, de 

16 de Abril de 2004, é publicada uma notícia com o título “Balanço positivo na 

Educação”, com destaque em sublinhado “Alunos do Básico e Secundário do 

Porto enaltecem reformas, ainda que lentas …” complementado com destaque 

a negrito “são contra «manifestações infundadas» e reivindicam, mais do que 
Educação Sexual, uma disciplina que invista na consciência cívica dos jovens. 
Admitem pagar propinas e reconhecem mérito a este Governo. Um balanço 
dos alunos do Básico e Secundário do Porto …”700 No contexto do referenciado 

podemos ler no corpo da notícia que,  
“a Federação Distrital de Associações de Estudantes do Ensino Básico e 

Secundário do Porto considera a actuação de David Justino ao longo dos seus dois 
anos no Ministério da Educação como «positiva», tendo em conta que, mais 
importante do que a celeridade na implementação das reformas é o facto de 
estarem em marcha.”701 

 

Acrescentando ainda a notícia, reportando-se ao presidente da Federação, 

Tiago Pereira, que este recorda  
“o cumprimento da promessa eleitoral do PSD e CDS/PP de travar a reforma 

curricular alavancada no Executivo de António Guterres, frisando que então «havia 
uma acomodação no Ensino que não dava resposta aos problemas», pelo que «é 
melhor uma reforma lenta do que não haver reforma alguma».”702 

 

E prossegue a notícia revelando uma posição assumida pela federação, onde 

refere:  
“Não obstante o mérito que reconhece a David Justino, numa posição que contrasta 

com a assumida pela Plataforma das Associações de Estudantes do Ensino Básico 
e Secundário, outra estrutura representativa dos alunos, Tiago Pereira não enjeita a 
possibilidade de os não-universitários pagarem propinas, admitindo que isso poderia 
contribuir para a responsabilização dos estudantes e para uma menor taxa de 
insucesso escolar. 

                                                 
699 Ibidem. 
700 Jornal “O Dia”, de 16 de Abril de 2004, p. 10. 
701 Idem. 
702 Ibidem. 
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[…] A par da que será talvez a mais polémica sugestão da federação, Tiago Pereira, 
enumerou diversos pontos positivos na actuação do ministério, sublinhando no 
entanto que, volvidos 30 anos sobre a revolução que trouxe a Portugal a 
democracia, é «escandaloso» que o sistema de ensino seja ainda «o de antes do 25 
de Abril». Com base nisso, frisou a urgência de «reformas no âmbito da pedagogia, 
tendo em conta as novas tecnologias, e da mudança no esquema de avaliação, que 
deve ser contínua e não assentar somente nos testes.”703 

 
Nas duas notícias anteriores relativas ao posicionamento de diferentes 

associações de estudantes torna-se percetível, através das ideias expressas, 

bem como da linguagem utilizada, um discurso de cariz político, que deixa 

transparecer a orientação ideológica subjacente.  

 

Observemos agora as ideias expressas pelo Ministro da Educação, numa 

entrevista denominada “Três perguntas a David Justino”, publicada pelo jornal 

“Público”, de 21 de Junho de 2004, conduzida pela jornalista Isabel Leiria e que 

mereceu o título, retirado das palavras de David Justino, “Preparação para a 

vida activa tem sido desprezada pelo secundário”, destacando a negrito “Com a 

reforma curricular, que entra em vigor em Setembro para o 10.º ano, o ministro 
da Educação pretende que este ciclo de estudos deixe de ser uma «espécie de 
ciclo propedêutico do superior»”704, através da transcrição da mesma:  

“Que sentido faz aprovar uma reforma para um ensino secundário de três anos 
e dois meses depois de ver aprovada uma Lei de Bases da Educação que, sob 
proposta do Governo, alarga a duração deste ciclo de estudos para seis anos? 
A reforma que fazemos agora já tem em conta o que queremos alterar, numa 
segunda fase, no actual 3.º ciclo. Só a partir de 2007/2008 é que os seis anos do 
secundário passam a ter efectividade. Isto significa que vamos aproveitar este 
período para apresentar a segunda fase da reforma e encaixá-la com as mudanças 
que já estão em funcionamento. Por outro lado, se estivéssemos à espera da 
aprovação da lei de bases e só depois fizéssemos as reformas não tínhamos tempo 
para fazer todas estas mudanças. 
O Ministério da Educação teve mais de dois anos para preparar esta reforma e 
a um mês do final das aulas a legislação não estava regulamentada, os alunos 
não sabiam que escolas iam dar que cursos, quais as provas de ingresso que 

                                                 
703 Ibidem. 
704 Jornal “Público”, de 21 de Junho de 2004, p. 25. 
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vão permitir seguir determinada licenciatura. Fica a ideia de que foi tudo feito 
à pressa e pouco divulgado … 
Trabalhámos com as escolas, fizemos reuniões, estamos a divulgar os diplomas. No 
entanto, reconheço que houve algum atraso que decorreu de uma demora na 
publicação da lei, já que o decreto foi aprovado em Conselho de Ministros em 
Janeiro. Apresentámos as coisas no limite, mas a preparação do ano lectivo 
seguinte faz-se em Junho, Julho. E uma coisa é a organização curricular, a outra é 
o trabalho que é necessário fazer na orientação dos alunos. 
Outra das críticas que é feita prende-se com a excessiva flexibilização dos 
currículos. No limite, um aluno consegue concluir o curso de Ciências e 
Tecnologias sem fazer Física e Química ou Biologia e Geologia. 
A questão é esta: consegue fazer isso para quê? Se quer ter a vida facilitada para 
concluir o 12.º ano e ir para o mercado de trabalho não vejo qual o mal. Se for para 
entrar de forma mais fácil no ensino superior, então aí são as instituições de ensino 
que têm uma palavra a dizer no recrutamento e selecção dos seus alunos. As 
universidades têm de assumir essa responsabilidade e não podem continuar a 
pretender que nós façamos a selecção toda antes de o aluno entrar. O ensino 
secundário não pode continuar a ser uma espécie de ciclo propedêutico do ensino 
superior. O grande mal da educação média em Portugal é que tem sido concebida 
apenas para o acesso à universidade. A preparação para a vida activa tem sido 
desprezada pelo ensino secundário e os jovens que querem seguir outros percursos 
acabam por ir para o mercado de trabalho sem qualquer competência para o 
integrar. Por isso queremos reforçar a componente profissionalizante.”705 

 

Em 2 de Julho de 2004, o jornal “Jornal de Notícias”, publica um artigo 

assinado pelo jornalista Fernando Basto, com o título “Revisão descarrilada” 

que traz para destaque “Reformas: uma chuva de críticas recebe a 

generalização dos novos currículos no 10.º ano; Educadores e pais prevêem 
que, em breve, será necessário voltar a reformular mudanças feitas”. No artigo 

é também colocado em destaque, sobre o novo ensino secundário que “um dos 

princípios da reforma do Secundário tem a ver coma necessidade de 
implementar o ensino obrigatório das novas tecnologias de informação.” No 

corpo do texto o jornalista começa por referir que,  
“aquela que foi uma das principais «bandeiras» do novo desenho curricular do 

Ensino Secundário – a possibilidade de um aluno a qualquer momento, poder 
mudar de curso sem perder as formações já feitas – continua por garantir no 
momento em que se iniciam as matrículas. Professores, especialistas em Educação 

                                                 
705 Idem. 
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e pais têm sido muito críticos em relação à revisão curricular do Secundário. Para 
além da falta de garantia da permeabilidade dos cursos, queixam-se da indefinição 
quanto ao novo modelo de acesso ao Ensino Superior, do atraso de todo o 
processo, da falta de informação em tempo útil, para uma escolha atempada da 
escola e do curso pretendidos. Mais grave é saber que, caso seja promulgada a 
nova Lei de Bases da Educação e com outras mexidas já sugeridas pelo actual 
ministro, muito em breve será necessário voltar a rever a nova revisão curricular.”706 

 

Vejamos as declarações seguintes, sobre as quais se fundou a peça 

jornalística no seu momento inicial, nos termos referidos no parágrafo anterior. 

Rolando Silva, dirigente da Federação Nacional de Professores, de acordo com 

o jornalista refere ser “um contrassenso saber que, em breve, arranca uma 
revisão curricular do Ensino Secundário que não irá cumprir – como aconteceu 
no Básico – um ciclo de vigência” e acrescenta o jornalista, citando, que 

segundo este dirigente “se a Lei de Bases da Educação for promulgada, o 

desenho curricular do Secundário terá de ser revisto, caso contrário colidirá 
com aquela lei” acrescentando o dirigente sindical, conforme referido no artigo, 

“ainda a revisão curricular não foi generalizada e o ministro já está a anunciar 
mudanças, como rever as áreas não curriculares.”707  
 

João Dias da Silva, também dirigente sindical, secretário-geral da Federação 

Nacional dos Sindicatos de Educação, de acordo com Fernando Basto,  
“condena a indefinição quanto ao novo modelo de acesso ao Ensino Superior, a 

reduzida formação dada aos professores, a falta de informação sobre as regras de 
funcionamento do Secundário e a tardia divulgação da rede de escolas e dos cursos 
em oferta.”708 

 

E acrescenta João Dias da Silva, conforme é referido pelo jornalista no seu 

texto: “A legislação garante a permeabilidade dos cursos, mas como vai ser 

feita? Os estudantes deviam conhecer, antes de se matricularem, as regras. 
Assim, alunos, professores e pais vão entrar num novo currículo 
completamente às escuras” e acrescenta o jornalista: “João Dias da Silva é a 
favor da não promulgação da nova Lei de Bases. Contudo, se ela vier a ser 

                                                 
706 Jornal “Jornal de Notícias”, de 2 de Julho de 2004, p. 3. 
707 Idem. 
708 Ibidem. 
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promulgada, não tem dúvidas: «Terá de se rever esta revisão curricular, pois 
ambas colidem».”709 
 

Também Domingos Fernandes, ex-secretário de Estado da Administração 

Educativa, do XIV Governo, liderado pelo líder socialista António Guterres, é 

referido no artigo, e de acordo com Fernando Basto este ex-governante é 

taxativo: “Hoje, 30 de Junho, ainda não existe um documento a dizer às 

pessoas o que é o Ensino Secundário em Portugal!”, acrescentando o jornalista 

que Domingos Fernandes, “por outro lado lamentou a falta de informação sobre 
a rede e os cursos. Os serviços de Orientação não receberam qualquer tipo de 
folheto nem orientações para ajudar os alunos”, referindo ainda o jornalista que 

este “sublinhou que o alargamento do Ensino Secundário ao actual 3.º ciclo do 
Básico implicará uma nova revisão curricular de forma a que aja articulação 
entre o que se ensina entre o 7.º e 9.º anos e os 10.º e 12.º anos de 
escolaridade.”710  

 

O último artigo que se apresenta diz respeito aos testemunhos de quem tem a 

responsabilidade de aplicar os procedimentos adotados pelo novo Ensino 

Secundário. Independentemente do que se possa dizer sobre a reforma é 

muito importante saber a opinião daqueles que a implementam. 

Vejamos assim o artigo assinado pela jornalista Cristina Baptista, publicado no 

jornal “Diário de Notícias”, de 8 de Julho de 2004, e intitulado “vida nova agita 
ensino secundário”. A jornalista inicia o seu artigo referindo:  

“As inscrições para o ano lectivo de 2004/2005 estão a decorrer e todas as 

atenções se voltam para a Revisão Curricular do Ensino Secundário, com um misto 
de expectativa e reserva, como acontece quase sempre perante uma medida legal 
não testada no terreno. Em destaque está o facto de os alunos passarem a ter 
grande poder de decisão na construção do seu percurso escolar. As opções estão, 
no entanto, condicionadas à oferta da escola, pensada em função do respectivo 
perfil, na região em que se insere e da sua ligação à comunidade.”711 

 

Para levar a cabo o seu trabalho, Cristina Baptista, foi ouvir como se estavam a 

organizar para aplicar as novas regras previstas no diploma do Ensino 
                                                 
709 Ibidem. 
710 Ibidem. 
711 Jornal “Diário de Notícias”, de 8 de Julho de 2004, p. 44. 
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Secundário três escolas secundárias com características distintas. Uma das 

escolas é a Escola Secundária de Peniche,  
“única secundária do concelho com 800 alunos, vai abrir alguns cursos 
tecnológicos, embora não os dez previstos no plano da actual Revisão Curricular, 
porque como afirma Américo Gonçalves, presidente do Conselho Executivo, tal 
«não se justificava», preferindo apostar nos cursos que é tradição a escola oferecer. 
Na Escola Secundária de Peniche, com inscrições a decorrer até meados de Julho, 
está «tudo a funcionar». […] A preocupação dos responsáveis desta escola foi 

proporcionar a máxima escolha possível aos seus alunos, de forma a não serem 
obrigados a procurar alternativas em estabelecimentos de ensino fora do concelho, 
o que acarretaria esforço acrescido e teria custos inevitáveis para os alunos e 
famílias, sabendo da deficiente rede de transportes públicos na região. Para 
Américo Gonçalves, o momento é de expectativa. Quanto à exequibilidade da 
aplicação das medidas incluídas no novo documento, só com o ano lectivo a 
decorrer poderá avaliar-se.”712 

 

A segunda escola, auscultada pela jornalista para escrever o seu texto, é a 

Escola Secundária Alfredo da Silva, no Barreiro, um meio com características 

diferentes da anterior, densamente povoado, é apenas uma escola,  
“entre várias do concelho, o que tem implicações na oferta lectiva da escola. 
Segundo Joana Matoso, vice-presidente do Conselho Executivo, a nova oferta 
educativa da escola só foi conhecida em Maio e o resultado das negociações com a 
Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL), respeitantes aos cursos que ali 
vão ser abertos, levou à redução do leque inicialmente sugerido pela escola: «A 
nossa proposta era mais abrangente, mas como há muitas escolas no concelho, 
houve que diversificar a oferta».  
[…] Outra das medidas da nova Revisão Curricular prende-se com as aulas de 90 
minutos, medida já adoptada anteriormente pela Alfredo da Silva, pelo que, quanto 
a isso, a reforma não traz novidades. Apesar de exigir a reorganização dos tempos 
lectivos, porque nem todos são divisíveis por módulos de 90 minutos, sendo 
completados por segmentos de 45, a escola ficou adepta da modalidade, graças ao 
bom rendimento escolar que proporciona.”713 

 

A terceira escola que faz parte deste trabalho jornalístico é o Colégio 

Valsassina, em Lisboa, com uma realidade completamente distinta dos 

anteriores estabelecimentos de ensino. De acordo com o referido no texto por 

Cristina Baptista, neste estabelecimento de ensino,  
                                                 
712 Idem, p. 45. 
713 Idem. 
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“a Revisão Curricular veio ao encontro da necessidade que já ali se sentia de uma 

mudança para o Secundário – afirma João Gomes, professor de Ciências daquela 
escola particular, fazendo eco da opinião de outros docentes do mesmo 
estabelecimento de ensino. Esta necessidade decorria, entre outros motivos, da 
sensação de que alguns programas estavam desfasados da realidade.”714 

 

Muitos foram os ecos na imprensa sobre distintos posicionamentos face à 

reforma. Muitas foram as críticas efetuadas. Muitos foram os esclarecimentos 

prestados. Mas nenhum fez desviar, convergindo, o paralelismo sempre 

presente nas duas correntes de opinião, em qualquer momento do percurso, 

como ficou patente nos recortes de imprensa apresentados. 

 

 As linhas de posicionamento no ponto de partida, coincidente com a 

divulgação dos documentos da reforma, eram paralelas e assim se mantiveram 

durante a discussão pública e no ponto de chegada com o documento final 

resultante da incorporação dos diferentes contributos, razão pela qual não se 

esperaria que esse paralelismo desaparecesse face à publicação do diploma.  

 

Os posicionamentos de carácter ideológico, com muito maior presença nos 

debates parlamentares, enformam o discurso político e não têm permitido 

consensos alargados que permitam implementar medidas duradouras que 

produzam as melhorias, por todos desejadas, no sistema educativo, em nome 

do desenvolvimento pessoal e profissional de cada um dos portugueses e 

consequentemente em nome do desenvolvimento do país.     

                                                 
714 Idem, p. 46. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6.  
Apresentação e discussão dos resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 

452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

453 

CAPÍTULO 6.  
Apresentação e discussão dos resultados.  
 
Neste capítulo iremos apresentar os dados obtidos neste estudo, relacionando-

os com os objetivos específicos de análise, definidos e apresentados no 

capítulo relativo à metodologia do presente trabalho.  

 

Optou-se também para uma mais fácil leitura, relação e compreensão, no final 

deste capítulo, debater os resultados obtidos, com outros estudos relacionados 

com a nossa temática. 

 

Tal como no capítulo de metodologia foi referido, de acordo com a delimitação 

do objeto de estudo, foram traçados neste trabalho de investigação três 

objetivos gerais, um no domínio do conhecimento, o seguinte no domínio da 

compreensão e o terceiro no domínio da análise.  

 

A fim de atingirmos estes objetivos gerais, definimos um conjunto de oito 

objetivos específicos, subdivididos em dois objetivos para os dois primeiros 

objetivos gerais e quatro objetivos específicos para o objetivo geral no domínio 

da análise.  

 

Neste âmbito, no presente capítulo apresentaremos os resultados relativos ao 

campo de análise, através dos seus quatro objetivos específicos: 

 

- Analisar o discurso político nos debates parlamentares, no processo de 

construção da Reforma. 

- Analisar a contribuição de distintas organizações para o documento legal final 

da reforma, durante o processo de construção da Reforma. 

- Analisar o desfasamento entre o discurso político produzido nos debates 

parlamentares e o constante no diploma legal final da Reforma. 

- Analisar o discurso político nos debates parlamentares e na imprensa, sobre o 

diploma legal da Reforma. 
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6.1. Apresentação dos resultados 

 

Comecemos por conhecer os resultados dos estudos efetuados para cada um 

dos objetivos específicos referidos. 

 

6.1.1.  Primeiro objetivo de análise 

 

No que se refere ao primeiro objetivo de análise, referido no capítulo referente 

à metodologia como o objetivo específico, “analisar o discurso político nos 
debates parlamentares, no processo de construção da Reforma”, foi utilizado 

como documento de análise o debate parlamentar de 18 de abril de 2002. 

  
Nesse debate pretendeu-se analisar o discurso político sobre a reforma 

educativa e a revisão curricular do Ensino Secundário, bem como os objetivos 

estratégicos e as linhas orientadoras da reforma, referidas nas várias 

intervenções. 

 

Para esse efeito criámos uma matriz de análise de conteúdo que sistematiza as 

categorias e subcategorias identificadas, para duas dimensões ou áreas 

abordadas pelos intervenientes: a revisão do currículo e respetivos objetivos do 

ensino; e o debate em torno da escola pública hoje. 

 

Para cada uma dessas dimensões foram criadas as correspondentes 

categorias de análise. Relativamente à dimensão “a revisão do currículo e 
respetivos objetivos do ensino” criámos duas categorias: objetivos estratégicos 

da Reforma; e revisão curricular do Ensino Secundário. No que diz respeito à 

dimensão “a escola pública hoje” criámos quatro categorias: a educação para 

todos; a autoridade na escola pública; debate/dicotomia entre o setor público e 

o setor privado de educação; e organização administrativa. 

 

Dentro de cada uma destas categorias criámos as subcategorias necessárias 

que, através das unidades de registo retiradas do debate, nos permitiram 

efetuar a nossa análise. 
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De acordo com o apresentado vamos iniciar através da construção da matriz 

de análise de conteúdo (figura 1), que se apresenta de seguida, a nossa 

análise para o primeiro objetivo específico enunciado.  

 
Figura 1: Matriz de análise de conteúdo – Primeiro objetivo específico 

  
Dimensões  
  

Categorias  Subcategorias  

1. A Revisão 
do Currículo e 
os Objetivos 
do Ensino 
  

1.1. Objetivos estratégicos da 
Reforma 

1.1.1 Articulação entre o ensino vocacional e o ensino 
profissional 
1.1.2 Combate ao insucesso e abandono escolar 
1.1.3 Autonomia do Ensino Superior  

1.2. Revisão curricular do Ensino 
Secundário 

1.2.1 Reorganização dos grandes ciclos: articulação entre o 
Ensino Básico e o Ensino Secundário 
1.2.2 Revisão do modelo de avaliação 
1.2.3 Ensino da língua e da cultura portuguesa 
1.2.4 Ensino especializado artístico 
1.2.5 Reforço do ensino das TIC 
1.2.6 Área Projeto 
1.2.7 Necessidade de conter gastos financeiros 

2. A Escola 
Pública hoje 

2.1. A educação para todos 

2.1.1 A necessidade de uma escola para todos 
2.1.2 A integração social e escolar dos alunos com NEE 
2.1.3 Um sistema educativa inigualitário 
2.1.4 A escolaridade obrigatória confundida com medidas de 
caridade pública   

2.2. A autoridade na escola pública 

2.2.1 A figura do Diretor 
2.2.2 Indisciplina como resultado da falta de autoridade e 
crise de valores da sociedade atual 
2.2.3 A necessidade de promover a autoridade, o respeito e a 
confiança nos professores 
2.2.4 Necessidade de maior exigência e rigor em todo o 
sistema educativo 

2.3. Debate/dicotomia entre o setor 
público e o setor privado de educação 

2.3.1 O Governo pretende liquidar/ atacar a escola pública 
2.3.2 O monopólio do setor público versus do setor privado 
2.3.3 Existe uma complementaridade e um equilíbrio entre a 
escola pública e as escolas privadas 

2.4. Organização administrativa 

2.4.1 Os agrupamentos escolares sinónimo de escola 
completa 
2.4.2 Avaliação e ranking das escolas com o objetivo de 
promover a melhoria do ensino 
2.4.3 Avaliação dos professores como um fator de 
diferenciação e de penalização 
2.4.4. A competição entre os alunos como uma penalização 
2.4.5 A delegação de competências nas autarquias locais 
para uma maior descentralização e envolvimento da 
comunidade 
2.4.6 A desresponsabilização e a demissão do papel do 
Estado 
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As tabelas em cada categoria da matriz apresentam, para cada subcategoria, o 

número de unidades de registo categorizadas e a respetiva percentagem de 

cobertura, isto é, a percentagem de texto da fonte, ou seja, neste caso, o 

debate parlamentar de 18 de Abril de 2002, que foi codificado na subcategoria. 

  

Ainda relativamente às tabelas, a frequência de intervenientes refere-se ao 

diferente número de intervenientes considerados em cada subcategoria e a 

respetiva percentagem, considerando para o efeito os 6 partidos políticos 

presentes na AR.  

 

Os quadros, no nosso estudo, apresentam todas as unidades de registo 

(excertos de texto) codificadas na subcategoria e para cada unidade de registo 

o respetivo autor (partido político). As unidades de registo são numeradas 

sequencialmente (U1, U2, U3, …) segundo a ordem com que surgem na fonte. 

 

Tendo em conta o referido procedamos à apresentação dos resultados: 

 
Tabela 1: Resultados descritivos para a categoria geral de “Objetivos estratégicos da Reforma” 

Categoria geral: Objetivos estratégicos da Reforma Unidades de 
registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.1.1 Articulação entre o ensino vocacional e o ensino 
profissional 5 2.1 2 33.3 

1.1.2 Combate ao insucesso e abandono escolar  5 1.6 2 33.3 

1.1.3 Autonomia do Ensino Superior 1 0.4 1 16.7 

Total Objetivos estratégicos da Reforma 11 4.1 3 50.0 

 

Da leitura da tabela apresentada (tabela 1) podemos referir que os objetivos 

estratégicos da Reforma totalizaram 11 unidades de registo com uma cobertura 

total de 4,1% envolvendo, para além do Governo, o PCP e o BE. 

  

Vejamos agora as unidades de registo sistematizadas (quadros 1 a 3) em 

função de cada subcategoria da tabela anterior.  
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Sequencialmente o nosso estudo repete para todas as matrizes esta estrutura.  
 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.1 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.1 Articulação 
entre o ensino 
vocacional e o 
ensino profissional 

“[…] articulação progressiva entre educação e formação profissional. O potencial 
de qualificação que resulta desta opção é incomensurável.” (PEV, U1). 
“Todos os jovens que abandonem o sistema escolar - concluída ou não a 
escolaridade obrigatória - e que não desejem prosseguir os estudos deverão 
beneficiar de um programa de formação profissional que lhes confira as 
competências necessárias a uma boa integração no mercado de trabalho.” (PEV, 
U2). 
“A educação e a formação não podem confinar-se a uma pequena fase do ciclo de 
vida. Portugal apresenta a mais elevada percentagem de população empregada 
com baixas habilitações - valor muito próximo dos 70%, mas ainda muito longe do 
país que nos precede, a Itália, com cerca de 45% -, razão mais do que suficiente 
para valorizarmos a educação e a formação ao longo da vida.” (PEV, U3). 
“Deveremos proporcionar trajetos diversificados que configurem uma oferta 
sistematizada, equilibrada, coerente e que respeite a liberdade de escolha dos 
alunos e das famílias.” (PEV, U4). 
“Que referências existem, que não as li, às aprendizagens extra-escolares, ao 
papel das outras instituições educativas, à educação de adultos e ao combate à 
iliteracia?” (BE, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.2 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.2 Combate ao 
insucesso e 
abandono escolar 

Não me conformo com os sucessivos estudos internacionais que nos relegam 
invariavelmente para a cauda da tabela.” (Governo, U1). 
“É esta opção estratégica que nos permitirá concretizar um conjunto de iniciativas 
de combate ao abandono escolar, quer na escolaridade obrigatória quer no ensino 
secundário.” (Governo, U2). 
“Portugal não pode continuar a apresentar as mais elevadas taxas de abandono 
escolar da Europa.” (Governo, U3). 
“Todos sabemos que as causas de abandono escolar são múltiplas: muitas delas 
resultam de condições sociais adversas, da pobreza e da exclusão, de padrões 
culturais pouco sensíveis ao valor social da educação. Por isso, entendemos ser 
necessário criar, nas zonas mais sensíveis, centros de apoio social escolar 
constituídos por equipas multidisciplinares visando o apoio aos alunos e às 
famílias carenciadas ou desestruturadas” (Governo, U4). 
“Quais são as medidas concretas de combate ao abandono e ao insucesso 
escolares?” (PCP, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.3 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.3 Autonomia do 
Ensino Superior 

“ […] autonomização do ensino superior relativamente à educação. O objectivo é 
claro: potenciar sinergias com a ciência e a tecnologia e focalizar a política 
educativa na sequência pré-escolar, básico e secundário.” (Governo, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Tabela 2: Resultados descritivos para a categoria geral de “Revisão curricular do Ensino Secundário” 

Categoria geral: Revisão curricular do Ensino 
Secundário 

Unidades de 
registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.2.1 Reorganização dos grandes ciclos: articulação 
entre o Ensino Básico e o Ensino Secundário 3 1.0 2 33.3 

1.2.2 Revisão do modelo de avaliação 1 0.1 1 16.7 

1.2.3 Ensino da língua e da cultura portuguesa 3 0.9 3 50.0 

1.2.4 Ensino especializado artístico 1 0.2 1 16.7 

1.2.5 Reforço do ensino das TIC 4 1.7 1 16.7 

1.2.6 Área Projeto 1 0.7 1 16.7 

1.2.7 Necessidade de conter gastos financeiros 10 2.9 2 33.3 

Total Revisão curricular do Ensino Secundário 23 7.5 4 66.7 

 

Constatámos (tabela 2) que sobre a revisão curricular do Ensino Secundário 

foram contabilizadas 23 unidades de registo com uma cobertura total de 7,5% 

envolvendo o Governo e 4 dos partidos políticos envolvidos no debate: PCP, 

PS, PSD e CDS-PP.  

 

Vejamos então as unidades de registo sistematizadas (quadros 1 a 7). 

 
Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.1 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.1 Reorganização 
dos grandes ciclos: 
articulação entre o 
Ensino Básico e o 
Ensino Secundário 

“ […] que esse rigor oriente, desde logo, a formação inicial, quando se constróem 
os alicerces do processo de aprendizagem. Falamos do 1.º ciclo do ensino básico 
e do esforço que será necessário fazer para desenvolvermos o domínio da língua 
e as bases de uma cultura científica. Esta é a prioridade incontornável.” (Governo, 
U1). 
“O programa de emergência para o ensino da língua e da cultura portuguesas, da 
matemática e das ciências é o primeiro passo desse esforço continuado que 
pretendemos desenvolver.” (Governo, U2). 
“O que se diz acerca do 1.º ciclo, do ensino básico e do pré-escolar?” (PCP, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.2 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.2 Revisão do 
modelo de avaliação 

“O segundo não dispensa uma revisão do actual modelo de avaliação.” (Governo, 
U1). 
 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.3 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.3 Ensino da 
língua e da cultura 
portuguesa 

“E quanto ao ensino de Português no estrangeiro - e está sentado na galeria o 
actual Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.” (PCP, U1). 
“na parte que diz respeito ao ensino de Português no estrangeiro e ao desafio que 
defrontamos no sentido de encontrar uma forma organizada e integrada de 
promover o ensino e a cultura portuguesa no estrangeiro.” (Governo, U2). 
“é preciso, nesta era de globalização, criar também o sentido da localização; é 
preciso criar o sentido da identidade nacional, o sentido do patriotismo, do amor à 
terra. (CDS-PP, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.4 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.4 Ensino 
especializado 
artístico 

“o Sr. Ministro não dá uma única palavra aos ensinos especializados como, por 
exemplo, o ensino artístico” (PS, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.5 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.5 Reforço do 
ensino das TIC 

“deixo-lhe a questão de saber se a estrutura curricular vai sofrer uma adaptação 
ao século XXI e aos novos tempos, nomeadamente com a promoção do acesso à 
cultura, também na escola; com o incremento e a implementação das novas 
tecnologias da informação e da informática na escola.” (PSD, U1). 
“há aspectos que são considerados transversais, que é uma forma de não garantir 
a sua concretização, e o caso das tecnologias de informação é um deles.” 
(Governo, U2). 
“Nesta revisão curricular, ainda que possa haver sensibilidade e investimento 
nesta área das tecnologias de informação, não há qualquer garantia que as 
diferentes escolas a possam concretizar de forma eficaz.” (Governo, U3). 
“Há determinados domínios, como sejam instrumentos ao nível das folhas de 
cálculo, das bases de dados, de multimédia, etc., em que não é por aí que se vai! 
Tem de haver aprendizagem. Esse é, portanto, um dos aspectos que tentarei 
introduzir na nova estrutura curricular.” (Governo, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 

460 

Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.6 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.6 Área Projeto “Tenho algumas dúvidas, por exemplo, sobre como concretizar a área-projecto, 
embora concorde com os princípios, e duvido muito que os estudantes possam 
desenvolver grandes ou bons projectos, mesmo para o nível adequado, se não 
estiverem dotados de um conjunto de instrumentos fundamentais para os 
concretizar. Penso que aí as tecnologias de informação têm um papel decisivo.” 
(Governo, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Quadro 7: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.7 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.7 Necessidade 
de conter gastos 
financeiros 

“teremos de compreender a decisão de suspensão da actual revisão curricular do 
ensino secundário. Mesmo que não tivéssemos razão em nenhum dos 
fundamentos atrás invocados, há um que se torna decisivo: a actual situação 
financeira do Ministério da Educação.” (Governo, U1). 
“Desde há muito tempo que tento conhecer um estudo que avalie o impacto 
financeiro desta revisão curricular.” (Governo, U2). 
“o regresso da visão economicista está, também, na base da ideia que suporta a 
suspensão da revisão curricular.” (PS, U3). 
“É uma grande irresponsabilidade suspender a revisão curricular, porque vai 
frustar a maior parte das expectativas de professores e alunos do sistema 
educativo.” (PS, U4). 
“É um enorme desperdício, dado que são cinco anos dedicados à construção da 
revisão curricular com o empenhamento de meios financeiros” (PS, U5). 
“a educação não tem dificuldades de meios financeiros, não teve, nem nunca o 
apresentou como sendo um problema essencial.” (PS, U6). 
“a revisão curricular cresceu muito com os governos socialistas, direi mesmo que 
exponencialmente, tendo em vista a criação das melhores condições que 
ocorreu.” (PS, U7). 
“VV. Ex.as têm uma concepção despesista da política e do Estado e nós não 
temos” (Governo, U8). 
“não venha com o problema do economicismo ou do mercantilismo, porque isso é 
a irresponsabilidade que caracterizou estes últimos seis anos da governação 
socialista.” (Governo, U9). 
“devo dizer que não poderemos cair no erro que esta revisão curricular também 
contém, que é o de «querer ir a todas»: o ambiente, a saúde, a 
toxicodependência... Temos de ter aqui algum cuidado, porque segmentar em 
excesso estas aprendizagens é reforçar o falhanço que já está lá.”(Governo, U10). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Tabela 3: Resultados descritivos para a categoria geral de “A educação para todos” 

Categoria geral: A educação para todos Unidades de 
registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

2.1.1 A necessidade de uma escola para todos 3 1.0 3 50.0 

2.1.2 A integração social e escolar dos alunos com NEE 3 1.3 2 33.3 

2.1.3 Um sistema educativa inigualitário 2 0.9 1 16.7 

2.1.4 A escolaridade obrigatória confundida com 
medidas de caridade pública 1 0.3 1 16.7 

Total A educação para todos 9 3.5 3 50.0 
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A categoria a educação para todos, conforme verificámos (tabela 3), registou 9 
unidades de registo numa cobertura total de 3,5% que envolveu o Governo, 
bem como 2 partidos políticos: PEV e o PCP. Atentemos às suas unidades de 
registo sistematizadas (quadros 1 a 4). 
 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.1.1 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.1.1 A necessidade 
de uma escola para 
todos 

“a necessidade de uma escola para todos.” (PEV, U1). 
“Confunde-se escola de qualidade e inclusiva, para todos, com competição, 
medalhas de mérito e exames e mais exames” (PCP, U2). 
“tenho o maior respeito quanto à ideia de se encontrarem os melhores 
mecanismos para integrar todos dentro de um projecto de escola que seja 
diversificado e respeite as diferenças. No entanto, sou completamente contrário à 
existência de uma espécie de «tudo ao molho e fé em Deus», em que não há 
regras, uma escola em que a maioria se sujeita à obsessão da inclusão.” 
(Governo, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.1.2 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.1.2 A integração 
social e escolar dos 
alunos com NEE 

“entendemos ser necessário criar, nas zonas mais sensíveis, centros de apoio 
social escolar constituídos por equipas multidisciplinares visando o apoio aos 
alunos e às famílias carenciadas ou desestruturadas.” (Governo, U1). 
“Estas não dizem respeito apenas a crianças com deficiência, mas são respostas 
pedagógicas adequadas, numa sociedade que tem diferentes grupos culturais e 
étnicos que carecem de respostas adequadas, que tem enormes diferenças 
sociais, relativamente às quais nada é dito.” (PEV, U2). 
“O grande problema do alargamento da concepção de necessidades educativas 
especiais tem uma consequência que é a de dispersar por várias valências e 
vários níveis de gravidade o que deveria ser concentrado naqueles que, 
efectivamente, têm necessidades.” (Governo, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.1.3 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.1.3 Um sistema 
educativa 
inigualitário 

“o que está no Programa do Governo também não é uma concepção igualitária - 
há que assumi-lo!” (Governo, U1). 
“Nós nunca tivemos um sistema educativo tão inigualitário quanto aquele que 
temos hoje. As desigualdades sociais promovidas pelo actual sistema são muito 
maiores agora do que eram há 15 ou 20 anos.” (Governo, U2). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.1.4 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.1.4 A escolaridade 
obrigatória 
confundida com 
medidas de caridade 
pública 

“Confunde-se - e isto é grave, Sr. Ministro! - a gratuitidade da escolaridade 
obrigatória com medidas de caridade pública de tão má memória e que o Sr. 
Ministro bem conhece.” (PCP, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Tabela 4: Resultados descritivos para a categoria geral de “A autoridade na escola pública” 

Categoria geral: A autoridade na escola pública Unidades de 
registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

2.2.1 A figura do Diretor 5 1.2 4 66.7 

2.2.2 Indisciplina como resultado da falta de autoridade 
e da crise de valores da sociedade atual 5 1.8 3 50.0 

2.2.3 A necessidade de promover a autoridade, o 
respeito e a confiança nos professores 5 1.6 2 33.3 

2.2.4 Necessidade de maior exigência e rigor em todo o 
sistema educativo 6 2.1 1 16.7 

Total A autoridade na escola pública 21 6.7 5 83.3 

 

Verificámos (tabela 4) que a categoria a autoridade na escola pública registou 

21 referências numa cobertura total de 6.7%, envolvendo o Governo e 4 

partidos políticos: PCP, PEV, BE e CDS-PP. Observemos as suas unidades de 

registo (quadros 1 a 4). 

 
Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.2.1 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.2.1 A figura do 
Diretor 

“o que se considera mais importante na hierarquia da escola é a «ressurreição» 
da figura do director.” (PEV, U1). 
“[…] actualmente, a figura do director de escola não está prevista na lei” (PEV, 
U2). 
“Propõe-se o fim da gestão democrática e «vende-se» a superioridade moral e 
uninominal do director de má memória.” (PCP, U3). 
“um ataque a qualquer referência à autoridade, ao director, ou até vilipendiar ou 
ridicularizar o chamado reitor, e evocar figuras do antanho como se fossem 
reincarnar nas figuras novas, dizendo que isso é reaccionário, é voltar outra vez 
ao passado” (CDS-PP, U4). 
“A centralização do poder na figura do director da escola, já aqui referida, é 
também uma machadada na gestão democrática das escolas.” (BE, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.2.2 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.2.2 Indisciplina 
como resultado da 
falta de autoridade e 
da crise de valores 
da sociedade atual 

“sou completamente contrário à existência de uma espécie de «tudo ao molho e fé 
em Deus», em que não há regras, uma escola em que a maioria se sujeita à 
obsessão da inclusão.” (Governo, U1). 
“Temos estado a viver, em Portugal, uma «escola ao deus-dará», uma escola 
onde faltam a autoridade, os currículos, os métodos de ensino, uma escola onde 
os professores são ofendidos, onde os pais dos alunos não podem pôr os pés e 
de onde os estudantes saem das aulas quando e como querem e insultam 
professores e professoras.” (CDS-PP, U2). 
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“um dos aspectos que mais me preocupa: a falta de autoridade que se sente não 
só na escola mas também no conjunto dos sistemas de autoridade da sociedade 
portuguesa.” (Governo, U3). 
“Não é só a escola, mas a escola talvez seja o elo mais frágil, que, no fundo, 
acaba por absorver a própria crise de valores que resulta e tem como 
consequência essa falta de autoridade.” (Governo, U4). 
“O problema da disciplina combate-se combatendo as causas e não os efeitos. E 
não se combate através de retóricas autoritárias” (BE, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.2.3 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.2.3 A necessidade 
de promover a 
autoridade, o 
respeito e a 
confiança nos 
professores 

“Este Governo e o Ministério da Educação não vão tolerar a degradação da 
autoridade dos professores e apresentarão muito em breve um conjunto de 
medidas que a reforçam. Os professores merecem de todos nós a confiança para 
o desempenho pleno do seu papel.” (Governo, U1). 
“Não vamos continuar a pedir aos professores que sejam psicólogos, sociólogos, 
assistentes sociais, terapeutas e quantas vezes pais e mães. Aos professores 
vamos pedir que sejam, acima de tudo, bons profissionais e bons pedagogos.” 
(Governo, U2). 
“A confiança que temos nos professores para atribuírem uma boa classificação 
não poderá ser diferente da confiança que neles temos quando nos dizem que um 
aluno não está em condições de transitar para o ano seguinte.” (Governo, U3). 
“Também por aqui passa o urgente reforço da autoridade dos professores.” 
(Governo, U4). 
“É porque um professor levar uma chapada na cara é exactamente a mesma coisa 
antes de 1974, na Revolução de 1974 ou em 2002.” (CDS-PP, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.2.4 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.2.4 Necessidade 
de maior exigência e 
rigor em todo o 
sistema educativo 

“uma concepção de escola assente em valores como o trabalho, a disciplina, a 
exigência, o rigor e a competência.” (Governo, U1). 
“não há boas aprendizagens sem esforço, não há sucesso sustentado sem 
empenho e sem método, não há progresso nem desenvolvimento pessoal e cívico 
sem que se destaque a dignidade desse mesmo trabalho.” (Governo, U2). 
“na escola, na sala de aula ou no recreio não há socialização sem o assumir de 
um código de conduta que nos permita viver em conjunto.” (Governo, U3). 
“Uma escola assente em padrões de exigência - a exigência que cada um terá 
consigo próprio e com todos os agentes envolvidos no processo educativo, a 
começar pelo Ministro da Educação. Por isso, defendemos um modelo de 
avaliação sério, modelo esse que encare o desempenho das escolas e não 
apenas os resultados obtidos pelos alunos.” (Governo, U4). 
“Queremos uma escola assente no rigor.” (Governo, U5). 
“Temos na nossa sociedade um conjunto de tabus, que estão praticamente 
agrilhoados pelo «politicamente correcto». E o tabu da autoridade, do director, o 
problema, digamos, desta ideia da comunidade educativa em que somos todos 
iguais, tem sido o pior dos tabus. Mas é um mero tabu, porque a realidade é bem 
diferente.” (Governo, U6). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Tabela 5: Resultados descritivos para a categoria “Debate/dicotomia entre setor público e setor privado de 
educação” 

Categoria geral: Debate/ dicotomia entre o setor público 
e o setor privado de educação 

Unidades de 
registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

2.3.1 O Governo pretende liquidar/ atacar a escola 
pública 

2 0.4 2 33.3 

2.3.2 O monopólio do setor público versus do setor 
privado 5 1.0 3 50.0 

2.3.3 Existe uma complementaridade e um equilíbrio 
entre a escola pública e as escolas privadas 

4 1.8 3 66.7 

Total Debate/ dicotomia entre o setor público e o 
setor privado de educação 11 3.2 5 83.3 

 

 

O debate em torno da educação do setor público versus setor privado registou 

um total de 11 unidades de registo com uma cobertura total de 3,2% 

envolvendo o Governo e 4 partidos políticos: PCP, BE, PS e CDS-PP (tabela 

5). Vejamos as suas unidades de registo sistematizadas (quadros 1 a 3). 
 
 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.3.1 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.3.1 O Governo 
pretende liquidar/ 
atacar a escola 
pública 

“Anuncia-se, com toda a clareza, o ataque à escola pública e promove-se o ensino 
privado - está lá dito.” (PCP, U1). 
“a ideia que o senhor aqui trouxe hoje de liquidar a escola pública, para nós, é um 
péssimo caminho” (PS, U2). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.3.2 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.3.2 O monopólio 
do setor público 
versus do setor 
privado 

“o quase monopólio da escola pública” (PCP, U1). 
“Sei que o Partido Comunista defende o monopólio da escola pública. Por mim, 
não o defendo, à semelhança deste Governo e da maioria parlamentar que o 
apoia.” (Governo, U2). 
“Privatizá-la!” (PCP, U3). 
“não existe hoje monopólio do Estado. Hoje, já existe uma complementaridade 
entre o Estado, o sector privado e o terceiro sector. É falso dizer que existe um 
monopólio do Estado na educação.” (BE, U4). 
“parece-me que o que existe aqui também é uma tentativa de legitimar o corte no 
investimento público na educação e, obviamente, de aumentar o negócio para os 
privados.” (BE, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.3.3 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.3.3 Existe uma 
complementaridade 
e um equilíbrio entre 
a escola pública e as 
escolas privadas 

“defendemos um maior equilíbrio entre três componentes: escola pública, rede 
solidária e escola privada.” (Governo, U1). 
“As famílias podem e devem escolher livremente a escola que querem, a escola 
onde se sentem melhor, onde julgam que os seus filhos estão melhor, sejam elas 
públicas, privadas ou sociais.” (CDS-PP, U2). 
“não tenho quaisquer dúvidas de que a imagem do «politicamente correcto» da 
escola igualitária não é mais do que isso, é só uma imagem, nada tem a ver com a 
realidade. Sustentado precisamente neste aspecto, acho que esta velha oposição 
entre escola pública e escola privada não tem sentido. Nós vimos, através da 
publicação dos resultados dos exames do 12.º ano, que não é essa a oposição, 
porque temos, nos melhores lugares, escolas públicas e escolas privadas e, nos 
piores lugares, escolas públicas e escolas privadas.” (Governo, U3). 
“não há qualquer monopólio, porque hoje há complementaridade entre os dois 
sistemas, público e privado” (PS, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
 

Tabela 6: Resultados descritivos para a categoria geral de “Organização administrativa” 

Categoria geral: Organização administrativa Unidades de 
registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

2.4.1 Os agrupamentos escolares sinónimo de escola 
completa 1 0.3 1 16.7 

2.4.2 Avaliação e ranking das escolas com o objetivo de 
promover a melhoria do ensino 3 1.4 1 16.7 

2.4.3 Avaliação dos professores como um fator de 
diferenciação e de penalização 4 1.5 4 66.7 

2.4.4. A competição entre os alunos como uma 
penalização 2 1.0 1 16.7 

2.4.5 A delegação de competências nas autarquias 
locais para uma maior descentralização e envolvimento 
da comunidade 

3 1.1 2 33.3 

2.4.6 A desresponsabilização e a demissão do papel do 
Estado 4 1.1 1 16.7 

Total Organização administrativa 17 6.4 5 83.3 

 

 

A categoria organização administrativa, conforme observámos (tabela 6), 
registou 17 referências numa cobertura total de 6.4% e envolveu o Governo, 

bem como 4 partidos políticos: PS, PCP, BE, e CDS-PP.  

 

Atentemos às suas unidades de registo sistematizadas (quadros 1 a 6). 
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Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.4.1 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.4.1 Os 
agrupamentos 
escolares sinónimo 
de escola completa 

“o senhor não dá uma única palavra aos agrupamentos das escolas; não dá uma 
única palavra à ideia da escola completa - estamos a falar da rede pública.” (PS, 
U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.4.2 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.4.2 Avaliação e 
ranking das escolas 
com o objetivo de 
promover a melhoria 
do ensino 

“Queremos distinguir as melhores escolas e para nós as melhores escolas são 
aquelas que melhoram, mesmo que inicialmente situadas na cauda do ranking.” 
(Governo, U1). 
 “as melhores escolas, decorrentes deste problema da discussão dos rankings, 
não são necessariamente aquelas que estão no topo do ranking, mas aquelas que 
melhoram e é preciso ter uma visão dinâmica da lógica dessas escolas.” 
(Governo, U2). 
“mesmo que uma determinada escola esteja na cauda do ranking, se depois de 
um grande esforço ao nível do projecto educativo, do envolvimento da autarquia, 
do envolvimento dos pais e dos professores consegue ter resultados melhores do 
que aqueles que tinha, é essa escola e outras como ela que vamos ter de apoiar. 
Assim, Sr. Deputado, não venha com essa concepção classista relativamente a 
isto.” (Governo, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.4.3 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.4.3 Avaliação dos 
professores como 
um fator de 
diferenciação e de 
penalização 

“Confunde-se estabilidade docente com métodos selectivos de recrutamento, de 
vinculação e - coisa única após o 25 de Abril! - defende-se vencimentos 
diferenciados para os professores, de harmonia com a sua competência.” (PCP, 
U1). 
“Quais são as medidas relativas aos milhares de professores que, agora, estão no 
desemprego, que todos os anos são contratados e, depois, todos os anos são 
despedidos, no Verão?” (PCP, U2). 
“temos a questão da discriminação positiva ou não, a do mérito de professores e 
de alunos, a de uma gestão colectiva versus uma gestão individualizada e 
responsável.” (Governo, U3). 
“E a própria publicação dos resultados da avaliação - o célebre ranking - é, no 
fundo, a profecia a cumprir-se: «Eles são maus, são fracos (…)» - produz-se o 
estigma - «(…) e piores ficarão». Não podemos concordar com esta penalização” 
(BE, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.4.4. 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.4.4. A competição 
entre os alunos 
como uma 
penalização 

“A meritocracia, como sabe, não permite que uma escola do interior ou do litoral 
urbano tenha as mesmas condições de acesso ao sucesso, nem permite que um 
aluno cuja família tem fracos recursos económicos, sociais e culturais tenha o 
mesmo acesso ao mérito. Por conseguinte, o mérito é uma forma eufemística de 
defender a selectividade social em força.” (BE, U1). 
“E a própria publicação dos resultados da avaliação - o célebre ranking - é, no 
fundo, a profecia a cumprir-se: «Eles são maus, são fracos (…)» - produz-se o 
estigma - «(…) e piores ficarão». (BE, U2). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.4.5 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.4.5 A delegação 
de competências 
nas autarquias locais 
para uma maior 
descentralização e 
envolvimento da 
comunidade 

“delegação de competências nas autarquias, promovendo uma efectiva 
descentralização e um maior envolvimento das comunidades locais no processo 
de qualificação do ensino.” (Governo, U1).  
“delegar competências nas autarquias locais, desde que lhes dê os meios.” (CDS-
PP, U2). 
“Não quero acabar sem uma alusão a um dos objectivos mais importantes que 
pretendemos concretizar: o da delegação de competências nas autarquias, 
promovendo uma efectiva descentralização e um maior envolvimento das 
comunidades locais no processo de qualificação do ensino.” (Governo, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 2.4.6 

Subcategorias  Unidades de Registo  

2.4.6 A 
desresponsabilização 
e a demissão do 
papel do Estado 

“é precisamente no capítulo da educação que notamos, de forma mais nítida, a 
agressividade social deste Governo e a teoria do Estado mínimo.” (BE, U1). 
“O que se vê, apenas, é a desresponsabilização e a demissão do papel do 
Estado.” (BE, U2). 
“a Declaração de Bolonha, que tanto entusiasmo provoca, é também uma forma 
de desresponsabilização do papel do Estado, com a redução dos cursos para três 
anos, porque, obviamente, o que interessa é aumentar as pós-graduações e os 
mestrados, onde os alunos pagam chorudas propinas.” (BE, U3). 
“um incentivo ao elitismo, à selectividade social e, acima de tudo, à demissão total 
do Estado, numa área que é essencial.” (BE, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Em conclusão apresentamos, na tabela seguinte (tabela 7), a frequência das 

unidades de registo contabilizadas para os 6 partidos políticos, agrupando os 

que concorreram coligados, o PCP e PEV, bem como os partidos políticos que 

suportam o Governo, o PSD e o CDS-PP com o próprio Governo, por questões 

de alinhamento do discurso político e dos posicionamentos ideológicos, 

conforme podemos constatar no presente estudo. 

 

Na nossa tabela a dimensão “a Revisão do Currículo e os Objetivos do Ensino” 

é apresentada desagregando-a nas suas duas categorias: Objetivos 

estratégicos da Reforma; e Revisão curricular do Ensino Secundário, por 

estarem diretamente relacionadas com a Reforma do Ensino Secundário. 

 

A dimensão “Escola Pública hoje” é apresentada de forma agregada, não 

sendo apresentada pelas suas categorias, dado que não estando diretamente 

relacionada com a Reforma do Ensino Secundário nos permite enquadrar 

ideologicamente o debate.  
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Tabela 7: frequência das unidades de registo agrupadas 

  
Objetivos 
Estratégicos 

Revisão 
Curricular 

A escola 
pública 

Subtotal 
 

PCP/PEV 1 2 12 15 

BE 1 0 11 12 

PS 0 6 3 9 

PSD/CDS-PP/Governo  9 15 32 56 

Subtotal 11 23 58 
 

92 
 

Os gráficos seguintes (gráficos 1 e 2), que nos permitem observar de forma 

mais simples os dados resumo do estudo efetuado para o primeiro objetivo de 

análise, apresentados na tabela anterior, representam: a frequência de 

unidades de registo por categoria e partido político; e a cobertura total, em 

percentagem, por categoria e partido político, com as agregações 

anteriormente referidas. 

 

As categorias consideradas referem-se aos objetivos estratégicos da reforma, 

revisão curricular do Ensino Secundário e ao debate sobre a escola pública, 

conforme referido. 

 
Gráfico 1: Frequência de Unidades de Registo 

 

 
O debate sobre a escola pública foi o assunto mais prevalente no debate em 

análise, expresso nos excertos de texto que constituíram as Unidades de 

Registo. Esta categoria registou uma cobertura total de cerca 20% num total de 
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58 unidades de registo. A percentagem indicada refere-se à cobertura de texto, 

ou seja, refere-se à “incidência” que este tema teve no debate. 

 
Gráfico 2: Taxa de cobertura do tema na totalidade do debate 

 

 

Do estudo apresentado, no campo de análise, para o primeiro objetivo 

específico, “analisar o discurso político nos debates parlamentares, no 
processo de construção da Reforma”, podemos constatar, relativamente às 

Unidades de Registo referentes a todo o debate, que no que se refere à 

Reforma do Ensino Secundário, patentes nas categorias "objetivos estratégicos 
da Reforma" e "revisão curricular do Ensino Secundário", são imputadas a 

essas categorias, da dimensão "a revisão do currículo e os objetivos do 
ensino", 34 Unidades de Registo, num total de 92 registadas em todo o debate. 

 

É assim possível constatar que as matérias diretamente relacionadas com a 

Reforma do Ensino Secundário, apenas estiveram presentes em 

aproximadamente 37% das Unidades de Registo de todo o debate. 

 

Desta percentagem o governo e os partidos políticos que constituem a sua 

coligação de apoio, o PSD e o CDS-PP, são responsáveis pela criação de 24 

Unidades de Registo de um total de 34, na dimensão constituída pelas duas 

categorias referidas, relativas à Reforma do Ensino Secundário. Ou seja a 

oposição ao governo de coligação PSD/CDS-PP, teve intervenções relativas a 

esta temática, correspondentes a cerca de 29% das Unidades de Registo.    
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O debate parlamentar, relativamente à Reforma do Ensino Secundário, não foi 

equilibrado, nem na categoria referente aos objetivos estratégicos da Reforma, 

onde as Unidades de Registo dos partidos políticos de oposição ao governo 

tiveram uma incidência de 18%, nem na categoria referente à revisão curricular 

do Ensino Secundário, onde tiveram 35% das Unidades de Registo. 

 

De notar ainda relativamente à dimensão da Reforma do Ensino Secundário 

que o PS não teve qualquer Unidade de Registo relativa à categoria dos 

objetivos estratégicos da Reforma, nem o BE relativamente à revisão curricular.  

 

As maiores incidências do debate parlamentar, correspondentes aos restantes 

63% das Unidades de Registo, verificaram-se na dimensão "a escola pública 
hoje", ou seja, a grande maioria do debate teve maior enfoque nas questões 

ideológicas de conceção da educação, aqui patentes nas categorias: “a 
educação para todos; a autoridade na escola pública; o debate/dicotomia entre 
o setor público e o setor privado da educação; e organização administrativa.” 
 

Nesta dimensão, de cariz mais ideológico, o debate foi mais equilibrado, 

registando aqui os partidos de oposição ao Governo 45% das Unidades de 

Registo. 

 

Em suma verificamos pelo estudo efetuado, que relativamente ao primeiro 

objetivo específico, atrás referido, “analisar o discurso político nos debates 
parlamentares, no processo de construção da Reforma”, o discurso político 

presente no debate, patente nas Unidades de Registo apresentadas, registou 

uma incidência significativamente menor nas questões relacionadas com a 

Reforma do Ensino Secundário. As questões de natureza ideológica, de 

conceção da educação, tiveram uma incidência de quase 2/3 das referidas 

Unidades de Registo, verificando-se assim que o enfoque do discurso político 

privilegiou o cariz ideológico em detrimento da Reforma do Ensino Secundário.  
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6.1.2.  Segundo objetivo de análise 

 
Relativamente ao segundo objetivo de análise da nossa investigação, referido 

no capítulo referente à metodologia como o objetivo específico, “analisar a 
contribuição de distintas organizações para o documento legal final da reforma, 
durante o processo de construção da Reforma”, foi analisado o documento 

“Contributos e Pareceres” que de forma sistematizada permite a identificação 

dos contributos incorporados e não incorporados, por entidade e área. 

 
6.1.2.1. Análise dos Contributos e Pareceres das Universidades e 

Departamentos Universitários, Escolas a Título Individual, 
Associações Profissionais e outros. 

 
Procedamos à análise dos contributos e pareceres externos, relativos às 

considerações gerais (tabela 1), tendo em conta nas suas unidades de registo 

(quadros 1 e 2) as subcategorias aspetos positivos, aspetos negativos, 

observações e sugestões formuladas incorporadas, ou não.    

 
Tabela 1: Resultados descritivos da Categoria Considerações Gerais 

Categoria: Considerações Gerais Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Aspetos Positivos  6 0.1 

Aspetos Negativos 10 0.2 

Observações 7 0.3 
 
Sugestões Formuladas 

 
8 

 
0.2 

Incorporadas 6 0.3 

Não Incorporadas 2 0.2 
   

 

 
Quadro 1: Unidades de registo dos Aspetos Positivos, Negativos e Observações da categoria 
Considerações Gerais 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Aspetos Positivos “Enquadramento estratégico e linhas orientadoras.” (U1) 
“Introdução das TIC.” (U2) 
“Redução dos Exames Nacionais e a sua distribuição.” (U3) 
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“Manutenção da Filosofia como disciplina obrigatória na formação geral.” (U4) 
“Carácter facultativo das provas globais.” (U5) 
“Programas com diferentes versões.” (U6) 

Aspetos Negativos “Sobrevalorização das TIC numa etapa avançada da formação e num só ano” (U1) 
“Inadequação relativamente aos recursos disponíveis.” (U2) 
“Incoerência entre linhas orientadoras e propostas de concretização.” (U3) 
“Especialização excessiva no ensino secundário.” (U4) 
“Indefinição da permeabilidade.” (U5) 
“Indefinição das condições de acesso ao ensino superior.” (U6) 
“Carga horária excessiva da disciplina de Educação Física.” (U7) 
“Ausência de linhas orientadoras p/ ensino artístico, profissional e vocacional” (U8) 
“Área de Formação Pessoal e Social redutora.” (U9) 
“Indefinição de estratégias de operacionalização (avaliação,…etc.)” (U10) 

Observações “Na generalidade, as propostas apresentadas e melhoradas após a discussão 
pública vão ao encontro das linhas orientadoras da revisão curricular.” (U1) 
“Esta é matéria do Ensino Superior.” (U2) 
“A “Alfabetização” já é uma opção estratégica no Ensino Básico. No entanto, essa 
opção é complementada no secundário com a proposta apresentada.” (U3) 
“Esta é matéria de futuros documentos a colocar a discussão pública.” (U4) 
“A área da Formação Pessoal e Social deverá ser transversal no currículo. EMR 
será uma disciplina de oferta obrigatória mas de frequência facultativa.” (U5) 
“Será objeto de diplomas próprios a partir dos suspensos, adaptados e reformulados 
em função das alterações realizadas no final da discussão pública.” (U6) 
“Matéria ainda não definida [o desdobramento nas disciplinas de natureza prática / 
experimental” (U7) 

 

Quadro 2: Unidades registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da categoria Considerações 
Gerais 

Subcategorias  Unidades de Registo 

Sugestões 
Formuladas  
 

“A introdução de duas disciplinas bienais 
estruturantes na formação específica nos cursos 
científico - humanísticos e a possibilidade dos 
alunos poderem continuar a escolher uma parte 
do seu percurso escolar procuram eliminar uma 
especialização precoce.” (U1) 
“Foi introduzida na matriz a possibilidade de 
atribuir 2 ou 1 unidades de 90 minutos à disciplina, 
em função dos recursos físicos da escola.” (U2) 
“O sistema de permeabilidade será melhorado, 
permitindo maior permeabilidade entre cursos ao 
longo do secundário.” (U3) 
“As TIC continuarão a ser utilizadas 
transversalmente nas áreas curriculares / 
disciplinares.” (U4) 
“Há uma diminuição da carga horária semanal das 
TIC de 3 para 2 unidades de 90 minutos.” (U5) 
“Incorporada. Nos diferentes cursos científico – 
humanísticos foram reformuladas a oferta das 
disciplinas bienais e/ou anuais de opção.” (U6) 

 
 
 
 
 
 
 
“A transversalidade proposta não 
poderá colocar em causa a 
existência de uma disciplina TIC no 
secundário, já que esta opção é um 
dos elementos estruturantes da 
revisão.” (U1) 
 
“Diversificação da oferta na 
Formação Pessoal e Social: EMR 
como alternativa a Educação Cívica.” 
(U2) 

  
Incorporadas 

 
Não Incorporadas 

 

 

Vejamos agora a análise dos contributos para a generalidade dos cursos 

Científico-Humanísticos (tabela 2) e as suas unidades de registo (quadros 1 e 

2), considerando as suas subcategorias: 
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Tabela 2: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos 

Categoria: Cursos Científico Humanísticos Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Aspetos Positivos  3 0.0 

Aspetos Negativos 10 0.3 

Sugestões 9 0.3 

Incorporadas 6 0.3 

Não Incorporadas 3 0.1 

Outras Observações 4 0.1 
 

 

Quadro 1: Unidades de registo dos Aspetos Positivos, Negativos e Observações da categoria Cursos 
Científico Humanísticos 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Aspetos Positivos “Introdução da Área de Projecto.” (U1) 
“Exame Nacional a Filosofia.” (U2) 
“Redução do nº de cursos.” (U3) 

Aspetos Negativos Incoerência dos planos curriculares / formação especifica pobre (obriga a escolhas 
precoces). (U1) 
“Ausência da disciplina de Filosofia no elenco das disciplinas anuais.” (U2) 
“Concentração da área de projecto no 12º ano.” (U3) 
“Valorização da área de projecto em termos da carga horária e avaliação / 
distribuição por todo o ciclo.” (U4) 
“Desvalorização da formação científica dos cidadãos” (U5) 
“Desvalorização da Literatura Portuguesa.” (U6) 
“Realização de exame no 12º ano a Filosofia” (U7) 
“Carga horária excessiva na área de projecto” (U8) 
“Desvalorização dos saberes ligados às Ciências Sociais e Humanas” (U9) 
“Presença excessiva das TIC no currículo.” (U10) 

Observações “A área de projecto será um espaço de confluência de saberes obtidos ao longo do 
curso.” (U1) 
“A vertente científica está salvaguardada em todos os aspectos.” (U2) 
“Os cursos e as disciplinas ligadas às Ciências Sociais e Humanas propostas não 
apontam para essa desvalorização.” (U3) 
“Deve ser uma área a valorizar no âmbito da formação contínua de professores.” 
(U4) 

 

 

Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da categoria Cursos 
Científico Humanísticos 

Subcategorias  Unidades de Registo 

Sugestões 
Formuladas  
 

“A introdução de duas disciplinas bienais estruturantes 
na formação específica nos cursos científico-
humanísticos e a possibilidade dos alunos poderem 
continuar a escolher uma parte do seu percurso escolar 
procuram eliminar uma especialização precoce.” (U1) 
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“[A disciplina de Filosofia] Foi incorporada em todos os 
cursos (com excepção no curso de Ciências e 
Tecnologias).” (U2) 
“Foi incluída a Literatura Portuguesa nas disciplinas 
bienais estruturantes e da disciplina de Literaturas 
Língua Portuguesa no 12º ano. no curso de Línguas e 
Literaturas.” (U3) 
“Inclusão de outras disciplinas no elenco das anuais.” 
(U4) 
“Incorporada. Área de Projecto passa de 3 blocos para 
2 blocos de 90 minutos. (U5) 
Situação incorporada com exame na disciplina trienal e 
bienal (11º ou 12º anos).” (U6) 

“A transversalidade proposta 
não poderá colocar em causa a 
existência de uma disciplina TIC 
no secundário, já que esta 
opção é um dos elementos 
estruturantes da 
revisão.715”(U1) 
“Diversificação da oferta na 
Formação Pessoal e Social.” 
(U2) 
“EMR como alternativa a 
Educação Cívica.” (U3) 

  
Incorporadas 

 
Não Incorporadas 

 

 

Vejamos agora em detalhe a análise dos contributos para cada um dos cursos 

Científico-Humanísticos: Ciências e Tecnologias (tabela 3 e quadros 1 e 2); 

Socioeconómicas (tabela 4 e quadro 1); Sociais e Humanas (tabela 5 e quadro 

1); Línguas e Literatura (tabela 6 e quadros 1 e 2) e Artes Visuais (tabela 7 e 

quadros 1 e 2): 

 

 
Tabela 3: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de Ciências e Tecnologias 

Categoria: Cursos Científico Humanísticos 
de Ciências e Tecnologias Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Aspetos Positivos  0 0.0 

Aspetos Negativos 6 0.2 

Sugestões 7 0.3 

Incorporadas 6 0.3 

Não Incorporadas 1 0.0 

Outras Observações 4 0.1 

 
Quadro 1: Unidades de registo dos Aspetos Negativos e Observações da categoria Cursos Científico 
Humanísticos de Ciências e Tecnologias 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Aspetos Negativos “Enfatização da componente experimental no ensino das ciências” (U1) 
“Inclusão da disciplina de Psicologia no elenco das disciplinas anuais” (U2) 
“Obrigatoriedade Biologia-Geologia e/ou Física-Química no 10º e 11º anos” (U3) 

                                                      
715 Aspeto negativo: Sobrevalorização das TIC numa etapa avançada da formação e num só 
ano. 
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“Duas disciplinas anuais (12º) a escolher entre Biologia, Geologia, Física, 
Química.” (U4) 
“Oferta de várias disciplinas no elenco das anuais” (U5) 
“Oferta da Geologia” (U6) 

Observações Não existe redução da carga horária [das disciplinas científicas de 
Bio,Geo,Fis,Qui]. (U1) 
Com as matrizes resultantes do processo de discussão, não se considera 
nenhuma incoerência ou falta de sequencialidade. (U2) 
Das disciplinas anuais o aluno escolhe 1 para completar o currículo mínimo. (U3)  
As matrizes permitem a simultaneidade. (U4) 

 

 
Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da categoria Cursos 
Científico Humanísticos de Ciências e Tecnologias 

Subcategorias  Unidades de Registo 

Sugestões 
Formuladas  
 

“A introdução de duas disciplinas bienais 
estruturantes na formação específica nos cursos 
científico-humanísticos e a possibilidade dos 
alunos poderem continuar a escolher uma parte 
do seu percurso escolar procuram eliminar uma 
especialização precoce.” (U1) 
“[enfatização da componente experimental do 
ensino] As competências técnicas e 
experimentais são adquiridas no âmbito dos 
programas das disciplinas técnico-científicas.” 
(U2) 
“Inclusão da disciplina de Psicologia no elenco 
das disciplinas anuais” (U3) 
“Obrigatoriedade da Biologia - Geologia e/ou 
Física - Química no 10º e 11º anos.” (U4) 
“Oferta de várias disciplinas no elenco das 
anuais.” (U5) 
“Oferta da Geologia.” (U6) 

 
 
 
 
 
Apenas 1 disciplina de opção no 12º 
ano. (U1) 

  
Incorporadas 

 
Não Incorporadas 

 

 
Tabela 4: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de Socioeconómicas 

Categoria: Cursos Científico Humanísticos 
de Socioeconómicas Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Aspetos Positivos  0 0.0 

Aspetos Negativos  0 0.0 

Sugestões 4 0.1 

Incorporadas 3 0.1 

Não Incorporadas 1 0.0 
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Quadro 1: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da categoria Cursos 
Científico Humanísticos de Socioeconómicas 

Subcategorias  Unidades de Registo 

Sugestões 
Formuladas  
 

“Inclusão da Filosofia no elenco das 
disciplinas anuais.” (U1) 
“Fixação da disciplina Economia A como 
bienal obrigatória.” (U2) 
“Fixação da disciplina de Geografia A como 
bienal obrigatória..” (U3) 
 

 
 
“Oferta de uma disciplina ligada à 
Organização de Empresas.” (U1) 

  
Incorporadas 

 
Não Incorporadas 

 

 
Tabela 5: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de Sociais e Humanas  

Categoria: Cursos Científico Humanísticos 
de Sociais e Humanas Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Aspetos Positivos  0 0.0 

Aspetos Negativos  0 0.0 

Sugestões 4 0.1 

Incorporadas 3 0.1 

Não Incorporadas 1 0.0 

 

 
Quadro 1: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da categoria Cursos 
Científico Humanísticos de Sociais e Humanas  

Subcategorias  Unidades de Registo 

Sugestões 
Formuladas  
 

“Inclusão da Filosofia no elenco das 
disciplinas anuais.” (U1) 
“Fixação da disciplina Economia A como 
bienal obrigatória.” (U2) 
“Fixação da disciplina de Geografia A como 
bienal obrigatória.” (U3) 
 

 
 
“Inclusão do Latim na oferta de disciplinas 
bienais de opção.” (U1) 

  
Incorporadas 

 
Não Incorporadas 
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Tabela 6: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de Línguas e Literatura 

Categoria: Cursos Científico Humanísticos 
de Línguas e Literatura Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Aspetos Positivos  0 0.0 

Aspetos Negativos 8 0.2 

Sugestões  6 0.2 

Incorporadas 3 0.1 

Não Incorporadas 3 0.1 

 

 

Quadro 1: Unidades de registo dos Aspetos Negativos da categoria Cursos Científico Humanísticos de 
Línguas e Literatura 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Aspetos Negativos  “Curso descaracterizado – Carácter opcional das disciplinas estruturantes – 
Literatura Portuguesa e Latim.” (U1) 
“Eliminação das disciplinas técnicas.” (U2) 
“Eliminação das disciplinas técnicas.” (U3) 
“Ausência da disciplina de Latim no elenco das disciplinas anuais.” (U4) 
“Ausência da disciplina de Filosofia no elenco das disciplinas anuais.” (U5) 
“Ausência da disciplina de Geografia.” (U6) 
“Carácter opcional da disciplina de História.” (U7) 
“Sobrevalorização das TIC.” (U8) 
 

 

 

Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da categoria Cursos 
Científico Humanísticos de Línguas e Literatura 

Subcategorias  Unidades de Registo 

Sugestões 
Formuladas  
 

Inclusão do Latim no elenco das disciplinas 
anuais. (U1) 
Inclusão da Filosofia no elenco das 
disciplinas anuais. (U2) 
As TIC continuarão a ser utilizadas 
transversalmente nas áreas curriculares / 
disciplinares. Há uma diminuição da carga 
horária semanal das TIC de 3 para 2 
unidades de 90 minutos. (U3) 

 
Oferecer Geografia C no elenco das 
anuais. (U1) 
Carácter opcional da disciplina de História. 
(U2) 
Inclusão do Latim na Formação especifica 
como L.Est. II ou III. (U3) 

  
Incorporadas 

 
Não Incorporadas 
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Tabela 7: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de Artes Visuais 

Categoria: Cursos Científico Humanísticos 
de Artes Visuais Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Aspetos Positivos  0 0.0 

Aspetos Negativos 8 0.2 

Sugestões Formuladas 5 0.2 

Incorporadas 5 0.2 

 

 

Quadro 1: Unidades de registo dos Aspetos Negativos da categoria Cursos Científico Humanísticos de 
Artes Visuais 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Aspetos Negativos “Ausência da disciplina de Psicologia no elenco das disciplinas anuais.” (U1) 
“Falta de coerência e sequencialidade do plano de estudos.” (U2) 
“O carácter opcional das disciplinas de GD e História da Cultura e das Artes.” (U3) 
“Sobrevalorização do Desenho.” (U4) 
“Inadequação do programa de FQ A.” (U5) 
“Ausência da disciplina de Ciência Politica no elenco de disciplinas anuais.” (U6) 
“O carácter opcional da disciplina de Matemática.” (U7) 
“O sistema de opções empobrece a aquisição de competências essenciais.” (U8) 
 

 

 

Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da categoria Cursos 
Científico Humanísticos de Artes Visuais 

Subcategorias  Unidades de Registo 
Sugestões 
Formuladas  
 

“Inclusão da Psicologia no elenco das disciplinas anuais.” (U1) 
“O carácter opcional das disciplinas de GD e História da Cultura e das Artes.” (U2) 
“Fixação da componente específica (GD-A e História da Cultura e das Artes).” (U3) 
“Ausência da disciplina de Ciência Politica no elenco de disciplinas anuais.” (U4) 
“Fixação da Matemática como disciplina obrigatória.” (U5) 
 

  
Incorporadas 

 

 

O gráfico seguinte (gráfico 1) sistematiza o estudo efetuado neste ponto 

relativo à frequência dos Pareceres das Universidades e Departamentos 

Universitários, Escolas a Título Individual e Associações Profissionais entre 

outros. 
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Gráfico 1: Frequências dos aspetos considerados nos Pareceres das Universidades 

 

 

Conforme se pode constatar através das tabelas apresentadas (tabelas 1 a 7), 

representativas das Unidades de Registo indicadas, relativamente às questões 

curriculares da Reforma do Ensino Secundário, nos contributos das instituições 

referidas foram indicados 42 aspetos negativos e 9 aspetos positivos, na 

globalidade.  

 

As mesmas instituições apresentaram 43 sugestões das quais 32, ou seja 74% 

das sugestões, foram incorporadas na revisão curricular da Reforma do Ensino 

Secundário.  

 

Constatamos assim a valorização dos contributos, bem como a discussão 

pública do documento inicial. 
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6.1.2.2. Análise dos Contributos e Pareceres das Direções Regionais de 
Educação. 

 

Vamos agora proceder à análise dos contributos e pareceres internos, relativos 

às considerações gerais (tabela 1), tendo em conta nas suas unidades de 

registo (quadros 1 e 2) as subcategorias questões e sugestões, incorporadas, 

ou não.    

 
Tabela 1: Resultados descritivos da Categoria Considerações Gerais, das Direções Regionais de 
Educação 

Categoria: Considerações Gerais, das 
Direções Regionais de Educação Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Questões  8 0.2 

Sugestões 31 0.8 

Incorporadas 16 0.5 

Não Incorporadas 15 0.3 

 

 

Quadro 1: Unidades de registo da subcategoria “Questões” das Direções Regionais de Educação 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Questões “Falta de informação sobre os subsistemas profissionalmente qualificantes.” (U1) 
“Falta de informação sobre as necessidades e acções de formação de 
professores.” (U2) 
“Falta de clarificação quanto ao acesso ao ensino superior.” (U3) 
“Falta de informação sobre a avaliação dos alunos.” (U4) 
“As disciplinas de opção dificultam as aprendizagens estruturantes.” (U5) 
“Escolha precoce de disciplinas.” (U6) 
“As propostas apresentam sobreposição de disciplinas e aprendizagens 
complementares e sequenciais.” (U7) 
“As escolhas no 10º ano implicam uma melhor orientação vocacional a montante 
do secundário.” (U8) 

 

 

Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas das Direções Regionais 
de Educação 

Subcategorias  Unidades de Registo 

Sugestões 
Formuladas  
 

“As disciplinas de opção facilitam a 
construção de um percurso escolar próprio.” 
(U1) 
“Aumento de disciplinas obrigatórias na 
formação específica.” (U2) 
“Fixação de uma disciplina bienal específica 
obrigatória.” (U3) 

 
 
 
 
 
“Aumento da carga horária da disciplina 
de Língua Portuguesa.” (U1) 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

481 

“Diminuição da carga horária da área de 
projecto.” (U4) 
“Redução da carga horária das TIC.” (U5) 
“A disciplina de Filosofia foi Incorporada” (U6) 
“O sistema de permeabilidade será 
melhorado, permitindo maior permeabilidade 
entre cursos ao longo do secundário.” (U7) 
“Incorporado, sendo que a regra é a sua 
realização em articulação com as 
aprendizagens na escola.” (U8) 
“Incorporado, sendo que a regra é a sua 
realização em articulação com as 
aprendizagens na escola.” (U9) 
“Foi introduzida na matriz a possibilidade de 
atribuir 2 ou 1 unidades de 90 minutos à 
disciplina, em função das disponibilidades 
físicas da escola.” (U10) 
“Exclusão das provas globais.” (U11) 
“Ensino profissional ministrado em escolas 
secundárias regulares.” (U12) 
“Colocar a disciplina de Psicologia como 
opção no 12º no curso de Ciências e 
Tecnologias.” (U13) 
“Colocação da disciplina de Filosofia como 
opção no 12º no curso de artes.” (U14) 
“Literatura Portuguesa como disciplina trienal 
no curso de LL.” (U15) 
“Economia como disciplina obrigatória no 
curso de CSE.” (U16) 

“Divisão da unidade lectiva de 90 min. em 
parcelas de 45 min.” (U2) 
“Substituição do exame de Filosofia pelo 
de LE.” (U3) 
“Diminuir a carga horária da formação 
geral e aumentar na formação específica.” 
(U4) 
“Área projecto ao longo de todo o 
secundário.” (U5) 
“Área projecto com 2 professores.” (U6) 
“Exclusão da área de projecto no 12º 
ano.” (U7) 
“Fusão entre os cursos de Ciências 
Sociais e Humanas e Ling. e Literaturas.” 
(U8) 
“Fusão entre os cursos de Ciências 
Sociais e Humanas e Sócio – 
Económicos.” (U9) 
“TIC adaptada a cada curso; TIC 
opcional.” (U10) 
“Criação de uma disciplina alternativa a 
EMR.” (U11) 
“Carga excessiva de EMR.” (U12) 
“Projecto Tecnológico em todos os anos.” 
(U13) 
“Estágio não obrigatório.” (U14) 
“Literatura Portuguesa como disciplina 
trienal no curso de LL.” (U15) 
 

  
Incorporadas 

 
Não Incorporadas 

 

 

Sublinhemos ainda, em relação aos contributos internos, provenientes das 

Direções Regionais de Educação, que estas formularam um total 31 sugestões, 

das quais 16, ou seja 52% dessas sugestões, foram incorporadas.  

 

Trata-se igualmente de um número considerável de contributos incorporados 

ao documento inicial colocado em discussão pública.  
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6.1.2.3. Análise dos Contributos e Pareceres do CNE. 
 

Vamos agora proceder à análise sistematizada (tabela 1) do Parecer do 

Conselho Nacional de Educação e dos contributos expressos nas Unidades de 

Registo de cada uma das subcategorias consideradas na categoria “Parecer do 
CNE”.    

 
Tabela 1: Resultados descritivos sobre os Contributos e Pareceres do CNE 

Categoria: Parecer do CNE Unidades de registo 

Subcategorias Freq. Cobertura (%) 

Visão sobre o ensino 6 0.7 

Objetivos da educação em Portugal no 
quadro da UE 8 0.6 

Aspetos Positivos 8 0.6 

Aspetos Negativos  13 1.8 

Sugestões 9 0.9 

* a % de cobertura considera todo o documento Contributos e Pareceres. 

 
 

O gráfico seguinte, relativo à tabela anterior (gráfico 1), sintetiza o Parecer do 

Conselho Nacional de Educação, função do número de Unidades de Registo. 

 
Gráfico 1: Análise dos aspetos considerados no Parecer do CNE, em função do número de 
Unidades de Registo 
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da educação em Portugal no quadro da União Europeia, da visão apresentada 

pelo Conselho sobre o ensino e das sugestões apresentadas, referenciou 13 

aspetos negativos e 8 aspetos positivos, relativamente ao documento inicial da 

Reforma do Ensino Secundário.  

 

Constatamos assim que, apenas no que se refere aos aspetos negativos e 

positivos, para além dos aspetos negativos referenciados o CNE reconheceu a 

existência de aspetos positivos no documento orientador da Reforma do Ensino 

Secundário correspondendo estes a 38%. 

 

O gráfico apresentado seguidamente (gráfico 2) ilustra a síntese dos 

Contributos e Pareceres do CNE – proporção das diferentes tipologias de 

unidades de registo em percentagem. 

 
Gráfico 2: Síntese dos contributos e Parecer do CNE, em relação aos aspetos considerados 

 
 

Os quadros seguintes (quadros 1 a 5) apresentam as Unidades de Registo 

(referências) codificadas em cada uma das subcategorias da categoria 

“Parecer do CNE”, conforme explicitado na tabela anterior.  
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Quadro 1: Unidades de registo da subcategoria “Visão sobre o ensino” 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Visão sobre o ensino  “qualquer modalidade de ensino e formação de nível secundário deve subordinar 
a sua configuração curricular a uma base cultural comum, capaz de fomentar o 
desenvolvimento de aptidões, saberes, saberes-fazer e atitudes, tendo em vista a 
construção pessoal de projectos de vida e o desempenho de diferentes papéis 
sociais, o desenvolvimento da cidadania e da responsabilidade social”. (U1) 
“após a escolaridade básica, este nível deve acolher crescentemente todos os 
jovens, atento à sua diversidade e criando condições para a realização de opções 
e de oportunidades de experimentação e de descoberta de interesses, para que 
cada um possa realizar percursos educativos adequados, com níveis satisfatórios 
de realização pessoal”. (U2) 
“qualquer que seja o percurso formativo, assente nesta base cultural comum, ele 
será sempre educativo e globalmente equivalente, embora os conteúdos, as 
metodologias, o tipo de escola, os diplomas e as certificações possam ser 
diferentes”. (U3) 
“o nível secundário, sendo um tempo de formação profissional inicial e intermédia, 
não é o tempo para uma excessiva especialização profissional dos jovens, 
devendo esta ser realizada após o 12º ano, em cursos de especialização 
tecnológica, em íntima articulação com as empresas”. (U4) 
“neste nível, em qualquer percurso, deve ser dada especial atenção à orientação 
pessoal, escolar e profissional de cada jovem, dado o contexto de incerteza e a 
imprevisibilidade da evolução do mercado de trabalho e considerando a 
necessidade da escola apoiar a maturação de projectos pessoais de vida”. (U5) 
“estas orientações devem ser prosseguidas pelas escolas e centros de formação 
num quadro de autonomia progressiva, o que requer o reforço das parcerias locais 
e a consolidação de projectos educativos próprios”. (U6) 

 
 
Quadro 2: Unidades de registo da subcategoria “Objetivos da educação em Portugal no quadro da UE” 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Objetivos da 
educação em 
Portugal no quadro 
da UE 

“apesar dos esforços empreendidos nos últimos vinte anos para melhorar o 
acesso e o sucesso no nível secundário, Portugal se encontra entre os países da 
União Europeia com mais baixo índice de escolarização da sua população com o 
nível secundário de ensino e de formação. Enquanto o valor médio deste índice é 
de 60% na União (EU-15), em Portugal é de 20% (dados de 2000).” (U1) 
“A União Europeia tem vindo a chamar a atenção dos quinze países para a 
necessidade de um forte investimento na escolarização da população do grupo 
etário dos 16-24 anos.” (U2) 
“redução para metade, até 2010, do número de jovens da faixa etária dos 1824 
anos que apenas têm estudos secundários de primeiro nível e que não seguem 
qualquer outro tipo de educação ou formação”. (U3) 
“implementação de novas competências básicas necessárias à sociedade do 
conhecimento e à promoção da aprendizagem ao longo da vida, designadamente 
competências em TIC, domínio de duas línguas estrangeiras, desenvolvimento da 
cultura tecnológica, do espírito empresarial e de aptidões sociais de abertura à 
mudança.” (U4) 
“necessidade de uma reflexão geral no seio da União sobre os objectivos futuros 
concretos dos sistemas educativos, que incida nas preocupações e prioridades 
comuns e, simultaneamente, respeite a diversidade nacional.” (U5) 
“melhorar a qualidade e eficácia dos sistemas de educação e formação na União 
Europeia”. (U6) 
“facilitar o acesso de todos a esses sistemas”. (U7) 
“abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e formação.” (U8) 
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Quadro 3: Unidades de registo da subcategoria “Aspetos Positivos” 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Aspetos Positivos  “Definem-se cinco modalidades para este patamar de ensino e de formação716 - esta 
diversidade é um bem social que importará garantir, desde que se salvaguarde que à 
diversidade não se encostam fenómenos de discriminação social e cultural e que ela 
não seja o fundamento para criar novas clivagens entre os jovens”. (U1) 
“a passagem das provas globais a um instrumento de avaliação facultativo, para ser 
usado conforme decisão de cada escola”. (U2) 
“a melhor distribuição da carga de exames pelos 11º e 12º anos”. (U3) 
“a criação das unidades lectivas de noventa minutos”. (U4) 
“a criação de uma área de Projecto Tecnológico, em interligação com os estágios, 
nos cursos tecnológicos.” (U5) 
“a obrigatoriedade da formação em tecnologias da informação e comunicação (TIC), 
pois ela pode, além de fomentar uma cultura tecnológica de base necessária a todos, 
esbater diferenças sociais e culturais no acesso às oportunidades da chamada 
“sociedade da informação”. (U6) 
“A criação, nos cursos tecnológicos, de um estágio profissional obrigatório parece-
nos uma medida adequada, quando enquadrada numa perspectiva de fortalecimento 
da ligação das escolas secundárias às organizações económicas e dos respectivos 
cursos às empresas.” (U7) 
“o objectivo enunciado de caminhar em direcção a uma “plena integração das 
políticas de educação e formação vocacional de forma a eliminar sobreposição das 
ofertas de educação/formação e a concretizar os princípios da educação e da 
formação ao longo da vida”. (U8) 

 

Quadro 4: Unidades de registo da subcategoria “Aspetos Negativos” 

Subcategorias  Unidades de Registo 

Aspetos 
Negativos 

“a qualidade do ensino e das aprendizagens não depende apenas de alterações 
curriculares e ainda menos de modificações dos planos de estudos. Aspectos apenas 
vagamente aflorados neste projecto de reforma, como sejam a autonomia das escolas, a 
participação dos alunos, a ligação das escolas às comunidades locais, as práticas de 
administração e gestão das escolas, a multiculturalidade que povoa as escolas, a 
orientação escolar e profissional, a disponibilidade de recursos para as novas áreas 
criadas e a formação de professores, são áreas centrais para a melhoria da qualidade das 
instituições educativas escolares, devendo por isso ser cruzadas com as alterações dos 
planos de estudo e dos programas.” (U1) 
“O ME persiste em colocar em debate público propostas de reforma que não procedem a 
qualquer apresentação de cálculos de custos. Não se pode saber, assim, o que se vai 
fazer, em que anos se vão concretizar as medidas propostas, em que prazos se vão 
cumprir as metas, quanto é que o Governo se propõe investir em cada modalidade.” (U2) 
“ [o aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos] é uma opção que comporta 
riscos sociais e económicos, que é preciso acautelar previamente, que implica uma 
transformação profunda do nível secundário, de modo a acolher todos os portugueses, 
sem excepção, e que exige um esforço financeiro que importa calcular de antemão.” (U3) 
“O debate actual tem vindo a realizar-se, assim, suportado em intervenções fragmentadas 
e irregulares do Ministério da Educação.” (U4) 
“Os documentos produzidos, em tempos e com tonalidades diferentes, revelarem “linhas 
orientadoras” para uma pequena parte do que entendemos por “nível secundário de ensino 
e de formação”. (U5) 
“Pouco valor se dá à definição da identidade do ensino secundário.” (U6) 

                                                      
716 (i) o ensino científico-humanístico (o novo nome dado aos cursos gerais, que adopta uma 
designação carregada de equívocos e indutora da perceção de que se trata de uma via com 
um estatuto superior, a única que é científica e humanista), (ii) o ensino tecnológico, (iii) o 
ensino profissional, (iv) o ensino artístico vocacional e (v) a formação vocacional ou 
aprendizagem. A sua definição assenta no tipo de saída que cada modalidade é suposta 
proporcionar. Assim, pela mesma ordem, as modalidades proporcionam (i) o prosseguimento 
de estudos, (ii) quer o prosseguimento de estudos, quer a inserção no mercado de trabalho, (iii) 
preferencialmente a inserção no mercado de trabalho, (iv) a formação em artes performativas, 
e (iv) exclusivamente a inserção no mercado de trabalho. 
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“Pouco se fala da mobilidade entre estes percursos, o que é uma questão central, tanto na 
perspectiva da oferta, como na perspectiva da procura”. (U7) 
“a colocação de quaisquer barreiras ao prosseguimento de estudos, seja a nível de 
especialização tecnológica, seja a nível superior, politécnico ou universitário, em qualquer 
das modalidades e nos seus cursos. Essas barreiras atentam contra a autonomia de 
outros níveis e modalidades de ensino e formação, são discriminatórias e potencialmente 
geradoras de efeitos perversos nas escolhas das oportunidades de formação.” (U8) 
“não abordam com a clareza necessária a questão da rede escolar do nível secundário […] 
estas instituições deveriam ser incentivadas a funcionar localmente em articulação, 
cruzando competências específicas e recursos próprios, favorecendo a permeabilidade 
entre percursos de formação, para melhor servirem os jovens e responder a uma 
universalização crescente da frequência do nível secundário.” (U9) 
“o abandono do princípio do exame nacional a todas as disciplinas, uma vez que abre as 
portas a fenómenos de eleição de certas disciplinas e de desvalorização de outras, 
enviesando a importância de um currículo e de uma formação inicial multidimensional dos 
jovens.” (U10) 
“a implementação das unidades lectivas de noventa minutos, uma vez que não se 
vislumbra nos documentos do ME qualquer atenção, quer à reformulação dos programas, 
quer à necessária e inadiável formação de professores” (U11) 
“a redução da carga horária dos cursos de ensino secundário não pode constituir, 
isoladamente, uma finalidade orientadora da configuração de um currículo educativo”(U12) 
“O objectivo de rever o plano de estudos e o modo como se ensina e aprende no ensino 
secundário é de louvar e só peca por tardio. No entanto, o CNE sublinha que não se 
compreeende o real alcance desta revisão num momento em que o ME anuncia para 
breve uma alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo, através da criação de um novo 
ciclo de estudos no ensino secundário. O CNE teme que, dentro de muito pouco tempo, se 
vá assistir a novos debates públicos sobre novas alterações curriculares, decorrentes dos 
novos consensos obtidos em sede de Assembleia da República.” (U13) 

 

Quadro 5: Unidades de registo da subcategoria “Sugestões” 

Subcategorias  Unidades de Registo  

Sugestões “em vez de enfatizar a obrigatoriedade dos cidadãos em frequentar mais três anos de 
escolaridade, deveria valorizar o papel e o esforço do Estado e de todas as outras 
instituições promotoras de ensino e de formação na criação de condições de 
universalização do acesso ao nível secundário.” (U1) 
“tanto o ensino profissional, como a “formação vocacional” ou “aprendizagem” 
precisam de ser mais distintamente definidos e, de preferência, de um modo positivo. 
Também o ensino artístico especializado é aqui menorizado, carecendo de definição 
do seu papel, da sua amplitude e da sua oferta, ao longo do país.” (U2) 
“Importaria esclarecer devidamente os jovens e as famílias, bem como os psicólogos 
e os conselheiros de orientação, acerca dos dispositivos de mobilidade 
intermodalidades” (U3) 
“necessário clarificar a interligação entre a conclusão do nível secundário e o acesso 
ao ensino superior (…) Esta clarificação não consta da presente proposta.” (U4) 
“importante esclarecer porque é que se acrescenta um curso geral e se eliminam 
cursos tecnológicos em vigor (e com procura) e se adicionam novos cursos; porque é 
que, por exemplo, não surge o curso de Turismo e surge um de Desporto. Não se 
percebe também como é que estas opções se inscrevem no referido “modelo de 
desenvolvimento do país””. (U5) 
“o CNE recomenda maior ponderação e uma revisão desta medida inexplicada de 
supressão do Curso Tecnológico de Mecânica.” (U6) 
“Quanto ao Curso Tecnológico de Química não nos parece adequada a sua 
supressão, num momento em que a sociedade e a economia tanta atenção dedicam 
às questões ambientais, à saúde e ao controlo de qualidade.” (U7) 
“Sugere-se a manutenção de uma Área de Projecto, ao longo dos três anos, e não 
apenas no 12º ano, com menor carga horária”. (U8) 
“não voltar a criar no 12º ano uma distinção tão vincada nas cargas horários dos 
alunos dos cursos gerais e tecnológicos (embora ela exista também no 10º e 11º, 
não é tão vincada), pois esse caminho vem criar dois novos problemas. Por um lado, 
o dos jovens que frequentam os cursos gerais, que ficam com horários dispersos e 
não completos e, por outro, a sobrecarga dos alunos que frequentam os cursos 
tecnológicos, com sérias consequências no que se refere aos modos de acesso ao 
ensino superior.” (U9) 
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Relativamente aos contributos e pareceres analisados neste segundo objetivo 

específico, podemos concluir que o documento inicial da Reforma do Ensino 

Secundário não permaneceu imutável, ou incorporou apenas sugestões em 

número residual.  

 

O documento da Reforma do Ensino Secundário, de acordo com os dados do 

nosso estudo, incorpora um número muito significativo dos contributos 

apresentados pelas instituições indicadas, por parte do Ministério da Educação, 

o que valoriza o período de discussão pública.  

 

Constatamos também que por um lado foi elevado o grau de contributos 

incorporados no documento inicial da Reforma do Ensino Secundário, colocado 

em discussão pública, e por outro lado que houve reconhecimento por parte da 

tutela da qualidade dos contributos apresentados, em linha com os objetivos 

estratégicos da Reforma. 
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6.1.3.  Terceiro objetivo de análise 

 

Relativamente ao terceiro objetivo de análise da nossa investigação, referido 

no capítulo referente à metodologia como o objetivo específico, “analisar o 
desfasamento entre o discurso político produzido nos debates parlamentares e 
o constante no diploma legal final da Reforma”, foi analisado o debate 

parlamentar de 23 de janeiro de 2003 cruzando a correspondência entre os 

temas do debate e o Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de março, referente à 

Reforma do Ensino Secundário. Foi ainda igualmente analisada a posição dos 

partidos políticos no debate. De acordo com o apresentado iniciamos através 

da construção da matriz de análise de conteúdo (figura 1) a nossa análise para 

o terceiro objetivo específico enunciado. 
 

Figura 1: Matriz de análise de conteúdo – Terceiro objetivo específico 
 Dimensões  Categorias  Subcategorias  

1. Reforma 
curricular 
  

1.1. Princípios orientadores da 
organização e gestão do 
currículo 

1.1.1 Alargamento da duração dos tempos lectivos, de forma a 
permitir maior diversidade de metodologias e estratégias de ensino 
e melhor consolidação das aprendizagens. 
1.1.2 Articulação com o ciclo de escolaridade anterior, entre 
formações de nível secundário, com o ensino superior e entre as 
necessidades de desenvolvimento individual e as exigências 
impostas por estratégias de desenvolvimento do País. 
1.1.3 Favorecimento da integração das dimensões teórica e prática 
dos saberes, através da valorização das aprendizagens 
experimentais nas diferentes áreas e disciplinas e da criação de 
espaços curriculares de confluência e integração de saberes e 
competências adquiridas ao longo de cada curso. 
1.1.4. Integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta 
constitua elemento regulador do ensino e da aprendizagem 
1.1.5. Permeabilidade, facilitando a reorientação do percurso 
escolar ao aluno 
1.1.6 Promoção da escolaridade obrigatória 
1.1.7 Promoção da qualidade das aprendizagens e do sucesso 
escolar 
1.1.8 Transversalidade da educação para a cidadania e da 
valorização da língua e da cultura portuguesas em todas as 
componentes curriculares 
1.1.9 Valorização da aprendizagem das tecnologias da informação e 
comunicação 

1.2. Oferta formativa 

1.2.1 Desporto escolar 
1.2.2 Reforço na formação e desenvolvimento pessoal 
1.2.3 Ensino profissional 
1.2.4 Ensino recorrente 
1.2.5 Ensino especial 

1.3 Nova Lei de Bases 1.3.1 Rutura com o Governo anterior (PS) 
1.3.2 Iniciativas e novas medidas definidas pelo Governo 

1.4. Gestão e administração 
escolar 

1.4.1 Contratação de professores e gestão de carreira docente 
1.4.2 Novo modelo de gestão escolar: de maior autonomia para as 
escolas 
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De acordo com a matriz de análise de conteúdo e as categorias definidas como 

orientação do nosso estudo, foram consideradas para essas categorias as 

diferentes subcategorias com as suas correspondentes Unidades de Registo. 

Comecemos pela análise da categoria “Princípios orientadores da organização 
e gestão do currículo” (tabela 1) e respetivas Unidades de Registo para cada 

subcategoria (quadros 1 a 9).   

 
Tabela 1: Resultados descritivos para a categoria geral de “Princípios orientadores da organização e 
gestão do currículo” 

Categoria geral: Princípios orientadores da organização 
e gestão do currículo Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.1.1 Alargamento da duração dos tempos lectivos 1 0.5 1 0.17 

1.1.2 Articulação com o ciclo de escolaridade anterior 6 1.0 3 50.0 

1.1.3 Favorecimento da integração das dimensões 
teórica e prática dos saberes, através da valorização 
das aprendizagens experimentais nas diferentes áreas e 
disciplinas 

1 0.5 1 16.7 

1.1.4 Integração do currículo e da avaliação, 
assegurando que esta constitua elemento regulador do 
ensino e da aprendizagem 

1 0.1 1 16.7 

1.1.5 Permeabilidade, facilitando a reorientação do 
percurso escolar ao aluno 3 0.5 2 16.7 

1.1.6 Promoção da escolaridade obrigatória 4 0.8 1 16.7 

1.1.7 Promoção da qualidade das aprendizagens e do 
sucesso escolar 6 1.2 3 50.0 

1.1.8 Transversalidade da educação para a cidadania e 
da valorização da língua e da cultura portuguesas em 
todas as componentes curriculares 

1 0.2 1 16.7 

1.1.9 Valorização da aprendizagem das tecnologias da 
informação e comunicação 6 1.7 2 33.3 

Total: Princípios orientadores da organização e 
gestão do currículo 29 6.5 4 66.7 

 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.1 

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.1 Alargamento 
da duração dos 
tempos lectivos 

“Muitas foram as acções de formação, os textos e materiais de apoio que 
acompanharam este processo, de modo a garantir que as aulas de 90 minutos 
fossem um espaço de trabalho escolar, e não apenas um espaço de escuta mais 
ou menos passiva, que no estudo acompanhado se ensinasse os alunos a 
estudar, de modo autónomo e responsável, que na área de projecto se 
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desenvolvessem as competências do "saber fazer", a partir dos saberes 
disciplinares na análise da realidade e no desenvolvimento do pensamento 
científico.” (PS, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.2 Articulação 
com o ciclo de 
escolaridade anterior 

“O meu objectivo é precisamente reorientar, no quadro dos novos objectivos 
estratégicos, quer do 3.º ciclo, de forma a articulá-lo com o actual ensino 
secundário, quer naquilo que pretendemos que seja o novo ensino básico, que 
são os 1.º e 2.º ciclos” (Governo, U1). 
“foi alargado o calendário escolar no pré-escolar” (Governo, U2). 
“Continua a não haver uma definição do que é o ensino secundário e, hoje, pelos 
indicadores, vemos que, infelizmente, o ensino secundário proporciona menor 
empregabilidade do que o ensino básico.” (BE, U3). 
“O Sr. Ministro continua a ver o ensino secundário como uma espécie de ponte ou, 
pior ainda, como uma espécie de terra de ninguém entre o básico e o 
universitário.” (BE, U4). 
“não há qualquer definição de sequencialidade entre os dois ciclos do ensino 
secundário. Não há, sequer, ligação a um modelo de lei de bases. O Sr. Ministro 
deveria ter apresentado esta reforma depois de uma lei de bases.” (BE, U5). 
“esta revisão não prepara os alunos para o ensino superior. E não prepara, 
porque, falhando a formação de base pluridisciplinar, os alunos não vão ter os 
conhecimentos necessários para as provas de ingresso.” (BE, U6). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.3 Favorecimento 
da integração das 
dimensões teórica e 
prática dos saberes, 
através da 
valorização das 
aprendizagens 
experimentais nas 
diferentes áreas e 
disciplinas 

“está desde há muito apurada a necessidade, por exemplo, que não foi 
consagrada nesta revisão, de reforçar a componente experimental e tecnológica, 
de forma a que as taxas de abandono, bem como esta visão unidimensional dos 
trajectos educativos, possam ser um pouco mais abertas e transformar também no 
3.º ciclo a ideia de banda larga em algo de concreto. É essa a nossa perspectiva. 
Estamos mais preocupados com a formação global dos jovens, dos futuros 
cidadãos, do que com aquilo que andámos a dizer e que queremos combater, que 
é uma especialização precoce” (Governo, U1). 
 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.4  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.4 Integração do 
currículo e da 
avaliação, 
assegurando que 
esta constitua 
elemento regulador 
do ensino e da 
aprendizagem 
 

“foi estabelecido e concretizado o princípio da avaliação nas escolas e em todo o 
sistema educativo” (BE, U1). 
 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.5  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.5 
Permeabilidade, 
facilitando a 
reorientação do 
percurso escolar ao 
aluno 

“funcionava, até este ano, um conselho de acompanhamento da reorganização 
curricular, como é imperioso. Quem o constitui actualmente? Com que 
periodicidade reúne? Em que consistem as suas actividades? Como dá conta do 
seu trabalho? Que avaliação vai sendo feita dos avanços e dificuldades das 
escolas? Que dados de percurso tem, Sr.ª Secretária de Estado, para nos 
apresentar?” (PS, U1). 
“esta revisão consagra, precisamente, a especialização precoce. Os alunos têm 
de escolher precocemente, têm de optar precocemente, sendo que esta reforma 
impede, inclusivamente, a reorientação vocacional” (BE, U2). 
“quando se reclama o princípio da igualdade de oportunidades e o direito à 
reorientação dos jovens dentro do ensino secundário, da mobilidade entre as 
cinco modalidades de ensino secundário propostas?” (PS, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.6  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.6 Promoção da 
escolaridade 
obrigatória 

“assumiu-se o objectivo do alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12.º 
ano” (PSD, U1) 
“ao alargamento da escolaridade obrigatória. Trata-se de uma medida de 
incomensurável alcance, e julgo que isso é inegável para todos. Contudo, gostaria 
de ouvir a sua opinião sobre as vantagens e as consequências que poderão advir 
para o nosso país com este mesmo alargamento da escolaridade obrigatória até 
ao 12.º ano.” (PSD, U2) 
“No que se refere à terceira pergunta que colocou, isto é, ao alargamento da 
escolaridade obrigatória, sou claramente defensor do princípio de que era muito 
melhor termos o princípio da universalidade do que o da escolaridade.” (Governo, 
U3) 
“adoptamos o princípio da escolarização obrigatória, não na perspectiva 
tradicional da escolarização da sala de aula mas, sim, integrando dentro dessa 
perspectiva a sala de aula, o laboratório, a oficina e o local de trabalho, o local de 
estágio.” (Governo, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 7: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.7  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.7 Promoção da 
qualidade das 
aprendizagens e do 
sucesso escolar 

“a reorganização curricular do ensino básico generalizou-se este ano lectivo no 
seguimento de medidas de urgência contra a exclusão e pela qualidade por nós 
assumidas. Aulas de 90 minutos, desenvolvimento das competências dos alunos, 
estudo acompanhado, área de projecto e educação para a cidadania estão 
consagradas no Decreto-Lei n.º 6/2001, actualmente em vigor.” (PS, U1). 
“que no estudo acompanhado se ensinasse os alunos a estudar, de modo 
autónomo e responsável” (PS, U2). 
“laçaram-se as bases de um estudo para um sistema de empréstimo de livros 
escolares aos alunos mais carenciados” (PSD, U3). 
“Segundo o último censo, o analfabetismo atinge ainda 10% da população 
portuguesa. Que medidas, Sr. Ministro, já foram tomadas para iniciar este 
combate?” (PCP, U4). 
“Quase 50% das crianças chegam ao 2.º ciclo com, pelo menos, um ano de 
reprovação. Existem duas leis, aprovadas nesta Assembleia, propostas e 
assinadas pelo então Deputado David Justino, que, regulamentadas e cumpridas, 
melhorariam a qualidade das aprendizagens. Por que não foi dado início à 
concretização dessas medidas?” (PCP, U5). 
“Considera o Sr. Ministro que a diminuição de 50% dos professores para as áreas 
do projecto e do estudo acompanhado em todo o 3.º ciclo ou o não 
desdobramento das turmas de educação tecnológica são as medidas necessárias 
à melhoria da qualidade das aprendizagens?” (PCP, U6). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 

492 

 
Quadro 8: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.8  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.8 
Transversalidade da 
educação para a 
cidadania e da 
valorização da 
língua e da cultura 
portuguesas em 
todas as 
componentes 
curriculares 
 

“criou-se o programa de emergência para o ensino da Língua Portuguesa e da 
Matemática; laçaram-se as bases de um estudo para um sistema de empréstimo 
de livros escolares aos alunos mais carenciados” (PSD, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 9: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.9  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.9 Valorização da 
aprendizagem das 
tecnologias da 
informação e 
comunicação 

“Um dos exemplos paradigmáticos desta reforma moderna, actual e com visão de 
futuro que o Ministério da Educação tem demonstrado é o objectivo da criação de 
uma disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação, nomeadamente 
no 10.º ano.” (PSD, U1). 
“quais os passos que estão a ser dados e quais os que, num futuro próximo, irão 
ser dados no sentido de criar condições materiais e humanas, nomeadamente a 
nível de formação de docentes, para se concretizar esta mesma disciplina.” (PSD, 
U2). 
“aquilo que, neste momento, estamos a preparar, e está praticamente 
concretizado, é um plano que permita, ao nível das infra-estruturas e da 
disponibilidade de recursos humanos, viabilizar não só a introdução de uma 
disciplina de Introdução às Tecnologias da Informação no 9.º ano de escolaridade 
como também a introdução obrigatória de uma disciplina de Tecnologias da 
Informação no 10.º ano e ainda fazer uma utilização mais extensiva e, de certa 
forma, mais frequente de uma disciplina modelar de aplicações informáticas 
aplicável ao 11.º e ao 12.º anos.” (Governo, U3). 
“temos de investir em cerca de 1000 novas salas de formação em Tecnologias da 
Informação e da Comunicação. Essas 1000 novas salas, que serão distribuídas 
pelas várias escolas, têm financiamento através do PRODEP, que está neste 
momento assegurado” (Governo, U4). 
“de forma a reforçar o investimento que, nos anos anteriores, foi feito também 
neste domínio, mas que não foi suficiente para podermos agora considerar como 
obrigatório o ensino das Tecnologias da Informação e da Comunicação.” 
(Governo, U5). 
“o Sr. Ministro acredita numa espécie de determinismo tecnológico, entende que 
basta haver esta disciplina para que os alunos sejam capazes de criticar 
informação e de produzir informação e conteúdos. É necessária uma política 
científica e um ambiente científico, de ciência e tecnologia, para que isso possa 
acontecer.” (BE, U6). 
 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Continuemos a análise através da categoria “Oferta formativa” (tabela 2) e 

respetivas Unidades de Registo para cada subcategoria (quadros 1 a 5). 
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 Tabela 2: Resultados descritivos para a categoria geral de “Oferta formativa” 

Categoria geral: Oferta formativa Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.2.1 Desporto escolar 3 0.3 2 50.0 

1.2.2 Reforço na formação e desenvolvimento pessoal 2 0.7 1 16.7 

1.2.3 Ensino profissional 7 1.6 4 66.7 

1.2.4 Ensino recorrente 4 0.4 2 33.3 

1.2.5 Ensino especial 8 1.8 3 50.0 

Total Oferta formativa 24 4.8 6 100.0 

 

 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.1 Desporto 
escolar 

“Gostava também de saber, por exemplo, que medidas estão a ser tomadas em 
relação ao desporto escolar.” (CDS-PP, U1). 
“A esse nível considero que o desporto escolar também desempenha um papel 
importante no que toca às deficiências. Assim, vamos introduzir desporto 
específico para alunos com deficiência.” (Governo, U2). 
“Queremos que o desporto escolar sirva para potenciar a reabilitação de algumas 
escolas.” (Governo, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

 

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.2 Reforço na 
formação e 
desenvolvimento 
pessoal 

“No que se refere ao problema da prevenção do risco, este é um dos pontos que 
pretendemos implementar quer ao nível da ideia da reforma do secundário quer 
ao nível da qualificação do ensino básico, e isso tem a ver fundamentalmente com 
um reforço na formação e desenvolvimento pessoal.” (Governo, U1). 
“vamos promover uma educação para o risco, porque é precisamente o risco que 
é fundamental nos comportamentos quer na estrada, quer relativamente às 
substâncias aditivas, quer relativamente à prática sexual, quer relativamente ao 
ambiente (…) e que é o princípio - permitam-me a expressão anglo-saxónica - do 
empowerment, que permite, em termos de política de prevenção, que possamos 
combater em espectro largo todos os problemas que se colocam hoje à juventude 
portuguesa.” (Governo, U2). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.3 Ensino 
profissional 

“revisão curricular e novo modelo de financiamento do ensino profissional” (PSD, 
U1). 
“Porque valoriza cursos ao serviço do sector terciário, esquecendo os sectores 
primário e secundário - Química, Mecânica (ou Mecatrónica)?” (PS, U2). 
“se contribui para acentuar preconceitos culturais arreigados na sociedade 
portuguesa, ao determinar que certas modalidades do ensino secundário 
(profissional e vocacional) se destinam "exclusivamente para a inserção no 
mercado de trabalho" e outras para o "prosseguimento de estudos": os cursos 
científico-humanísticos "preferencialmente" universitários, os cursos tecnológicos 
"preferencialmente" politécnicos” (PS, U3). 
“questão concreta do ensino profissional vem colocar ainda outros problemas, 
graves e urgentes. Cerca de 35 000 estudantes, na sua grande maioria jovens, 
frequentam este ensino. E é esta oferta educativa que se lhes apresenta: de um 
total de 222 escolas para todo o País, 18 são públicas e 204 são privadas. Há 
dias, neste Hemiciclo, Deputados da maioria falavam em "monopólio do Estado na 
educação". Seria ridículo, se não fosse tão grave.” (PCP, U4). 
“Temos um ensino profissional assente num modelo de financiamento 
inteiramente dependente dos fundos comunitários, com verbas claramente 
insuficientes, sem um corpo docente próprio e estável e sem uma rede de 
estágios estruturada.” (PCP, U5). 
“Relativamente ao ensino profissional, devo dizer-lhe que há dois aspectos que 
me preocupam: um deles é o financiamento das escolas profissionais sediadas na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, que vão deixar de ter financiamento comunitário 
a partir deste ano de 2003.” (Governo, U6). 
“uma das formas de valorizar o ensino profissional é permitir precisamente que 
escolas secundárias públicas possam leccionar também cursos profissionais” 
(Governo, U7). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.4  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.4 Ensino 
recorrente 

“novo modelo para o ensino recorrente” (Governo, U1). 
“E veja-se a situação, absolutamente espantosa, de um Governo que fecha a 
porta da escola aos trabalhadores menores de idade. Sim, Srs. Deputados, 
ouviram bem! Para informação de VV. Ex.as, por despacho do Sr. Ministro de 4 de 
Novembro último, todos os menores de 18 anos que, estando no mercado de 
trabalho, pretendam continuar o seu percurso escolar no ensino nocturno, estão 
impedidos de o fazer (foi a resposta do Governo ao requerimento do PCP).” (PCP, 
U2). 
“Conhecemos situações de jovens trabalhadores, matriculados antes do famoso 
despacho, que já foram convidados a sair da escola, a bem do cumprimento das 
ordens ministeriais.” (PCP, U3). 
“É a lei de bases que, de forma explícita e sem qualquer dúvida, impede a 
frequência do ensino recorrente a alunos com menos de 18 anos.” (Governo, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.5  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.5 Ensino 
especial 

“gostava de saber que medidas estão a ser tomadas em relação ao ensino 
especial. Trata-se de uma área fundamental, poucas vezes referida pelas 
oposições, mas que para nós é importantíssima, porque se trata de pessoas que 
têm o direito a ter uma educação também ela digna.” (BE, U1). 
“No que diz respeito à escola privada - e todas elas têm importância -, gostaria de 
lhe colocar uma pergunta em relação a um facto que já suscitou uma posição de 
rejeição em comissão: o de uma escola privada em Braga que recusou uma 
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criança, porque era um menino deficiente. O que gostava de saber, em concreto, 
é que mecanismos legais é que o Governo vai adoptar para pôr fim aquilo que é 
um verdadeiro escândalo.” (PEV, U2). 
“Relativamente ao problema do ensino especial, não creia que tenho qualquer 
problema com as necessidades educativas especiais. Aliás, estamos a preparar 
algumas medidas neste domínio.” (Governo, U3). 
“continuo a dizer que para aqueles que têm necessidades educativas especiais 
bem definidas e bem precisas não pode faltar dinheiro, não podem faltar 
professores.” (Governo, U4). 
“estamos a ultimar um diploma que visa redefinir o conceito de necessidades 
educativas especiais, na medida em que se tratava de um conceito demasiado 
abrangente e que fazia com que alunos menos carenciados a este nível 
acabassem por gastar recursos que, fundamentalmente, devem destinar-se 
àqueles que têm reais necessidades de apoio.” (Governo, U5). 
“a implementação dos centros de apoio social escolar, vamos resolver o problema 
das crianças que, tendo dificuldades e ritmos de aprendizagem mais complicados, 
ficam de fora devido a esta redefinição de necessidades educativas especiais.” 
(Governo, U6). 
“criámos equipas multidisciplinares que vão trabalhar a nível da elegibilidade dos 
que têm, de facto, essas necessidades educativas especiais.” (Governo, U7). 
“detecção precoce dessas necessidades, o que permite uma intervenção mais 
rápida, mais cedo, no sentido de minimizar essas mesmas necessidades com 
percursos sindicados.” (Governo, U8). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Vamos agora proceder à análise da categoria “Nova Lei de Bases” (tabela 3) e 

correspondentes Unidades de Registo para cada subcategoria (quadros 1 e 2). 
 

Tabela 3: Resultados descritivos para a categoria geral de “Nova Lei de Bases” 

Categoria geral: Nova Lei de Bases Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.3.1 Rutura com o Governo anterior (PS) 7 1.6 1 17.6 

1.3.2 Iniciativas e novas medidas definidas pelo 
Governo 7 0.7 1 17.6 

Total - Nova Lei de Bases 14 2.3 1 17.6 

 

 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.1 Rutura com o 
Governo anterior 
(PS) 

“através da aprovação da Lei Orgânica do Ministério da Educação, tentámos que 
a administração educativa, algo anquilosada e desorganizada, pudesse ter as 
bases e os meios necessários e suficientes para concretizar os objectivos de 
política educativa do XV Governo.” (Governo, U1). 
“este sistema relativamente desorganizado tinha subjacente um completo 
descontrolo financeiro que levou a um acumular de défices e, sobretudo, a uma 
dinâmica de crescimento da despesa difícil de conter.” (Governo, U2). 
“um dos objectivos fundamentais foi precisamente o de, pelo menos, conter essa 
dinâmica de despesa e, a partir daí, poder começar a fazer uma gestão racional 
dos recursos, em especial dos recursos financeiros.” (Governo, U3). 
“Mas há, acima de tudo, da parte do Ministério da Educação e deste Governo, um 
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esforço assinalável no que diz respeito ao novo quadro normativo do sistema 
educativo. Daí que tivéssemos apostado de imediato no novo Estatuto do Aluno, 
na definição de uma Lei-Quadro para a Avaliação do Sistema Educativo, num 
diploma fundamental sobre descentralização de competências, que institui o 
funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação e das Cartas Educativas, 
e, por último, o lançamento da reforma do Ensino Secundário.” (Governo, U4). 
“Agora, não queira que eu fique com o "menino" que a senhora fez nascer de 
forma tão difícil!! ...” (Governo, U5). 
“começou-se a preparar uma nova lei de bases da educação e da formação 
vocacional.” (PSD, U6). 
“se, por acaso, a Assembleia da República adoptar uma alteração da estrutura 
dos ciclos do sistema educativo a partir da aprovação da nova lei de bases, temos 
de considerar que o novo secundário, conjugando o 3.º ciclo e também o actual 
secundário, vai ter de ser revisto. Não pode ser de outra forma!” (Governo, U7). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.2 Iniciativas e 
novas medidas 
definidas pelo 
Governo 

“revisão curricular dos cursos científicos, humanísticos e tecnológicos” (Governo, 
U1). 
“revisão curricular e novo modelo de financiamento do ensino profissional” 
(Governo, U2). 
“autonomização do ensino artístico” (Governo, U3). 
“novo modelo para o ensino recorrente” (Governo, U4). 
“reenquadramento legislativo do ensino especial” (Governo, U5). 
“novas orientações para o ensino do português no estrangeiro.” (Governo, U6). 
 “Ou seja, o número de disciplinas que, neste momento, configura o desenho 
curricular do 3.º ciclo do ensino secundário, a própria carga horária, o tipo de 
disciplinas e arrumação de saberes é algo que não se coaduna nem se ajusta 
nem com a revisão curricular do Partido Socialista, que foi suspensa, muito menos 
com a revisão que gostaríamos que fosse agora implementada e é, neste caso, o 
desenho que está em vigor e que respeitámos.” (Governo, U7). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Atentemos agora à análise da categoria “Gestão e administração escolar” 
(tabela 4) e correspondentes Unidades de Registo para cada subcategoria 

(quadros 1 e 2). 
 

Tabela 4: Resultados descritivos para a categoria geral de “Gestão e administração escolar” 

Categoria geral: Gestão e administração escolar Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.4.1 Contratação de professores e gestão de carreira 
docente 16 3.3 6 100.0 

1.4.2 Novo modelo de gestão escolar: de maior 
autonomia para as escolas 8 1.6 3 50.0 

Total Gestão e administração escolar 24 4.9 6 100.0 
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Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.1 Contratação de 
professores e gestão 
de carreira docente 

“sublinhar a forte contenção em tudo o que diz respeito a requisições e 
destacamentos, principal factor de instabilidade dos docentes relativamente ao 
sistema educativo e, acima de tudo, às escolas.” (Governo, U1). 
“a última medida que tomámos, a relativa ao regime dos concursos de 
recrutamento e colocação de professores, que é fundamental para se poder ter 
mais transparência, mais equidade e, sobretudo, maior estabilidade no corpo 
docente.” (Governo, U2). 
“início das negociações do Estatuto da Carreira Docente” (Governo, U3). 
“concurso para selecção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário. É uma boa medida! Só que o Sr. 
Ministro parece ter-se esquecido dos 8000 alunos que todos os anos acabam os 
seus cursos e que vão ter de esperar 15 meses, repito, 15 meses, no desemprego 
para se poderem candidatar.” (BE, U4). 
“Se há disposições transitórias neste diploma, por que não alargar essas 
disposições aos alunos que acabam a sua licenciatura?! Por que não permitir que 
eles concorram numa segunda parte do concurso?! Parece-me penoso, 
absolutamente penoso, condenar 8000 jovens ao desemprego durante 15 meses.” 
(BE, U5). 
“Relativamente ao concurso do pessoal docente, Sr. Deputado, estou preocupado 
com os 8000 alunos que todos os anos saem para o mercado de trabalho, que 
querem ser professores, que têm vocação e que querem afirmar-se, na sua 
profissão, como professores.” (Governo, U6). 
“Gostava também que nos dissesse ao abrigo de quê, em concreto, é que estas 
colocações são feitas, sendo que a carreira do ensino especial não existe.” (PEV, 
U7). 
“a regulamentação do concurso para selecção e recrutamento de pessoal 
docente.” (PSD, U8). 
“que benefício se colhe de um só momento de concurso e de um só concurso para 
uma carreira única. Vai, ou não, acabar com a desumana "via sacra" dos mini-
concursos, com garantias de certeza para os professores? Será possível uma 
adaptação cívica e qualitativa das novas tecnologias para efeitos de concurso? É, 
ou não, sério e rigoroso dar prioridade, para efeitos de colocação, aos professores 
que já estão no sistema, mormente àqueles que têm horário zero e que estão no 
quadro de zona pedagógica?” (PSD, U9). 
“A FENPROF, mais uma vez, isolou-se, pedindo a vinculação extraordinária de 
6000 professores. E as necessidades do sistema? Não é isso que está em jogo? 
E não está também em jogo a inversão do crescimento da população? Não seria 
contraproducente vincular todos estes professores?” (PSD, U10). 
“E os 35 000 professores que diziam que estavam no desemprego há algum 
tempo? Onde é que estão? Estão empregados?” (PSD, U11). 
“Estão desempregados e inscritos nos centros de emprego” (PS, U12). 
“o novo regime de concursos. Não é um projecto. Está já aprovado em Conselho 
de Ministros e, nos próximos dias, será enviada ao Sr. Presidente da República 
para promulgação.” (Governo, U13). 
“A vinculação extraordinária é, como sabe, um objectivo que este Governo não 
pode aceitar pela simples razão de que é extraordinária, ou seja, não tem 
directamente a ver com as necessidades do sistema. E, nesse sentido, foi uma 
questão que não se colocou e só por isso a FENPROF não assinou o acordo.” 
(Governo, U14). 
“houve o cuidado de, embora acabando com os mini-concursos, permitir que 
necessidades residuais possam ser oferecidas pelas escolas no último momento. 
Os alunos licenciados, em cada ano, pelas escolas superiores de educação 
podem concorrer a esses concursos, para além do regime transitório que este ano 
mantivemos” (Governo, U15). 
“Listas de espera, aliás, em que irão ficar também os estudantes das escolas 
superiores de educação, impedidos, durante 15 meses, de se candidatar à 
docência.” (PCP, U16). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.2 Novo modelo 
de gestão escolar: 
de maior autonomia 
para as escolas 

“também já estamos a trabalhar no sentido de definir o regime de autonomia, 
gestão e financiamento das escolas. Pretendemos, como temos vindo a dizer, 
mais autonomia para as escolas, acompanhada, como é natural, de maior 
responsabilidade: escolas abertas à comunidade e não fechadas sobre a sua 
própria comunidade; maior profissionalização da gestão…” (Governo, U1). 
“Maior profissionalização da gestão, dizia eu, mas, acima de tudo, um princípio de 
gestão contratualizada dessas escolas” (Governo, U2). 
“uma forte aposta numa política de reordenamento da rede escolar, com especial 
incidência no primeiro ciclo.” (Governo, U3). 
“somos a favor de que os conhecimentos em gestão e administração escolar 
entrem nas escolas. Somos a favor disto, mas somos também a favor de que a 
gestão escolar seja efectivamente gestão escolar e não apenas management ou 
uma espécie de ente supremo e queremos, acima de tudo, que essa gestão esteja 
subordinada ao primado do pedagógico e do científico.” (BE, U4). 
“queremos que sejam abertos concursos públicos para esses gestores e que seja 
uma carreira da Administração Pública” (BE, U5). 
“era essencial alterar o regime actual, porque era burocrático e, sobretudo, não 
era transparente nem justo para os docentes.” (Governo, U6). 
“o objectivo essencial deste sistema de concursos não é tanto o de colocar de 
forma mais rápida em cada ano os docentes nem de uma forma mais 
transparente, mas, isso sim, o de permitir que o sistema de gestão de recursos 
humanos possa começar a ser feito.” (Governo, U7). 
“o sistema actualmente vigente, de pendor igualitarista na gestão das carreiras, 
por automatismos ou semi-automatismos de progressão, e de concursos viciosos, 
viciados ou viciáveis, não é compatível com uma sociedade moderna em que se 
privilegia a competência, a qualidade e o êxito.” (CDS-PP, U8). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

   
Apresentadas as tabelas e os quadros relativos às Unidades de Registo 

provenientes dos excertos das diferentes subcategorias, vamos agora proceder 

à sua análise sumária (quadro 3). 

 
Quadro 3: Frequência das unidades de registo agrupadas: 

  

Princípios 
orientadores da 
organização e gestão 
do currículo 

Oferta 
formativa 

Nova Lei 
de Bases 

Gestão e 
administração 
escolar Subtotal 

PCP/PEV 3 5 0 2 10 
BE 7 1 0 4 12 
PS 7 2 0 1 10 
PSD/CDS-PP/Governo  12 16 14 17 59 
Subtotal 29 24 14 24 91 

 

Os gráficos seguintes (gráficos 1 e 2), obtidos a partir da tabela anterior, 

permitem analisar as categorias mais prevalentes no debate de 23 de janeiro 

de 2003, o excerto em estudo, em termos de Unidades de Registo e cobertura. 
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A análise do debate foi feita, numa primeira fase, com base nas categorias e 

subcategorias de análise passíveis de estabelecer uma correspondência com o 

DL n.º 74/2004, de 26 de março. O capítulo do DL n.º 74/2004, de 26 de março, 

referente à organização e gestão do currículo foi o que registou uma cobertura 

superior de 7%, seguindo-se o capítulo, deste mesmo diploma, referente à 

avaliação, que faz referência à classificação, certificação e conclusão dos 

diferentes cursos do ensino secundário, com uma cobertura total de 4%. 

 

Ao longo do debate, a categoria de análise mais frequente foi a que referiu “os 

princípios orientadores da organização e gestão do currículo” com uma 

cobertura de 2%, que integra no DL n.º 74/2004, de 26 de março, o artigo 4º 

relativo aos princípios orientadores da organização e gestão curricular. O PSD 

e o Governo, em particular através das intervenções do Ministro da Educação, 

foram os intervenientes com mais referências a estes princípios, com uma 

cobertura de aproximadamente 3%. 

  

Do ponto de vista da oferta formativa, o DL n.º 74/2004, de 26 de março, 

registou uma cobertura de 5% com a referência ao conjunto dos cursos do 

ensino secundário, à questão da diversidade formativa, gestão do currículo, 

promoção do sucesso escolar e permeabilidade dos percursos formativos.  

 

No debate, foram abordadas ofertas curriculares mais específicas tais como a 

área projeto, o desporto escolar, o reforço das disciplinas de formação e 

desenvolvimento pessoal, os cursos profissionais, o ensino recorrente e o 

ensino especial – esta categoria, “oferta formativa”, e respetivas subcategorias 

totalizaram 24 unidades de registo e envolveram o PCP/PEV com 1% de 

cobertura, o PS igualmente com 1% de cobertura e o PSD/ CDS-PP/Governo 

com 3% de cobertura. 

 

Sem correspondência com o D.L n.º 74/2004, de 26 de março, e mais incisivo 

no debate ideológico, foi identificada a categoria de análise do debate “Lei de 
Bases” com duas subcategorias: por um lado a ideia de “rotura com o Governo 
anterior PS” e, por outro, as novas medidas e iniciativas do Executivo. 
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A categoria referente à gestão e administração da escola pública, expressa em 

duas subcategorias – a contratação de professores e a gestão de carreira 

docente, por um lado, e o novo modelo de gestão escolar de maior autonomia 

para as escolas, por outro – foi também identificada no debate ideológico não 

registando, por isso, correspondência com diploma legal analisado, o D.L n.º 

74/2004, de 26 de março. 
 

Gráfico 1: Frequência de Unidades de Registo 

 

 
Gráfico 2: Taxa de cobertura do tema na totalidade do debate  
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No excerto do debate em estudo verificou-se a discussão dos temas e 

conteúdos do D.L n.º 74/2004, de 26 de março, designadamente no que se 

refere aos princípios orientadores da organização e gestão do currículo e a 

oferta formativa da reforma – estas duas temáticas/categorias envolveram no 

debate as quatro forças políticas, considerando as agregações anteriores. Os 

princípios orientadores foram o tema mais referido pelo BE e PS e o segundo 

mais frequente nas intervenções do PCP/PEV e Governo. A oferta curricular da 

reforma foi o segundo tema mais prevalente no discurso do PCP/PEV.  

 

A Lei de Bases e o modelo de gestão e administração escolar foram os temas 

do debate que mais se afastaram do conteúdo do D.L n.º 74/2004, de 26 de 

março, constituindo por isso um espaço para o debate e a demarcação 

ideológica dos partidos.    

 

Podemos constatar através do nosso estudo que o discurso político produzido 

nos debates parlamentares não se encontra alinhado com o constante no 

diploma legal final da Reforma. Não apenas ao nível do conteúdo, conforme 

podemos verificar através dos excertos das intervenções constituintes das 

unidades de registo, mas também pelo número de intervenções relativas à “Lei 
de Bases” e ao “modelo de gestão das escolas”, que se afastaram do debate 

da Reforma do Ensino Secundário e que se constituíram nas intervenções 

parlamentares como o campo ideológico dos discursos políticos. 

 

Para além do referido, o desfasamento entre o discurso político produzido e o 

constante no diploma final é notório pela ausência de discussão de várias 

matérias do diploma, tais como a flexibilidade na construção de percursos 

formativos, o enriquecimento das aprendizagens, o equilíbrio na distribuição 

das cargas horárias, ou a racionalidade da carga horária letiva. Acrescem a 

essas ausências, e continuando apenas no âmbito dos “princípios 
orientadores”, matérias que tiveram intervenções isoladas, nomeadamente: 

avaliação, valorização das aprendizagens experimentais, transversalidade da 

educação para a cidadania, ou o alargamento da duração dos tempos letivos. 
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6.1.4.  Quarto objetivo de análise 

 

Relativamente ao quarto objetivo de análise da nossa investigação, referido no 

capítulo referente à metodologia como o objetivo específico, “analisar o 
discurso político nos debates parlamentares e na imprensa, sobre o diploma 
legal da Reforma”, a sua análise é feita tendo em conta duas vertentes. A 

análise do discurso político nos debates parlamentares e a análise da imprensa 

e do tratamento noticioso da reforma curricular na imprensa nacional. 

 

6.1.4.1. Análise do discurso político nos debates parlamentares. 
 

Para a primeira vertente de análise, o debate parlamentar de 28 de maio de 

2004, utilizou-se a matriz de análise de conteúdo (figura 1), que se apresenta:  
 

Figura 1: Matriz de análise de conteúdo – Quarto objetivo específico 

  
Dimensões  
  

Categorias  Subcategorias  

1. Revisão 
Curricular da 
Reforma do 
Ensino 
Secundário 

1.1 Lei de Bases 

1.1.1 Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, é incompatível 
com a Lei de Bases 
1.1.2 Governo ignora recomendações do CNE 
1.1.3 Vigência do diploma (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 
Março) deve ser cessada 

1.2 Revisão curricular compromete a 
qualidade do ensino 

1.2.1 Revisão curricular é incoerente 
1.2.2 Revisão curricular é regressiva  
1.2.3 Governo empobreceu a qualificação dos jovens  
1.2.4 Revisão curricular traçou prescrições à escolaridade 
obrigatória 
1.2.5 Revisão curricular favorece as desigualdades 
1.2.6 Falta informação e orientação do Ministério às escolas e 
aos alunos 
1.2.7 Governo não acautelou formação e a colocação dos 
professores 

1.3 Objetivos Estratégicos  

1.3.1 Foi necessário romper com a revisão curricular do PS 
1.3.2 A revisão curricular do Governo foi planeada 
estrategicamente 
1.3.3 A reforma resulta do diálogo e de vários contributos 
1.3.4 Governo assegurou a formação e preparação dos 
professores 
1.3.5 Governo favorece a autonomia administrativa das 
escolas  

 1.4 Princípios orientadores da gestão 
e organização do currículo  

1.4.1 Articulação do ensino 
1.4.2 Enriquecimento do currículo e diversificação das 
aprendizagens 
1.4.3 Flexibilidade e permeabilidade  
1.4.4 Formação e aprendizagens diversificadas 
1.4.5 Valorização das TIC 
1.4.6 Redefinição da rede nacional de oferta dos diferentes 
subsistemas de ensino 
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A construção desta matriz de análise teve em conta o debate parlamentar de 

28 de maio de 2004, em particular, o excerto em que se discute o projeto de 

resolução n.º 257/IX que visa a cessação da vigência do Decreto-Lei n.º 

74/2004, de 26 de Março, que estabelece os princípios orientadores da 

organização e da gestão curricular, bem como da avaliação das 

aprendizagens, no nível secundário de educação. O referido documento procede 

a uma reforma do ensino secundário, mantendo a matriz de três anos para este nível 

de ensino. 
 

Vejamos agora a análise realizada para a sua dimensão “Revisão Curricular da 
Reforma do Ensino Secundário”, tendo em conta as diferentes categorias 

criadas, através de cada uma das suas subcategorias, analisadas por via das 

Unidades de Registo, de acordo com o estudo do objetivo referido, começando 

pela análise da primeira categoria considerada (tabela 1 e quadros 1 a 3):  

 
Tabela 1: Resultados descritivos para a categoria geral de “Lei de Bases” 

Categoria geral: Lei de Bases Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.1.1 Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, é 
incompatível com a Lei de Bases 3 2.0 2 33.3 

1.1.2 Governo ignora recomendações do CNE 5 3.0 2 33.3 

1.1.3 Vigência do diploma (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 
26 de Março) deve ser cessada 2 1 1 16.7 

Total Lei de Bases 10 5.1 3 50.0 

 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.1 Decreto-Lei n.º 
74/2004, de 26 de 
Março, é 
incompatível com a 
Lei de Bases 

“Ainda a semana passada foi votada, apenas pela maioria que apoia o actual 
Governo, uma nova Lei de Bases da Educação, que altera a duração do ensino 
secundário, de três para seis anos. Hoje, fazemos a apreciação parlamentar do 
Decreto-lei n.º 74/2004, de 26 de Março passado, que procede a uma reforma do 
ensino secundário, mantendo a matriz de três anos para este nível de ensino. Ora, 
este é apenas um sinal dos muitos que denunciam o desnorte que domina o 
Ministério da Educação, a incapacidade para articular políticas, definir objectivos e 
estabelecer prioridades e a falta de ponderação da instabilidade que implica e da 
ineficácia que gera iniciar uma reforma, perfilando outra no horizonte.” (PS, U1). 
“Hoje falamos da inexplicável decisão do Governo de publicar, em fins de Março, 
um decreto-lei que tem como objectivo reformar o ensino secundário, exactamente 
dois meses antes de a maioria aprovar, nesta Casa, uma nova Lei de Bases da 
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Educação que consagra um outro ensino secundário, com outros objectivos.” 
(PCP, U2). 
“A reforma que apreciamos hoje iniciou-se, ilegalmente, em Setembro. Este ano 
lectivo, em todas as escolas do País, todos os alunos do 10.º ano foram sujeitos à 
maior trapalhada de que há memória no sistema educativo. O Governo obrigou as 
escolas a leccionarem o 10.º ano de acordo com o figurino curricular em vigor e, 
simultaneamente, com os programas, de uma reforma ilegal que só o Ministério da 
Educação conhecia e que agora publicou, contrariando a lei de bases que aprovou 
há uma semana.” (PCP, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.2 Governo ignora 
recomendações do 
CNE 

“Uma das primeiras medidas que o Sr. Ministro tomou, ao assumir a pasta da 
Educação, foi a de suspender uma revisão curricular (Decreto-Lei n.º 7/2001) que 
tinha sido concebida de um modo amplamente participado e acolhendo 
recomendações de instituições internacionais como a UNESCO ou a União 
Europeia.” (PS, U1). 
“Assiste-se à imposição de uma rede sem qualquer margem de diálogo ou tão-só 
auscultação e sem que se vislumbre qualquer lógica que lhe seja subjacente, 
designadamente relativa à articulação das diferentes ofertas educativas e 
formativas. Assiste-se à mais absoluta omissão de qualquer referência a custos, 
questão que tanto preocupou o Sr. Ministro quando era Deputado desta Câmara.” 
(PS, U2). 
“o parecer do Conselho Nacional de Educação, elaborado em Fevereiro de 2003, 
cujo relator foi o Prof. Joaquim Azevedo, diz justamente que o Conselho Nacional 
de Educação não compreende o real alcance da revisão no momento em o 
Ministério da Educação anuncia para breve uma alteração à Lei de Bases do 
Sistema Educativo através da criação do novo ciclo de estudos do ensino 
secundário.” (BE, U3). 
“Dizia esse parecer que qualquer modalidade de ensino e formação de nível 
secundário deve subordinar a sua configuração curricular a uma base cultural 
comum capaz de fomentar o desenvolvimento de aptidões. Penso que nada de 
mais autista, do ponto de vista da maioria, do que ter consagrado mais tarde na lei 
de bases da educação essa base cultural comum.” (BE, U4). 
“diz também o Conselho Nacional de Educação que a qualidade de ensino e das 
aprendizagens não depende apenas das alterações curriculares e ainda menos de 
modificações nos planos de estudos. Diz ainda, mais à frente, que, pelo contrário, 
deveria ser de valorizar o papel e o esforço do Estado e de todas as outras 
instituições promotoras do ensino e de formação na criação de condições de 
universalização do acesso ao nível secundário. Também verificamos que não foi 
isso que aconteceu.” (BE, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.3 Vigência do 
diploma (Decreto-Lei 
n.º 74/2004, de 26 
de Março) deve ser 
cessada 

“o que temos hoje, aqui, é exactamente o contrário de tudo aquilo que se pedia. É 
um texto que aposta na redução da qualificação científica e cultural dos nossos 
jovens, que abre a porta à discriminação social e cultural, indiciando, como diz o 
Conselho Nacional de Educação, que há cursos de primeira e de segunda 
qualidade e que… consequentemente, terá barreiras no prosseguimento de 
estudos. Por tudo isto, Srs. Deputados, propomos a cessação de vigência do 
diploma em apreciação e ao Governo sugerimos, pelo menos, bom senso e que 
deite fora este papel.” (PCP, U1) 
“E subscrevendo as palavras do Conselho Nacional de Educação, sugerimos 
"uma nova proposta de reforma do ensino secundário, mais global e integrada, 
mais fundamentada e, sobretudo, mais capaz de lançar dinâmicas de esperança 
na melhoria do ensino e formação". Tenhamos bom senso, Srs. Deputados!” 
(PCP, U2) 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

505 

Continuemos agora a nossa análise à categoria “Revisão curricular 
compromete a qualidade do ensino” (tabela 2) e correspondentes Unidades de 

Registo para cada subcategoria (quadros 1 a 4). 
 
Tabela 2: Resultados descritivos para a categoria geral de “Revisão curricular compromete a qualidade do 
ensino” 

Categoria geral: Revisão curricular compromete a 
qualidade do ensino Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.2.1 Revisão curricular é incoerente 12 5.3 3 50.0 

1.2.2 Revisão curricular é regressiva  9 4.1 3 50.0 

1.2.3 Governo empobreceu a qualificação dos jovens  9 3.2 2 33.3 

1.2.4 Revisão curricular traçou prescrições à 
escolaridade obrigatória 9 3.5 3 50.0 

1.2.5 Revisão curricular favorece as desigualdades 1 0.5 1 16.7 

1.2.6 Falta informação e orientação do Ministério às 
escolas e aos alunos 7 2.0 2 33.3 

1.2.7 Governo não acautelou formação e a colocação 
dos professores 

5 1.7 2 33.3 

Total Revisão curricular compromete a qualidade do 
ensino 52 20.3 4 66.7 

 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.1 Revisão 
curricular é 
incoerente 

“Como podem os portugueses acreditar nesse empenho do Governo na ciência 
quando se assiste ao desinvestimento em programas como o Ciência Viva, 
destinado a conquistar os jovens para a ciência, e se constata a sua menorização 
nos desenhos curriculares do ensino secundário?” (PS, U1). 
“Veja-se que, por exemplo, o curso de Ciências e Tecnologias pode ser concluído 
sem se fazer Física e Química ou Biologia e Geologia.” (PS, U2). 
“Defende-se a "diversificação da oferta educativa" e diminui-se a oferta de cursos 
científico-humanísticos, tecnológicos e profissionais, que passam de 17 possíveis 
para 10, sem que seja apresentada qualquer justificação técnico-pedagógica para 
o facto. Valorizam-se cursos ao serviço do sector terciário, esquecendo os 
sectores primário e secundário, como são os casos da Química ou da Mecânica. 
Afirmam-se como "princípios orientadores da organização e da gestão do currículo 
a articulação com (…) o ensino superior" e diminuem-se, de três para uma, as 
disciplinas estruturantes de uma área de saber ou permite-se que um estudante 
passe o 12.° ano sem frequentar uma das disciplinas de acesso ao ensino 
superior…” (PS, U3). 
“… ou admite-se, por exemplo, o anacronismo de fazer um curso de Línguas e 
Literaturas Modernas sem Literatura Portuguesa.” (PS, U4). 
“Um aluno do 10.º ano que está oficialmente inscrito nas disciplinas de Ciências 
da Terra e da Vida e em Técnicas Laboratoriais de Biologia não deu estes 
programas mas, sim, um outro, de Biologia. No entanto, chegada a avaliação, o 
professor terá que descobrir duas notas para duas disciplinas cujas matérias não 
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foram leccionadas, porque, de facto, o programa dado não tem desenho curricular 
que o sustente. E porquê? Porque o Governo resolveu suspender a reforma 
curricular do Partido Socialista sem tomar as imprescindíveis medidas que uma 
decisão desta natureza exigia. Como os livros estavam a ser produzidos e as 
editoras cansadas de alterar programas, alargá-los e condensá-los,…” (PCP, U5). 
“Também me parece mal a forma como as tecnologias de informação estão 
incluídas na actual revisão curricular - é isso exactamente o que penso -, porque 
não faz sentido algum incluir apenas num ano, e ao nível do 10.º ano, a formação 
elementar que já foi obtida no ensino básico, com um diploma específico para 
esse efeito.” (PS, U6). 
“No ano lectivo que está a acabar tivemos, de uma forma sub-reptícia, novos 
programas encaixados nos currículos antigos e no próximo ano arriscamo-nos a 
ter currículos novos com os programas antigos, sendo que a pretensa auscultação 
das escolas não se traduziu em muitos casos com articulações nem com 
capacidade de, em relação a novas disciplinas, como as de História da Cultura e 
Artes ou Imagem e Som, terem sequer programas.” (BE, U7). 
“Começo pela questão da Matemática e das ciências. Antes disso, porém, gostaria 
de dizer que ficou hoje aqui provado, com esta apreciação parlamentar, que, 
realmente, a confusão existente no Ministério da Educação é grande, até pela 
própria definição dos conceitos. Efectivamente, nas intervenções dos Deputados 
da maioria, por um lado, e da Sr.ª Secretária de Estado, por outro, há conceitos 
que não são coincidentes. Assim, falou-se, primeiro, de reforma e fala-se, agora, 
de revisão” (PS, U8). 
“… fala-se de revisão do 3.º ciclo, quando aquilo que se fez foi uma 
reorganização. Portanto, há aqui muitos conceitos que não estão clarificados.” 
(PS, U9). 
“como é que os alunos estão a ser leccionados na disciplina de Biologia e os 
professores têm de inventar duas notas, em Ciências da Terra e da Vida e em 
Técnicas Laboratoriais, porque são estas as disciplinas que existem?!” (PCP, 
U10). 
“Sr.ª Secretária de Estado, quanto às disciplinas inovadoras, uma das quais era a 
educação sexual, por que é que a Sr.ª Secretária de Estado e o CDS-PP não 
deixaram que esta disciplina se implementasse no ensino secundário?” (PCP, 
U11). 
“A Sr.ª Secretária de Estado não consegue responder por que é que, com a sua 
chancela e a do seu Governo, reina uma total ilegalidade no 10.º ano em todas as 
escolas do ensino secundário, permitindo que alunos tenham programas 
diferentes daquele que é o desenho curricular existente.” (PCP, U12). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.2 Revisão 
curricular é 
regressiva 

“Depois de, nos finais de 2002, ter posto à discussão um documento que mereceu 
duras críticas de numerosos parceiros e do Conselho Nacional de Educação, o 
Ministério da Educação procede agora a uma revisão curricular que se limita a 
amputar e maquilhar o Decreto-Lei n.º 7/2001, piorando-o de um modo drástico.” 
(PS, U1). 
“Dois anos volvidos, a que assistimos? Assiste-se a um total desmantelamento de 
toda a formação específica que fora montada, designadamente do famoso 
programa de emergência que visava áreas tidas como problemáticas - a 
Matemática, o Inglês, a Língua Portuguesa -, sem qualquer alternativa, e estamos 
a dois meses úteis do começo do ano lectivo.” (PS, U2). 
“Diz o Conselho que, com a proposta do Ministério da Educação, "haverá um 
empobrecimento de formação científica e cultural dos jovens portugueses". E 
acrescenta: "A escolha do conjunto de cursos gerais (5) e tecnológicos (10) carece 
de qualquer fundamentação. Porquê estes e não outros?" "Por que é que se (…) 
eliminam cursos tecnológicos em vigor (e com procura)?"” (PCP, U3). 
“E, acerca do desaparecimento do Curso Tecnológico de Mecânica, diz o 
Conselho: "Importa lembrar que a área da Mecânica tem fortes tradições no nosso 
ensino tecnológico e que existe um conjunto de 60 escolas secundárias com 
competências para oferecer formação de qualidade nesta área." Diz ainda o 
Conselho que não lhe parece aconselhável desperdiçar estes recursos e, por isso, 
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recomenda maior ponderação e uma revisão desta medida inexplicada de 
supressão do Curso Tecnológico de Mecânica.” (PCP, U4). 
“No ano lectivo que está a acabar tivemos, de uma forma sub-reptícia, novos 
programas encaixados nos currículos antigos e no próximo ano arriscamo-nos a 
ter currículos novos com os programas antigos, sendo que a pretensa auscultação 
das escolas não se traduziu em muitos casos com articulações nem com 
capacidade de, em relação a novas disciplinas, como as de História da Cultura e 
Artes ou Imagem e Som, terem sequer programas.” (BE, U5). 
“Gostaria ainda de referir-me ao ensino das Ciências e da Matemática, não só no 
que diz respeito aos cursos científicos e tecnológicos, que já foi aqui referido, mas 
também quanto à retirada da Matemática, da Física e da Química Aplicada do 
ensino das artes ou ao desaparecimento dos métodos quantitativos da área 
humanística. Do nosso ponto de vista, esta consagração na revisão curricular 
demonstra uma visão extremamente regressiva do que deve ser uma formação 
alargada e abrangente, em que essas componentes deveriam estar presentes.” 
(BE, U6). 
“Não se formarão cidadãos com apetência para as ciências nem desmantelando o 
Programa Ciência Viva nem fazendo com que, ao nível do secundário, deixe de 
existir a dicotomia que existe há mais de 30 anos, desde que saí do liceu (o que, 
obviamente, é uma visão completamente regressiva), ou seja, que as artes e as 
áreas humanísticas sejam despojadas de uma componente científica.” (BE, U7). 
“aquilo que os senhores agora fazem, nesta revisão curricular, é exactamente 
diminuir as horas da Matemática e das ciências.” (PS, U8). 
“Este documento é uma aberração pedagógica, Sr.ª Secretária de Estado - e a 
senhora sabe porquê. Sabe que este documento empobrece a qualificação 
científica e cultural dos nossos jovens” (PCP, U9). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.3 Governo 
empobreceu a 
qualificação dos 
jovens 

“Reclama-se, na introdução, "uma política de educação determinada em obter 
resultados, efectivos e sustentados, na formação e qualificação dos jovens 
portugueses para os desafios da contemporaneidade e para as exigências do 
desenvolvimento pessoal e social" e depois reduz-se a área de projecto ao 12.° 
ano e a atribuição da sua responsabilidade a um só professor.” (PS, U1). 
“anula-se a desejada articulação interdisciplinar em torno de problemas concretos 
do mundo real, essencial, hoje, à formação adequada dos jovens, e reduz-se esta 
área de inovação educativa a uma disciplina de preparação para o exame, 
transformado de instrumento em fim primeiro e último.” (PS, U2). 
“E entregar as três disciplinas que constituem, nos cursos tecnológicos, a área 
tecnológica integrada, a um único professor contribuirá para uma política 
educativa promotora do sucesso?” (PS, U3). 
“Empobreceu despudoradamente a qualificação dos jovens. Passa a ser possível, 
Srs. Deputados - pasme-se! - chegar ao ensino superior de arquitectura sem uma 
disciplina estruturante como a Geometria Descritiva; passa a ser possível chegar 
ao ensino superior de engenharia sem um disciplina fundamental como a 
Física;…” (PCP, U4). 
“Passa a ser possível chegar ao ensino superior de medicina sem uma disciplina 
indispensável como a Química.” (PCP, U5). 
“É possível também que os alunos tenham acesso aos cursos superiores de 
ciências sócio-económicas sem nunca frequentarem a disciplina de Economia ou 
aos de línguas e literaturas sem nunca frequentarem a disciplina de Literatura.” 
(PCP, U6). 
“impôs programas aos alunos que contrariam o desenho curricular; não atribuiu as 
horas necessárias às escolas para leccionarem os programas "clandestinos"; e 
transformou as escolas, os professores e os alunos em cobaias da sua 
incompetência, num total desrespeito pela comunidade educativa.” (PCP, U7). 
“São muito graves mas também muito justas as críticas do Conselho Nacional de 
Educação, que afirma, no seu parecer, "que a qualidade do ensino e das 
aprendizagens não depende apenas de alterações curriculares e ainda menos de 
modificações dos planos de estudos".” (PCP, U8). 
“Sr.ª Secretária de Estado, diga se é verdade ou mentira que os alunos que vão 
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para Arquitectura podem não frequentar a Geometria Descritiva. É verdade ou não 
que os alunos que vão para Engenharia podem não frequentar a disciplina de 
Física? É verdade ou não que os alunos que vão para Medicina podem não 
frequentar a disciplina de Química? Diga se sim ou não e explique como e 
porquê.” (PCP, U9). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.4  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.4 Revisão 
curricular traçou 
prescrições à 
escolaridade 
obrigatória 

“Dizia também o PSD, em 2001: "Recusamos todo e qualquer tipo de avaliação 
que responsabilize exclusivamente os alunos pelo insucesso educativo". E o que 
fez o Governo da coligação? Aprovou, há oito dias, o alargamento da escolaridade 
obrigatória até ao 12.º ano e, ao mesmo tempo, consagrou em portaria as 
prescrições na escolaridade obrigatória,…” (PCP, U1). 
“… num total desrespeito pela lei, num claro fomento do abandono e insucesso 
escolares, num manifesto atentado à democratização da educação.” (PCP, U2). 
“Agora, os alunos que durante dois anos consecutivos obtenham classificação 
inferior a 10 em qualquer disciplina ficam impedidos de se matricularem nessa 
disciplina, e ficam também impedidos de se matricularem mais de três vezes no 
mesmo ano de escolaridade do curso que escolheram.” (PCP, U3). 
“Portugal é, entre os países da União Europeia, aquele com mais baixo índice de 
escolarização da sua população com o nível secundário do ensino e de formação. 
Enquanto na União Europeia, em 2000, o valor médio deste índice era de 60%, 
em Portugal era de 20%, e com a entrada dos países do Leste Europeu a nossa 
posição relativa piorou ainda mais.” (PCP, U4). 
“O diploma hoje em análise revela a consciência que temos da importância 
preponderante do ensino secundário no futuro dos nossos jovens e a consciência 
dos problemas que se colocam ao nível do insucesso, do abandono precoce e 
necessariamente desqualificado da escola, da necessidade de direccionar as 
opções dos alunos para cursos profissionalmente qualificantes.” (Governo, U5). 
“Explique à Câmara como é que consagrou, através de portaria, publicada na 
semana passada, a prescrição no ensino escolar obrigatório, impedindo os alunos 
de se matricularem mais de duas vezes numa disciplina e expulsando do sistema 
aqueles que reprovem no mesmo curso, obrigando-os a mudar de curso.” (PCP, 
U6). 
“Pela primeira vez, no Portugal de Abril, há prescrições na escolaridade 
obrigatória! ” (PCP, U7). 
“Há uma pergunta concreta à qual não respondeu, Sr.ª Secretária de Estado: há 
ou não prescrições no ensino obrigatório? E como é que o ensino obrigatório pode 
envolver todos os jovens com uma condição de igualdade de acesso às 
oportunidades havendo prescrições?” (BE, U8). 
“A Sr.ª Secretária de Estado não conseguiu responder se há ou não prescrições 
no ensino secundário. A Sr.ª Secretária de Estado não conseguiu justificar por que 
é que impede os jovens portugueses de se matricularem nos cursos que 
pretendem. A Sr.ª Secretário de Estado não conseguiu responder porque é que 
impede os jovens portugueses de anularem a matrícula na disciplina de religião e 
moral. A Sr.ª Secretária de Estado não conseguiu responder por que é que 
impede os nossos jovens de frequentarem disciplinas estruturantes para 
enveredarem no ensino superior.” (PCP, U9). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.5  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.5 Revisão 
curricular favorece 
as desigualdades 

“Ora, o que temos hoje, aqui, é exactamente o contrário de tudo aquilo que se 
pedia. É um texto que aposta na redução da qualificação científica e cultural dos 
nossos jovens, que abre a porta à discriminação social e cultural, indiciando, como 
diz o Conselho Nacional de Educação, que há cursos de primeira e de segunda 
qualidade e que… consequentemente, terá barreiras no prosseguimento de 
estudos.” (PCP, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.6  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.6 Falta 
informação e 
orientação do 
Ministério às escolas 
e aos alunos 

“Tem consciência da quase paralisia em que muitos dos centros de formação se 
encontram, provocada pela falta de orientação e pela falta de empenho do 
Ministério da Educação no apoio efectivo às inovações científicas e metodológicas 
que os novos programas contêm?” (PS, U1). 
“Assiste-se a uma ausência absoluta de orientação dos estudantes a dois meses 
úteis de se iniciar um novo ano lectivo. Os Serviços de Psicologia e Orientação 
não têm um único folheto informativo para distribuir.” (PS, U2). 
“Não há normas para a transição de um sistema para outro. Impõem-se 
esclarecimentos prementes que ninguém sabe fornecer.” (PS, U3). 
“Por exemplo, um aluno que pretende candidatar-se a Arquitectura deve inscrever-
se em Artes Visuais ou em Ciências e Tecnologias? E qual é a disciplina 
específica para a candidatura a Medicina? Biologia e Geologia? Nos 10.º e 11.º 
anos apenas?” (PS, U4). 
“Os normativos de regulamentação - espante-se! - apenas vieram a público na 
semana passada. Maquilharam sem êxito, baralharam sem critério, perderam, 
enfim, mais uma oportunidade para se proceder a uma profunda inflexão, 
absolutamente necessária, nas políticas do ensino secundário.” (PS, U5). 
“a acção do Ministério da Educação continua a pautar-se pelos mesmos critérios, 
só mudando mesmo a substância: trapalhada, incompetência, desorientação, 
autismo, ausência de respeito pelas famílias, pelos jovens e pelos professores.” 
(PCP, U6). 
“Estas incompreensíveis decisões, sempre autoritárias, estão a ocasionar 
enormes problemas às escolas e terão consequências na vida dos alunos que 
ainda não é possível quantificar.” (PCP, U7). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 7: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.7  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.7 Governo não 
acautelou formação 
e a colocação dos 
professores 

“Será que vamos assistir ao simulacro de formação que constituiu a 
pseudoformação dos professores para leccionarem no ano que agora termina os 
novos programas de 10.° ano?” (PS, U1). 
“Tem a Sr.ª Secretária de Estado consciência do efeito contraproducente que esta 
formação teve em professores e alunos?” (PS, U2). 
“Hoje não é dos milhares de professores excluídos dos concursos que falamos ou 
dos agrupamentos ilegais mandados fazer pelo Ministério da Educação ou até dos 
destacamentos irregulares despachados pelo Sr. Secretário de Estado.” (PCP, 
U3). 
“E o que fez o Governo de coligação? Não fez a formação inicial e contínua dos 
professores; impôs programas aos alunos que contrariam o desenho curricular; 
não atribuiu as horas necessárias às escolas para leccionarem os programas 
"clandestinos"; e transformou as escolas, os professores e os alunos em cobaias 
da sua incompetência, num total desrespeito pela comunidade educativa.” (PCP, 
U4). 
“como é que o Ministério da Educação tenciona fazer formação de professores 
para implementação desta nova reforma quando assistimos a uma bagunça 
generalizada relativamente à colocação de professores e não sabemos se, no 
início do ano lectivo, teremos os professores colocados nas escolas para começar 
esta reforma, que já vai ser implementada de uma forma completamente torpe.” 
(PS, U5). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Vejamos agora a nossa análise à categoria “Objetivos Estratégicos” (tabela 3) e 

as respetivas Unidades de Registo para cada subcategoria (quadros 1 a 5): 
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Tabela 3: Resultados descritivos para a categoria geral de “Objetivos Estratégicos” 

Categoria geral: Objetivos Estratégicos Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.3.1 Foi necessário romper com a revisão curricular do 
PS 12 5.2 2 33.3 

1.3.2 A revisão curricular do Governo foi planeada 
estrategicamente  6 2.4 3 50.0 

1.3.3 A reforma resulta do diálogo e de vários 
contributos  3 1.0 1 16.7 

1.3.4 Governo assegurou a formação e preparação dos 
professores 7 2.4 2 33.3 

1.3.5 Governo favorece a autonomia administrativa das 
escolas  3 0.7 2 33.3 

Total Objetivos Estratégicos 31 11.7 3 50.0 

 
 
Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.1 Foi 
necessário 
romper com a 
revisão curricular 
do PS 

“a actual revisão do ensino secundário é fruto da necessidade de alteração do 
desenho curricular do Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto.” (PSD, U1). 
“O Governo procedeu à revisão curricular com base na avaliação que o governo do 
PS fez durante cinco anos. É reconhecido que nem tudo foi mau no governo do 
Partido Socialista. Uma boa parte do Decreto-Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro, tem 
reflexos na actual revisão, contudo, Sr.ª Deputada, não podemos deixar de notar que 
esse diploma enfermava de erros graves.” (PSD, U2). 
“A contradição ideológica entre a teoria da banda larga de formação e a prática da 
passagem de 11 para 17 cursos tecnológicos. Onde está a banda larga?” (PSD, U3). 
“O PS confunde qualidade com quantidade e propõe sempre mais disciplinas,…” 
(PSD, U4). 
“… mais carga horária e mais dinheiro para conseguir a dita qualidade. O PS não 
previu o impacto financeiro. Recordamos que estudos deste Governo apontavam 
para custos suplementares de 53 milhões de contos, ou seja, 264 milhões de euros, 
não só para materiais mas também para novas contratações de professores de 
técnicas especiais, com o consequente aumento de professores com horário zero! O 
despesismo habitual no PS!” (PSD, U5). 
“Os 17 cursos tecnológicos previstos no Decreto-Lei n.º 7/2001 mais não 
representavam do que a extinção dos cursos profissionais, porque o PS sabia que 
não tinha margem de manobra para negociar os fundos comunitários de que as 
escolas profissionais se alimentam através de candidatura.” (PSD, U6). 
“A revisão curricular do ensino secundário proposta pelo PS foi exclusivamente 
dedicada aos cursos gerais e aos cursos tecnológicos.” (PSD, U7). 
“A arquitectura curricular não foi acompanhada das mudanças organizacionais 
indispensáveis, considerando ainda os conteúdos e a sua organização, bem como a 
carga horária dos alunos. Esta situação, no meu entender absurda, teve o seu início 
em 2002/2003. Não será, Sr.as e Srs. Deputados, que o desencanto e o insucesso, 
que batem à porta de milhares de jovens e adolescentes, começam com este tipo de 
organização proposta pelo Partido Socialista? Até admito que este tipo de situação 
sirva a muitos profissionais do ensino, mas não serve, de certeza absoluta, aos 
alunos.” (PSD, U8). 
“Em 20 de Junho de 2002, o actual Governo aprovou o Decreto-Lei n.º 156/2002, que 
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suspendeu a produção dos efeitos do Decreto-Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro, do 
Partido Socialista, relativo à revisão curricular do ensino secundário.” (CDS-PP, U9). 
“Tal suspensão revelou-se, desde logo, necessária devido ao facto de o Decreto-Lei 
n.º 7/2001 começar a ser aplicado ao 10.º ano de escolaridade no ano lectivo de 
2004/2005, contrariando em muitos casos os princípios orientadores da organização 
e gestão curricular previstos pelo actual Governo para o ensino secundário.” (CDS-
PP, U10). 
“Logo a partir da apresentação do Documento Orientador da Revisão Curricular do 
Ensino Secundário, em 21 de Novembro de 2002, o Governo indicou algumas das 
razões determinantes para a suspensão do Decreto-Lei n.º 7/2001, como sejam: o 
conteúdo de alguns programas e a opção a certos planos de estudo, com lacunas no 
âmbito da tecnologia da informação; o número exagerado de cursos gerais e 
tecnológicos; a necessidade da diminuição da carga lectiva curricular, a fim de 
permitir um aumento de actividades escolares e extra-escolares; a necessidade de 
redesenhar a rede de ofertas do ensino secundário a nível nacional; a salvaguarda 
das condições de organização das escolas e da preparação e formação dos 
docentes; a necessidade de uma avaliação rigorosa das implicações financeiras da 
revisão curricular (o que não estava previsto no programa do Partido Socialista); a 
necessidade de construção de um modelo coerente de formações tecnológicas do 
ensino secundário, através da articulação entre o ensino tecnológico e profissional, 
englobando a formação ao longo da vida;…” (CDS-PP, U11). 
“… a necessidade de um novo equilíbrio entre as ofertas do ensino secundário geral 
e as ofertas do ensino secundário tecnológico e profissional, mais consentâneo com 
o requerido pelas modernas sociedades.” (CDS-PP, U12). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.2 A revisão 
curricular do 
Governo foi 
planeada 
estrategicamente 

“a actual revisão do ensino secundário é fruto da necessidade de alteração do 
desenho curricular do Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto.” (PSD, U1). 
“Com esta revisão, o Governo do PSD/CDS-PP pretende fazer uma verdadeira 
reforma no ensino secundário, como opção estratégica nacional da educação, no 
seguimento de uma nova Lei das Bases da Educação já aprovada, o que não se 
verificava na revisão curricular do Partido Socialista.” (CDS-PP, U2). 
“O Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, no quadro da verdadeira reforma da 
política da educação, que o actual Governo da maioria PSD/CDS-PP tem levado a 
cabo, estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão do 
currículo, bem como da avaliação das aprendizagens referentes ao nível 
secundário de educação.” (CDS-PP, U3). 
“Outros objectivos para o ensino secundário são: a resposta aos desafios da 
sociedade de informação e do conhecimento, obtida pelo investimento na 
formação em Tecnologias de Informação e Comunicação, bem como no seu 
ensino obrigatório; a articulação entre as políticas de educação e formação, no 
âmbito da nova Lei de Bases da Educação, permitindo a diversidade e a qualidade 
de ofertas e opções vocacionais e a mobilidade entre elas. Esta articulação terá 
de dar resposta às necessidades do mercado do trabalho, sem sacrifício da 
formação global dos alunos, que permita o prosseguimento dos estudos. (CDS-
PP, U4). 
“São ainda objectivos a superação das deficiências detectadas no campo do 
ensino das Ciências e da Matemática, o reforço da autonomia das escolas por 
introdução de um currículo mínimo comum, podendo as escolas desenvolver 
ofertas diversificadas de educação e formação, e a introdução do estágio 
obrigatório para os cursos tecnológicos.” (CDS-PP, U5).” 
“É, antes, uma reforma de todo o ensino de nível secundário, concretizada de 
forma integrada e visando cumprir o objectivo estratégico da escolaridade 
obrigatória de 12 anos.” (Governo, U6). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.3 A reforma 
resulta do diálogo e 
de vários contributos 

“A discussão pública desenvolveu-se durante mais de dois meses e envolveu 
cidadãos a título individual e instituições, dando origem a cerca de 600 
pareceres,…” (CDS-PP, U1). 
“… muitos deles ultrapassando o conteúdo do processo de revisão, tais como os 
sistemas de avaliação, a articulação com o acesso ao ensino superior, o 
apetrechamento das escolas, a organização das turmas, etc., contributos que irão 
ser usados em outros diplomas a publicar, no seguimento da aprovação, há dias, 
da nova Lei de Bases da Educação.” (CDS-PP, U2). 
“O parecer do Conselho Nacional de Educação, referido na apreciação 
parlamentar n.º 77/IX, do Partido Comunista, na sua totalidade e não na sua 
"versão reduzida", foi também tido em conta, sendo muitos dos seus contributos 
incorporados no diploma agora sujeito a apreciação.” (CDS-PP, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.4  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.4 Governo 
assegurou a 
formação e 
preparação dos 
professores 

“Não tem, assim, qualquer razão a argumentação apresentada na apreciação 
parlamentar do Partido Socialista, que fala na inexistência de formação adequada 
dos professores. Este tem sido o elemento central na aplicação da reforma do 
ensino secundário e que tem orientado as preocupações do Ministério da 
Educação desde o ano de 2003.” (CDS-PP, U1). 
“Cada direcção regional executou entre duas a três acções de professores-
formadores. Foram propostas pelos centros de formação das associações de 
escolas, para acreditação, cerca de 400 acções para professores, incluindo os das 
regiões autónomas.” (CDS-PP, U2). 
“No quadro do Plano de Formação de Professores já referido, está a desenvolver-
se o Plano de Formação Contínua de Professores, já a realizar a partir de Junho e 
até ao mês de Setembro, integrando acções de formação para o 11.º ano e 
procurando, assim, responder às exigências da aplicação da reforma a partir do 
ano lectivo de 2004/2005.” (CDS-PP, U3). 
“Estão ainda previstas acções de formação para os programas do 10.º ano, em 
que não se realizaram ainda acções de formação, incluindo acções em novas 
disciplinas e áreas curriculares.” (CDS-PP, U4). 
“está salvaguardada a formação de professores relativamente à aplicação e 
desenvolvimento da reforma do ensino secundário para o ano lectivo de 
2004/2005, para o 10.º ano e para os novos planos curriculares.” (CDS-PP, U5). 
“salvaguardámos, desde o primeiro momento do nosso trabalho, a preparação e 
formação dos professores, no sentido de uma resposta de qualidade às questões 
inevitáveis postas pelos novos programas e planos de estudo.” (Governo, U6). 
“O Decreto-Lei n.º 74/2004 é a expressão de uma reforma cuja sustentabilidade é 
um facto, quer ao nível financeiro, quer no âmbito dos recursos humanos. A 
formação de professores foi acautelada, já no ano lectivo de 2002/2003, com 
orientação directa da Secretaria de Estado da Educação.” (Governo, U7). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.5  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.5 Governo 
favorece a 
autonomia 
administrativa 
das escolas 

“temos um corpo docente bem preparado, cujo sentido de responsabilidade conduzirá 
a que as escolas, em caso de necessidade, e no âmbito da autonomia e dos seus 
projectos, possam cuidar dos seus próprios recursos com iniciativa de formação” (PSD, 
U1). 
“procurámos incrementar a assunção da autonomia pelas escolas, facultando-lhes 
condições para construção e prossecução do seu próprio projecto educativo”(Gov, U2). 
“A possibilidade de a escola, no âmbito da sua autonomia, desenvolver, no contexto do 
seu projecto educativo, formas diferenciadas de gestão do currículo nacional.” 
(Governo, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Procedamos agora à análise da categoria “Princípios orientadores da gestão e 
organização do currículo” (tabela 4) e das Unidades de Registo 

correspondentes para cada uma das subcategorias apresentadas 

seguidamente (quadros 1 a 6): 

 
 
Tabela 4: Resultados descritivos para a categoria geral de “Princípios orientadores da gestão e 
organização do currículo” 

Categoria geral: Princípios orientadores da gestão e 
organização do currículo Unidades de registo Intervenientes 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.4.1 Articulação do ensino 5 1.3 2 33.3 

1.4.2 Enriquecimento do currículo e diversificação das 
aprendizagens 4 1.3 2 33.3 

1.4.3 Flexibilidade e permeabilidade  7 2.2 2 33.3 

1.4.4 Formação e aprendizagens diversificadas 4 1.8 1 16.7 

1.4.5 Valorização das TIC 2 0.5 1 16.7 

1.4.6 Redefinição da rede nacional de oferta dos 
diferentes subsistemas de ensino  2 0.4 1 16.7 

Total Princípios orientadores da gestão e 
organização do currículo 24 7.5 2 33.3 

 
 
Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.1 Articulação do 
ensino 

“Nós, pelo contrário, articulamos num único documento os cursos científico-
humanísticos, tecnológicos, artísticos especializados, profissionais e os do ensino 
recorrente.” (PSD, U1). 
“Acha mal o PS que um único documento articule toda a formação secundária e 
nela introduza a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)?” 
(PSD, U2). 
“Acha mal o PS que tenha sido pensado, pela primeira vez em Portugal, um 
modelo matricial para os cursos artísticos especializados?” (PSD, U3). 
“decidimos construir um modelo de formações tecnológicas e profissionais 
articulado com o ensino secundário geral.” (Governo, U4). 
“Uma referência, Srs. Deputados, ao entendimento que fazemos da área de 
projecto, como espaço de confluência e integração de saberes e competências 
adquiridos ao longo do curso. A área de projecto era um projecto de boas 
intenções, que se debatia com manifesta falta de orientação quanto ao seu papel 
na estrutura curricular proposta pelo anterior governo, não sendo claro para nós 
se se tratava de uma "área de projecto" ou um" projecto de área” (Governo, U5).  

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.2 
Enriquecimento do 
currículo e 
diversificação das 
aprendizagens 

“Parece-nos pedagogicamente correcto e enriquecedor, em termos de 
amadurecimento de conhecimentos e competências, que a área de projecto surja 
apenas no 12.º ano. O objectivo não é ter mais uma disciplina, mesmo trienal, mas 
antes desenvolver um projecto e aprofundar conhecimentos e técnicas na 
convergência de competências que foram adquiridas.” (PSD, U1). 
“Não estarão VV. Ex.as preocupados com a forma como se instituíram, de modo 
sério e fiável, os estágios no final dos cursos tecnológicos, a valorização dos 
cursos artísticos e dos cursos profissionais, a regularização dos cursos do ensino 
recorrente, a introdução das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), a 
diversificação de ofertas, o fim da exigência dos exames ou a sua redução?” 
(PSD, U2). 
“entendemos dever enriquecer o percurso educativo e formativo dos alunos de 
nível secundário” (Governo, U3). 
“As respostas de carácter global, integrador e coerente vêm ao encontro das 
questões que diagnosticámos e da dinâmica de uma sociedade que é cada vez 
mais exigente e mais competitiva.” (Governo, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.3 Flexibilidade 
e permeabilidade 

“O decreto-lei em apreciação engloba num único texto, pela primeira vez, as cinco 
ofertas disponíveis, definindo uma matriz comum a cada grupo, garantindo 
mecanismos de flexibilidade e de permeabilidade, que penso preocuparem também 
VV. Ex.as, como resposta adequada ao combate ao abandono e insucesso 
escolares. São ainda definidas, pela primeira vez, as finalidades especiais de cada 
grupo de cursos, de modo a facilitar a orientação escolar e profissional.” (PSD, U1). 
“estruturámos as diferentes ofertas formativas num sistema articulado. Pretende-se, 
assim, que os alunos possam corrigir” (Governo, U2). 
“Caso haja mudança de curso, esta será suportada por um sistema de 
permeabilidade entre cursos com afinidade de planos de estudo, ou com 
equivalência à formação geral, nos outros casos.” (Governo, U3). 
“Conferimos flexibilidade aos desenhos curriculares no plano individual do aluno ou 
ao nível da escola, sem colidir com a identidade e a coerência das aprendizagens e 
matérias essenciais de cada curso, que tem como elemento estruturante o currículo 
nacional.” (Governo, U4). 
“Diminuímos a carga horária e flexibilizámos a sua distribuição ao longo do ensino 
secundário. Não devemos ser demasiado conservadores: uma carga horária 
excessiva não se traduz necessariamente em melhores aprendizagens.” (Gov., U5). 
“Estamos conscientes de que uma boa informação determinará uma escolha livre e 
responsável dos alunos relativamente às suas opções.” (Governo, U6). 
“relativamente à flexibilidade nos currículos, temos consciência de que os nossos 
alunos não são necessariamente irresponsáveis e que se houver uma boa 
informação por parte da escola, que sabemos que vai haver, eles saberão fazer 
escolhas sérias, criteriosas e objectivas para ingressar nos cursos que lhes 
interessam.” (Governo, U7). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.4  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.4 Formação e 
aprendizagens 
diversificadas 

“Pela primeira vez, concretiza-se, de facto, uma reforma global do ensino 
secundário, que clarifica a natureza e o conteúdo vocacional dos diferentes 
cursos, incluindo os de ensino recorrente, orientando-se os científico-humanísticos 
para o prosseguimento de estudos de nível superior, os cursos tecnológicos e 
artísticos especializados para o prosseguimento de estudos ou inserção no 
mercado de trabalho, e os cursos profissionais preferencialmente para a inserção 
no mercado de trabalho, permitindo o prosseguimento de estudos.” (Governo, U1). 
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“A instituição nos cursos tecnológicos de uma área tecnológica integrada, 
contemplando, para além da disciplina de especificação, uma área de projecto 
tecnológico, integradora dos saberes e da relação teórico-prática e a formação em 
contexto real de trabalho.” (Governo, U2). 
“ao contrário do que tem vindo a ser até referido por alguns meios de 
comunicação social, os cursos profissionais, embora, de alguma maneira sejam 
uma alternativa ao abandono e ao insucesso escolares, são, fundamentalmente, 
uma convicção nossa.” (Governo, U3). 
“Os cursos profissionais, nos quais acreditamos, serão uma base extremamente 
sólida para, efectivamente, poder fazer renascer uma classe média, que faz falta 
em Portugal, com convicção, com competências, com capacidade para promover 
um desenvolvimento sustentado, que até agora tem sido extremamente difícil de 
conseguir.” (Governo, U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.5  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.5 Valorização 
das TIC 

“entendemos ser fundamental preencher o quase vazio que existia ao nível das 
aprendizagens das Tecnologias de Informação e Comunicação” (Governo, U1). 
“a introdução do ensino obrigatório de uma disciplina de tecnologias da 
informação e comunicação, no âmbito da formação geral comum a todos os 
percursos formativos, constitui um passo decisivo contra a iliteracia digital.” 
(Governo, U2). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.6  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.4.6 Redefinição da 
rede nacional de 
oferta dos diferentes 
subsistemas de 
ensino 

“Entendemos que era o momento certo para integrar as políticas de educação e 
formação vocacional, de modo a eliminar a sobreposição de ofertas de 
educação/formação” (Governo, U1). 
“considerámos urgente a redefinição da rede nacional de oferta dos diferentes 
subsistemas de ensino, em termos mais equilibrados e consentâneos com a 
realidade do País” (Governo, U2). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Tendo em conta as tabelas e os quadros relativos às Unidades de Registo 

provenientes dos excertos das diferentes subcategorias apresentadas, vamos 

agora proceder à sua análise sumária (quadro 7): 

 
Quadro 7: Frequência das unidades de registo agrupadas: 

  Lei de Bases 

Revisão 
curricular 
compromete 
a qualidade 
do ensino 

Objetivos 
Estratégicos 

Princípios 
orientadores 
da gestão e 
organização 
do currículo Subtotal 

PCP/PEV 4 25 0 0 29 
BE 3 5 0 0 8 
PS 3 21 0 0 24 
PSD/CDS-PP/Governo  0 1 31 24 56 
Sub-total 10 52 31 24 117 
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O PSD/CDS-PP/Governo foi a força política que registou um maior número de 

intervenções categorizadas, 56 unidades de registo, de um total de 117, ou 

seja o correspondente a 48%. A distribuição das unidades de registo restantes 

pelos partidos da oposição verificou-se do seguinte modo: O PCP/PEV 

contabilizaram 29 unidades de registo, o PS 24 unidades de registo e o BE 8 

unidades. 

  

A oposição, PCP/PEV, BE e PS, apenas abordou a questão da Lei de Bases, 

apontando as incompatibilidades com o Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

Março, e o facto de considerarem que o Governo ignorou as recomendações 

do Conselho Nacional de Educação.  

 

A ideia de a revisão curricular do Governo comprometer a qualidade do ensino 

foi outra temática defendida pela oposição.  

 

Da leitura dos gráficos seguintes podemos observar que na análise do debate 

de 28 de maio de 2004, as intervenções dos partidos foram mais demarcadas 

que nos debates anteriores, sobretudo pela finalidade do próprio debate.  
 

Gráfico 1: Frequência de Unidades de Registo 
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Gráfico 2: Taxa de cobertura do tema na totalidade do debate 

 

 
Uma vez que estava em discussão a cessação do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 

26 de Março, os partidos da oposição colocaram o seu enfoque na Lei de 

Bases e sobre a Reforma do Ensino Secundário do XIX Governo 

Constitucional, defendendo sobretudo o argumento de que esta compromete a 

qualidade do ensino, considerando que é incoerente, regressiva e carece de 

maiores esclarecimentos e orientações.  

 

Os partidos que apoiam o Governo, e o próprio Governo, por sua vez 
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6.1.4.2. Análise da imprensa e do tratamento noticioso da reforma 
curricular na imprensa nacional 

 

Para a segunda vertente do estudo deste objetivo específico, em cuja primeira 

vertente de análise nos debruçámos sobre o debate parlamentar de 28 de maio 

de 2004, procedemos agora à análise da imprensa e do tratamento noticioso 

da reforma curricular na imprensa nacional, considerando a seguinte 

caraterização do corpus noticioso. 

 
Caraterização do corpus 
O corpus noticioso em estudo foi constituído por 17 peças jornalísticas, das 

quais 82% eram notícias (n=6), entrevistas (n=6) e reportagens (n=2) e 18% 

eram textos de opinião (dois artigos e um ensaio).  

 

Todos os títulos eram portugueses, 88% (n=15) das edições era de âmbito 

nacional, e 12% (n=2) de âmbito especializado. 

  

Analisaram-se 53% de publicações do ano de 2003 (n=9) e 47% de 2004 (n=8). 

As publicações diárias foram as mais frequentes (71%; n=12); registou-se uma 

publicação mensal (6%) e quatro semanais (23%).  

 

A maioria dos títulos encontrava-se em páginas pares (59%; n=10) e tinha o 

corte de apenas uma página (88%; n=15); observou-se uma única publicação 

com duas páginas e uma reportagem do DN com quatro páginas.  

 

Dos 17 títulos analisados, 76% (n=13) assumiam uma postura/tom de crítica. 

 

O gráfico seguinte (gráfico 1) representa a frequência de títulos por tema em 
destaque, definidos com base no título, lead e letras a negrito ou em caixa da 

publicação. 
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Gráfico 1: frequência de títulos por tema em destaque 
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Gráfico 2: frequência de títulos por cada publicação 

 

 
O corpus em análise integrava nove publicações diferentes, sendo o Público a 

que registou mais títulos (n=5), seguindo-se o DN com três e o Primeiro de 

Janeiro com dois títulos, tal como a revista Visão; as restantes publicações 

registaram um título cada. 

 

A fim de procedermos ao estudo desta segunda vertente, relativa ao objetivo 

específico, atrás referido, foi elaborada uma matriz de análise de conteúdo, 

sobre os textos de imprensa analisados. Vejamos de seguida a abordagem 

realizada. 

 

Matriz de Análise da imprensa 
A matriz de análise concebida para o estudo da imprensa (figura 1), relativa à 

dimensão “tratamento dos media”, teve por base a identificação prévia de três 

categorias: a gestão e organização do currículo, a reforma curricular e a 

qualidade do ensino. 

 

Para este efeito consideremos a seguinte matriz de análise da imprensa: 
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Figura 1: Matriz de análise de conteúdo da imprensa 

  
Dimensões  
 

Categorias  Subcategorias  

1. Tratamento 
dos Media 

1.1 Gestão e organização do 
Currículo   

1.1.1 Oferta curricular diversificada 
1.1.2 Falta informação sobre o acesso ao ensino superior  
1.1.3 Oferta curricular não promove inserção na vida ativa 
depois do secundário  

1.2 Reforma curricular 

1.2.1 Autonomia das escolas é promovida 
1.2.2 Reforma permite combater o abandono e o insucesso 
escolar 
1.2.3 Reforma é incoerente e regressiva comprometendo a 
formação dos jovens 
1.2.4 Reforma tem custos negativos  
1.2.5 Aspetos positivos da reforma 
1.2.6 Em defesa da escola pública 
1.2.7 Reforma carece de medidas integradas 
1.2.8 Professores devem ter formação e participar no 
processo de reforma 

1.3 Qualidade do ensino  

1.3.1 Estrutura tecnocrata do Ministério compromete a 
qualidade do ensino 
1.3.2 Portugal não investe na educação 
1.3.3 Resultados dos Exames Nacionais pioram e estudantes 
não são preparados para o ensino superior 

 

 

Para a elaboração do estudo considerámos para cada uma das categorias, da 

dimensão considerada, as subcategorias que, através das diferentes Unidades 

de Registo, nos permitiram estudar as frequências verificadas em cada uma 

das subcategorias respetivas, que apresentamos nas tabelas relativas a cada 

categoria.  

 

Comecemos pela análise da primeira categoria considerada (tabela 1 e 

quadros 1 a 3): 
 
Tabela 1: Resultados descritivos para a categoria geral de “Gestão e organização do Currículo ” 

Categoria geral: Gestão e organização do Currículo   Unidades de registo Publicações 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.1.1 Oferta curricular diversificada 11 2.0 5 55.6 

1.1.2 Falta informação sobre o acesso ao ensino 
superior 3 0.9 2 22.3 

1.1.3 Oferta curricular não promove inserção na vida 
ativa depois do secundário 2 0.5 2 22.3 

Total Gestão e organização do Currículo   17 3.4 7 77.8 
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Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.1 Oferta 
curricular 
diversificada e 
flexível (princípios 
orientadores da 
revisão curricular) 

“Há uma disciplina, que suponho nunca existiu nos currículos do nosso Ensino 
Secundário, e que todavia faz hoje a maior falta: é a Cultura Geral. Os alunos que 
completam o Ensino Secundário, além de (a maioria) muito ignorantes, são 
profundamente incultos.” (Opinião de Diogo Freitas do Amaral, Visão, U1). 
“o estudante vai ter liberdade para construir o seu próprio currículo. É que as 
disciplinas da componente geral são obrigatórias e comuns a todas as vias, o que 
vai permitir uma maior permeabilidade entre cursos.” (Notícia Público, U2). 
“O currículo pode ser flexível, possibilitando ao aluno poder escolher fazer 16 ou 
20 blocos de 90 minutos no 10“ ano ou 12 a 16 no 12" ano.” (Notícia Público, U3). 
“O ministro defende uma maior articulação com o ciclo anterior, de maneira a que 
os jovens possam fazer todas estas escolhas com segurança.” (Notícia,  U4 
Público) 
“Educação cívica: contra "manifestações infundadas" de críticas ao Governo (a 
próxima terá iugar a 3de Maio),Tiago Pereira esclarece que não é a favor da 
cadeira de Educação Sexual, mas de "uma disciplina abrangente, da Educação 
Cívica à Política", que lhes dê bases para uma consciência da actualidade.” 
(Notícia Dia (O), U5). 
“ESTUDO ACOMPANHADO E FORMAÇÃO CÍVICA: Depois de rever currículos e 
formações do secundário, a tutela prepara mudanças para os 7º, 8º e 9º anos” 
(Notícia Público, U6). 
“O ME quer reforçar a componente laboratorial e tecnológica do actual currículo, 
reforçar a carga horária a Matemática, Português e Ciências e ainda apostar num 
novo modelo de currículos alternativos, vocacionados para o combate ao 
abandono e insucesso”. (Notícia Público, U7). 
“Todas as escolas secundárias públicas que funcionaram este ano com os cursos 
tecnológicos de Mecânica, Química, Artes e Ofícios e Turismo vão converter estas 
formações em cursos profissionais.” (Notícia Público, U8). 
“Uma nova disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) - passará a 
ser obrigatória no novo Ensino Secundário” (Notícia JN, U9). 
“Área Projecto prevista no 12.° poderá ser abolida” (Notícia JN, U10). 
“Revisão Curricular do Ensino Secundário define os princípios orientadores da 
organização e gestão do currículo, bem como da avaliação das aprendizagens. A 
medida encerrou um processo de discussão pública que envolveu mais de 500 
entidades e particulares.” (Reportagem DN, U11). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.2 Falta 
informação sobre o 
acesso ao ensino 
superior  

"Apesar de inexperiente, [a nova ministra] não cometerá o erro óbvio de 
despachar requerimentos avulsos de candidatos ao ensino superior…” (Entrevista 
a Carlos Fiolhais, Primeiro de Janeiro, U1). 
“O manifesto estudantil é contra o aumento das propinas, a diminuição do peso 
dos alunos nos órgãos de gestão das instituições de Ensino Superior, entre outras 
medidas políticas introduzidas pelo ministro demissionário Pedro Lynce” 
(Entrevista a Carlos Fiolhais, Primeiro de Janeiro, U2). 
“as novas disposições incluídas na Revisão Curricular preocupam pais e alunos e 
têm levado muitos deles a procurar os professores e os coordenadores do ano em 
que se inscrevem, para se aconselharem. Há questões para as quais ainda não 
têm resposta. Por exemplo, é fundamental decidir sobre o curso superior que 
pretendem frequentar para saber que disciplinas opcionais escolher. Falta, 
sobretudo, as universidades traçarem o perfil do aluno que irão admitir e, 
frequentemente, também os professores têm dúvidas a este respeito.” 
(Reportagem DN, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.1.3 Oferta 
curricular não 
promove inserção na 
vida ativa depois do 
secundário 

“Continuamos a ter um ensino secundário todo ele virado fundamentalmente para 
dar resposta àqueles que querem prosseguir estudos no ensino superior” (João 
Dias da Silva, Euronotícias, U1). 
“O ensino não pode continuar a ser uma espécie de ciclo propedêutico do ensino 
superior. O grande mal da educação média em Portugal é que tem sido concebida 
apenas para o acesso à universidade. A preparação para a vida activa tem sido 
desprezada pelo ensino secundário e os jovens que querem seguir outro 
percursos acabam por ir para o mercado de trabalho sem qualquer competência 
para o integrar.” (Editorial Público, U2) 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Procedamos agora à análise da categoria “Reforma Curricular” (tabela 2) e das 

Unidades de Registo correspondentes para cada uma das subcategorias 

apresentadas seguidamente (quadros 1 a 8): 

 
Tabela 2: Resultados descritivos para a categoria geral de “Reforma Curricular” 

Categoria geral: Reforma Curricular Unidades de registo Publicações 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.2.1 Autonomia das escolas é promovida 3 0.8 2 22.3 

1.2.2 Reforma permite combater o abandono e o 
insucesso escolar 3 0.8 2 22.3 

1.2.3 Reforma é incoerente e regressiva 
comprometendo a formação dos jovens 3 0.7 2 22.3 

1.2.4 Reforma tem custos negativos 2 0.7 2 22.3 

1.2.5 Aspetos positivos da reforma 1 0.1 1 11.1 

1.2.6 Em defesa da escola pública 3 0.6 3 33.4 

1.2.7 Reforma carece de medidas integradas 3 1.4 3 33.4 

1.2.8 Professores devem ter formação e participar no 
processo de reforma 4 1.2 3 33.4 

Total Reforma Curricular 22 6.3 6 66.7 

 
 
Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.1 Autonomia das 
escolas é promovida 

“Este investimento na autonomia da escola, na capacidade de a escola poder 
tomar as suas decisões e de as poder ter como suas durante largos períodos de 
tempo parece-me ser um elemento importante para a estabilização do sistema. ” 
(João Dias da Silva, Euronotícias, U1). 
“Houve um grande movimento, desde os anos 80, no sentido de reforçar a 
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autonomia das escolas. Mas é preciso criar redes de instituições de ensino para 
combater o isolamento e a excessiva pulverização do sistema educativo. O 
isolamento dos professores não lhes dá massa crítica para poderem responder às 
necessidades de inovação e de gestão do processo educativo. Caminhou-se 
muito, mas não o suficiente.” (Entrevista a Roberto Carneiro, DN, U2). 
“Atentas à inovação e ao meio em que se inserem as escolas secundárias 
«negoceiam» com o Ministério da Educação os cursos a leccionar e procuram 
responder às expectativas dos alunos” (Reportagem DN, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.2 Reforma 
permite combater o 
abandono e o 
insucesso escolar 

“«A ligação educação/formação vai ser um dissuasor ao abandono porque os 
jovens começam a perceber que se forem para o mercado de trabalho sem 
qualquer tipo de qualificações vão em posição desvantajosa. Portanto, mesmo 
que não queiram prosseguir os estudos, podem estar mais um tempo [na escola] e 
adquirir competências profissionais», defende David Justino. (Notícia Público, U1). 
“O grande problema é o insucesso escolar” (Entrevista a João Dias da Silva, 
Euronotícias, U2). 
“Achamos que esta escolaridade de doze anos não é uma escolaridade única. 
Achamos que na última etapa do ensino secundário da deverá ter especificações 
que tenham a ver com opções dos alunos por uma via artística, profissional, 
tecnológica, o acesso ao ensino superior.  
Queremos um 12.° ano que dê, ao jovem que o termina, competências para fazer 
várias coisas na vida.” (Entrevista a João Dias da Silva, Euronotícias, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.3 Reforma é 
incoerente e 
regressiva 
comprometendo a 
formação dos jovens 

“O esforço de quatro anos foi deitado ao lixo. Por decisão do actual Governo, 
deixou de haver qualquer processo organizado de avaliação nacional e pública da 
organização, gestão e resultados das escolas. Havia e deixou de haver.” (Opinião 
de Augusto Santos Silva, Público, U1). 
“As ditaduras educam os jovens para viver em ditadura. Porque se continua a 
recear, em democracia, educar os jovens para a Democracia e os Direitos 
Humanos? O ensino do Português e da Matemática deviam ser absolutamente 
prioritários.” (Opinião de Diogo Freitas do Amaral, Visão, U2). 
“Que sentido faz aprovar uma reforma para um ensino secundário de três anos e 
dois meses depois ver aprovada uma Lei de Bases da Educação que, sob 
proposta do Governo, alarga a duração deste ciclo de estudos para seis anos?” 
(Editorial Público, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.4  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.4 Reforma tem 
custos negativos 

O titular da pasta da Educação insiste que a reforma tem um «custo zero» e 
explica que os números avançados — três milhões — foram calculados com base 
no número de alunos que frequentavam o secundário em 2002.  
“Quando a reforma entrar, será sobre valores da população escolar de 2004 e a 
diminuição dessa população jã absorveu esses três milhões. Por isso, aponta a 
estimativa de que a reforma tem custo zero”, contabiliza (Notícia Público, U1). 
“O Ministro da Educação, David Justino, assegura que o prolongamento do ensino 
obrigatório até ao 12.° ano não terá qualquer custo adicional. «A reforma não se 
faz a custo zero, faz-se a custo negativo», disse o ministro à VISÃO.” (Notícia 
Visão, U2) 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.5  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.5 Aspetos 
positivos da reforma 

“O alívio da carga horária e dos exames são apontados como aspectos positivos 
da Revisão Curricular” (Reportagem DN, U1). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 
Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.6  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.6 Em defesa da 
escola pública 

“[O Governo vive] nostalgia pelo liceu de elite, lamento pela massificação da 
escola, suspeita perante os professores e as ciências da educação, exigência 
abstracta de mais disciplina, mais autoridade, mais exames, mais avaliação (em 
geral, para os filhos dos outros), pregação das virtudes intemporais da "livre 
escolha” e condenação sumária dos “burocratas” e “políticos” da 5 de Outubro.” 
(Opinião de Augusto Santos Silva, Público, U1). 
 “«O Estado tem a obrigação de exigir que toda a oferta de ensino seja da maior 
qualidade possível e de impor regras e sanções quando esta qualidade não 
existe.»” (Entrevista a João Dias da Silva, Euronotícias, U2). 
 “«Sou um defensor da escola pública, aberta a toda a gente. E um defensor dos 
rankings»” (Entrevista a Carlos Fiolhais, Primeiro de Janeiro, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Quadro 7: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.7  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.7 Reforma 
carece de medidas 
integradas 

“mudam-se os currículos, mudam-se os modelos de avaliação, muda-se a 
organização da escola, muda-se o modelo de administração das escolas. Estamos 
permanentemente a mudar sem que haja tempo para reflectir sobre cada uma 
destas mudanças e sem se perceber porque é que se passa de uma mudança 
para outra. Estes três fenómenos parece-me que são os que preocupam mais os 
professores” (Entrevista a João Dias da Silva, Euronotícias, U1). 
“São necessárias medidas de múltipla natureza. Medidas que melhorem o 
funcionamento democrático das escolas; medidas que dotem as escolas dos 
recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógico-didácticos que sustentem 
uma boa qualidade das aprendizagens e do ensino; medidas no campo da Acção 
Social escolar que contribuam efectivamente para atenuaras carências culturais, 
económicas, linguísticas e outras que afectam dezenas de milhar de alunos; 
medidas que melhorem a organização curricular e programática dos diferentes 
segmentos do sistema educativo; medidas que humanizem as escolas e as dotem 
de pessoal não docente e docente solidamente qualificado.” (Entrevista Paulo 
Sucena, secretário-geral da Fenprof, Capital (A), U2). 
“O sistema educativo actual tem deficiências - insucesso escolar elevado, 
absentismo docente, inadequação dc programas de ensino, se calhar os manuais 
escolares tem de ser melhor avaliados - há uma panóplia de questões que têm de 
ser melhoradas gradual- mente. Mas nunca uma escola formal poderá alterar o 
padrão sociológico básico de enquadramento cultural das crianças” (Entrevista 
Roberto Carneiro, DN, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
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Quadro 8: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.8  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.2.8 Professores 
devem ter formação 
e participar no 
processo de reforma 

“A maior parte desses professores não tem uma licenciatura em Física. É urgente 
dar formação complementar a esses docentes. Uma reciclagem, como está a ser 
feito em outros países.” (Entrevista José Dias Urbano, DN, U1). 
“Os professores mostram-se disponíveis a ajudar na criação de um movimento por 
uma correcção à reforma curricular que reponha o carácter de obrigatoriedade à 
disciplina bienal (Física e Química) nos cursos de Ciências e Tecnologias. 
Segundo José Cavalheiro, esta situação é perfeita- mente reversível, bastando 
para tal eliminar a palavra «facultativo» da alínea do diploma que prevê esta 
situação”. (Notícia DN, U2). 
“Os professores portugueses e o sistema educativo em Portugal têm um trabalho 
de casa para fazer, em termos de aumento de exigência e de rigor na formação". 
(Entrevista a João Dias da Silva, Euronotícias, U3). 
“Os professores e a FENPROF andam há anos a fio a afirmar a sua disponibilidade 
para serem actores construtivos na edificação de um sistema educativo que 
promova a realização pessoal e profissional dos docentes, o sucesso educativo 
dos alunos, incrementando as suas qualificações académicas, passo indispensável 
ao seu futuro enriquecimento profissional e condição sine qua non ao 
desenvolvimento do país.” (Entrevista Paulo Sucena, secretário-geral da Fenprof, 
Capital (A), U4). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 

Atentemos agora à análise da categoria “Qualidade do Ensino” (tabela 3) e 

correspondentes Unidades de Registo para cada subcategoria (quadros 1 a 3). 
 
Tabela 3: Resultados descritivos para a categoria geral de “Qualidade do Ensino” 

Categoria geral: Qualidade do Ensino Unidades de registo Publicações 

Subcategorias Freq. % Freq. % 

1.3.1 Estrutura tecnocrata do Ministério compromete a 
qualidade do ensino 3 0.6 1 11.1 

1.3.2 Portugal não investe na educação 2 0.5 1 11.1 

1.3.3 Resultados dos Exames Nacionais pioram e 
estudantes não são preparados para o ensino superior 2 0.3 1 11.1 

Total Qualidade do Ensino 7 1.3 3 33.3 

 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.1  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.1 Estrutura 
tecnocrata do 
Ministério 
compromete a 
qualidade do ensino 

“mais exigência em vez de mais recursos, mais exigência através de maior rigor 
nos métodos e maior avaliação pública dos resultados.” (Opinião de Augusto 
Santos Silva, Público, U1). 
“NA EDUCAÇÃO, os instrumentos de promoção da qualidade das aprendizagens 
foram subalternizados face à lógica puramente gestionária de usar menos 
recursos” (Opinião de Augusto Santos Silva, Público, U2). 
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“os amigos de David Justino têm a obrigação de alertá-lo para os enormes riscos 
contidos na sua opção fundamental de reduzir a política de educação à 
administração educativa, compensando ausência de estratégia pira a melhoria 
sustentada das aprendizagens com a proclamação retórica do alargamento da 
escolaridade obrigatória.” (Opinião de Augusto Santos Silva, Público, U3). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.2  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.2 Portugal não 
investe na educação 

“Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de população jovem 
adulta sem o ensino secundário completo. Dados do Eurostat, de 2001, revelam 
que 45% dos portugueses entre os 18 e os 24 anos não haviam atingido aquele 
patamar.” (Ana Benavente em Notícia Visão, U1). 
“«Em Portugal, a educação sempre foi defendida pelo Estado, nunca foi sentida 
como uma necessidade pela população», defende Ana Benavente, a deputada 
socialista responsável pelo ensino não-superior. «E os políticos também não 
gostam de investir neste sector, porque os resultados só se vêem a médio prazo»” 
(Ana Benavente em Notícia Visão, U2). 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 
 
Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.3  

Subcategorias  Unidades de Registo  

1.3.3 Resultados dos 
Exames Nacionais 
pioram e estudantes 
não são preparados 
para o ensino 
superior 

Física registou este ano os piores resultados dos exames nacionais. Para lá do 
diagnóstico, Dias Urbano deixa propostas e duras críticas à política de Educação 
do ministério que o nomeou para o CNE” (José Dias Urbano, Entrevista DN, U1) 
“Tornar  opcionais as disciplinas de física e química é «enterrar o futuro das novas 
gerações», criticou docente de Engenharia do Porto” (José Cavalheiro em Notícia 
DN U2,) 

(E= Entrevistado, U= Unidade de registo) 

 

Observemos os gráficos seguintes (gráficos 3 e 4) que representam o número 

de unidades de registo e a taxa de cobertura, por categoria de análise. 

 

A reforma curricular foi o tema mais abordado, com 22 unidades de registo com 

uma cobertura total de 6,3%, tendo sido abordados especificamente os custos 

da reforma, a autonomia da escola, os aspetos positivos, alegadamente ser 

regressiva e incoerente, podendo, nesse sentido, comprometer a formação das 

gerações futuras, o combate ao insucesso e abandono escolar. 

 

Sobre a gestão e organização do currículo do ensino secundário 

contabilizaram-se 17 unidades de registo com uma cobertura total de 3,4% que 

abordaram a diversidade da oferta curricular, bem como a alegada falta de 

informação sobre as disciplinas de acesso ao ensino superior e, nessa linha de 

pensamento, a oferta curricular não promover a inserção na vida ativa depois 

de concluído o ensino secundário. 
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 A qualidade do ensino, em termos do referido “modelo tecnocrata” que 

alegadamente compromete a qualidade do ensino, o investimento na educação 

em Portugal e a preparação dos alunos para o ensino superior, integrou 7 

unidades de registo com uma cobertura de 1,3%.  
 
Gráfico 3: Frequência de Unidades de Registo por categorias de análise 

 

 
Gráfico 4: Taxa de cobertura das Unidades de Registo por categorias de análise 

 

 

A análise da imprensa revelou novas subcategorias face à análise dos debates, 

tais como os resultados dos exames nacionais e a ideia de uma falta de 

investimento na educação em Portugal. O caráter facultativo das disciplinas de 
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Física e Química foi abordado de forma particular com frequência na imprensa, 

dando origem a quatro títulos. 

 

O posicionamento e a abordagem aos temas, na imprensa, foram mais 

diversos e plurais do que o que se observou nos debates. O debate ideológico 

esteve menos presente na imprensa, à exceção da questão da escola pública, 

a necessidade de assegurar a formação dos professores para o novo currículo 

do ensino secundário e a defesa de inclusão dos professores no diálogo e 

debate sobre a reforma. Sublinhe-se no entanto que sem deixar de estar 

presente noutros textos noticiosos, a componente ideológica esteve 

marcadamente presente sobretudo na entrevista ao secretário-geral da 

FENPROF, Paulo Sucena. 

 

Neste estudo contabilizaram-se 12 títulos, ou seja, aproximadamente 71%, em 

que o protagonista era uma autoridade política, associativa ou académica. 

Quatro dos títulos, correspondentes a 44%, tinham os alunos, pais e 

professores como protagonistas e um outro entrevistava uma professora de 

português, conhecida na época pelas intervenções públicas críticas realizadas. 

 

As notícias e reportagens abordaram a reforma curricular sob uma perspetiva 

mais prática, focando aspetos do dia-a-dia das escolas, dos alunos e 

professores. As entrevistas e, mais ainda, os textos de opinião revelaram uma 

postura mais reflexiva e analítica da reforma, mas todos com um tom crítico 

sobre a atuação do Ministério da Educação. À exceção dos textos de opinião, 

observou-se que os títulos e destaques dos restantes textos (texto a negrito ou 

em caixa) espelhavam uma abordagem mais polémica do que o conteúdo de 

todo texto noticioso.  

 

A grelha seguinte (figura 2) com a análise de conteúdo sobre a postura e os 

destaques de cada título, permite uma análise holística do corpus em estudo, 

em termos de meio, género, tema em destaque, posicionamento e protagonista 

da estória, correspondendo a última coluna da grelha ao seu autor, nos textos 

de opinião. 
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Figura 2: G
relha de análise de conteúdo sobre a postura e os destaques de cada título  
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Verificámos em relação a este objetivo específico, tal como já o tínhamos 

referido, que independentemente das críticas efetuadas e dos esclarecimentos 

prestados, nunca os posicionamentos iniciais, quer dos promotores da 

Reforma, quer dos que se lhe opuseram, infletiram convergindo.  

 

O registo presente nas duas correntes de opinião, manteve-se sempre paralelo, 

conforme podemos observar também nos textos dos recortes de imprensa 

apresentados. 

 

Independentemente de o discurso político ser mais evidente nos debates 

parlamentares, ele esteve também presente nos textos publicados na 

imprensa, conforme podemos constatar.  

 

É assim absolutamente necessário, de acordo com o já referido anteriormente, 

que se possam estabelecer consensos alargados sobre as matérias educativas 

estruturantes a fim de que o debate ideológico presente nos discursos políticos, 

não impeça o desenvolvimento harmoniosos do sistema educativo a fim de 

responder em cada momento às necessidades sociais verificadas, conforme o 

esperado de um sistema.  
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6.2. Discussão dos resultados 
 

Vejamos agora algumas conclusões estabelecidas noutros estudos sobre o 

discurso político, em análise, a fim de podermos proceder à sua discussão, 

relativamente aos resultados obtidos no nosso estudo.  

 

Parece-nos importante, por se tratar de um estudo que tem em conta o 

discurso político no âmbito da avaliação das políticas públicas, começar por 

referir que nas conclusões da Tese de Mestrado em Política Comparada, 

apresentada à Universidade de Lisboa, através do Instituto de Ciências Sociais, 

em 2008, sob o título “A avaliação de políticas públicas no discurso político 

português (1926-2005)”, a sua autora, Inês Carneiro nos permite estabelecer 

paralelismo com o nosso estudo relativamente ao estudo por si efetuado. 

 

A autora refere-nos a esse propósito que através da análise documental por si 

efetuada “foi possível delinear algumas tendências sobre a incorporação da 

Avaliação de Políticas Públicas no discurso político português ao longo do 
período considerado, de 1926 a 2005, ao mesmo tempo que permitiu perceber 
que factores condicionaram essas tendências.”3 

 

E acrescenta Inês Carneiro:  
“Na verdade, foi a partir de 1995 que surgiu uma nova tendência neste âmbito, 

verificando-se o ressurgimento de medidas de Reforma da Administração Pública 
preocupadas sobretudo com objectivos financeiros, como a contenção de 
desperdícios e reforço de auditorias e controlos, ao mesmo tempo que continuavam 
a ter presença as preocupações com a promoção da eficácia, da eficiência e da 
produtividade. Ao mesmo tempo, estes governos deixaram de referir medidas 
relativas à avaliação dos resultados económicos e sociais das acções realizadas. 
Esta tendência reforçou-se a partir de 2002, quando os governos que subiram ao 
poder a partir dessa altura adoptaram uma perspectiva da avaliação na 
Administração Pública que tinha sobretudo em conta a avaliação do desempenho 
dos funcionários e dos serviços públicos, tendo em conta a rentabilização dos 

                                                      
3 Carneiro, I. (2008). “A avaliação de políticas públicas no discurso político português (1926-
2005)”. In: Tese de Mestrado em Política Comparada. Universidade de Lisboa: Instituto de 
Ciências Sociais., p.190. 
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recursos e a melhoria da qualidade da despesa pública. Tal como anteriormente, 
estes governos não previam medidas que dissessem respeito à Avaliação das 
Políticas Públicas levadas a cabo pelo Estado.”4 (p. 191). 

 

O enfoque que aqui nos é transmitido, através do estudo realizado, concluindo 

pela existência de uma tendência de preocupação central de natureza 

financeira de combate ao desperdício, sem descurar a eficácia e a eficiência, 

patente nas medidas de Reforma da Administração Pública, marcadamente 

reforçada a partir de 2002, tendo em conta a situação económica e financeira 

do país, permite-nos estabelecer um paralelismo com os discursos políticos e 

os diferentes posicionamentos ideológicos presentes no nosso estudo, também 

ele referente a políticas públicas. 

 

Em termos de discurso político é igualmente importante debruçarmo-nos sobre 

as conclusões relativas aos posicionamentos dos partidos políticos, presente 

em ambiente de campanha eleitoral, patentes no trabalho de Vera Ramalhete, 

na sua dissertação de Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, 

intitulada “Campanha negativa nas eleições legislativas de 2011: uma análise 
do discurso político”, realizada em outubro de 2014, na Universidade Nova de 

Lisboa.  

 

Relativamente ao discurso político em ambiente de campanha eleitoral é para 

nós interessante perceber os diferentes posicionamentos ideológicos presentes 

nos discursos políticos, neste ambiente, para que melhor se entenda a 

congruência desses mesmos posicionamentos com os verificados nos debates 

eleitorais e na imprensa presentes no nosso estudo.  

 

A este propósito Vera Ramalhete refere nas conclusões do seu estudo que: 
“nos meios analisados existe de facto campanha negativa, mas a campanha 

positiva é largamente superior. Nos tempos de antena, programas eleitorais e 
outdoors de 2011, os partidos privilegiaram a apresentação e defesa das suas 
ideias e qualidades, em detrimento da crítica ao adversário. Mas todos os partidos 

                                                      
4 Carneiro, I. (2008). op. cit., p.191. 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

535 

realizaram também o contraste das suas propostas e acção política com os 
adversários.”5 

 

E acrescenta, concretizando por partido político, os seus diferentes 

posicionamentos, referindo:  
“O PCP é o partido com maior percentagem de ataques, seguido do BE, PS, PSD e 

CDS. O partido com maior percentagem de campanha positiva é o CDS, seguido do 
PS, PSD, BE e PCP. O discurso do CDS nos materiais analisados é de facto quase 
inteiramente positivo, com uma percentagem muito pequena de ataques e 
comparações. PS e PSD têm valores muito aproximados entre eles; do ponto de 
vista das campanhas negativas estes partidos estruturaram o seu discurso de forma 
muito semelhante. A CDU é a única força política que apresenta valores 
semelhantes de campanha positiva e negativa, mostrando que dividiu o seu 
discurso entre a defesa das suas ideias e o ataque aos seus opositores – PS, PSD 
e CDS.”6 

 

As conclusões retiradas neste trabalho de investigação evidenciam 

convergência com as verificadas no nosso estudo onde é também possível 

observar os mesmos posicionamentos ideológicos patentes nos discursos 

políticos. 

 

Sobre o sistema educativo português, em concreto, no trabalho de investigação 

intitulado “Evolução do sistema de ensino superior português no período de 

1974 a 2005. expansão e desregulação. Reforma no quadro do espaço 
europeu de ensino superior”, realizado no biénio de 2005-2007, no âmbito do 
Programa de doutoramento “Avances en formación del professorado”, da 

Universidad de Extremadura, Luciano de Almeida refere que “a política 
educativa portuguesa tem sofrido percalços sucessivos ao sabor das 
alternâncias partidárias no poder.”7 

 

                                                      
5 Ramalhete, V. (2014). “Campanha negativa nas eleições legislativas de 2011: uma análise do 
discurso político”. In: Tese de Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. 
Universidade Nova de Lisboa., p. 120. 
6 Idem. 
7 Almeida, L. (2005-2007). “Evolução do sistema de ensino superior português no período de 
1974 a 2005. Expansão e desregulação. Reforma no quadro do espaço europeu de ensino 
superior”. In: Trabalho de investigação realizado no âmbito do Programa de doutoramento 
“Avances en formación del professorado”. Universidad de Extremadura., p. 133. 
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Nesta linha de pensamento o investigador cita o Relatório da OCDE, Exame 
das Políticas Nacionais de Educação, que corroborando as suas palavras 

refletiu as vicissitudes desta tendência de evolução da política educativa 

portuguesa, no período entre 1794 e 1984, onde é referido que:  
“a última década caracterizou-se, em Portugal, por muitas iniciativas educativas 
incompletas. É como se arquitectos com concepções radicalmente diferentes 
tivessem sido nomeados, em sucessão rápida, para um mesmo projecto. Cada 
arquitecto, antes de ser substituído, teria tido o tempo exactamente suficiente para 
apresentar um projecto de grande envergadura (e, por vezes, para derrubar, ou pelo 
menos, minar, qualquer estrutura já existente que lhe fizesse obstáculo). Os 
projectos assim concebidos escapam ao peso da responsabilidade seja de quem for 
(…). Para o sistema educativo português, o resultado tem sido uma disparidade 

notória entre as intenções e a sua realização, assim como a acumulação de graves 
problemas de ordem prática (…).”8  

 

E Luciano de Almeida, sobre as conclusões patentes no referido Relatório da 

OCDE, acrescenta que “assim continuou a suceder desde então. Iniciam-se 
«reformas» que o Governo subsequente interrompe sem avaliação, lançando a 
sua «reforma» que virá a ser interrompida por uma nova «reforma», igualmente 
interrompida sem avaliação pelo Governo que se lhe seguir e, assim, 
sucessivamente.”9 E concretiza exemplificando que tal se verificou com a Lei nº 

26/2000, aprovada na vigência do XIV Governo Constitucional, da iniciativa do 

Partido Socialista (PS), Lei essa que foi revogada pela Lei nº 1/2003, aprovada 

na vigência do XV Governo Constitucional, da iniciativa do Partido Social 

Democrata (PSD) e do Centro Democrático Social (CDS), que por sua vez foi 

revogada pela Lei nº 49/2005, aprovada agora na vigência do XVII Governo 

Constitucional, de novo da iniciativa do Partido Socialista (PS).10 

  

Para este investigador “a política educativa portuguesa não se libertou, ainda, 
como vimos, dessa característica que a OCDE de forma exemplar denunciou.” 
E acrescenta:  

                                                      
8 OCDE. (1984). Exame da política educativa de Portugal pela OCDE . Lisboa: GEP/ME, 
p. 26. 
9 Almeida, L.. op. cit., p. 134. 
10 Idem. 
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“A estabilidade tem, no essencial, coincidido com os períodos de Governos que vão 
para além da duração de uma legislatura, como sucedeu com os Governos de 
Cavaco Silva e de António Guterres, períodos em que é possível assinalar 
progressos notórios na consolidação e desenvolvimento do sistema educativo, 
[…].”11 

 

As conclusões deste estudo, que vão ao encontro dos resultados da nossa 

investigação, aqui apresentada, reforçam o nosso já referido posicionamento 

da necessidade de estabelecer consensos alargados entre os diferentes 

partidos políticos com assento parlamentar no sentido de se poderem 

estabilizar, dentro da dinâmica inerente os sistemas educativos, as suas 

medidas estruturantes a fim de lhes permitir a vigência necessária para atender 

e potenciar a resposta às necessidades sociais. 

 

Naturalmente sem prejuízo da salvaguarda das questões doutrinárias inerentes 

ao posicionamento ideológico de cada partido e por conseguinte sublinhamos 

esse entendimento confinado às questões estruturantes do sistema educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Ibidem. 
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CAPÍTULO 7. 
Conclusões. 
 
Considerações gerais 
 

De um modo geral os resultados do nosso estudo, relativo aos debates 

parlamentares, permitiram-nos constatar que o discurso político se desviou, 

com maior ou menor intensidade, da temática da Reforma do Ensino 

Secundário, em discussão, colocando o seu enfoque com considerável 

persistência nas questões envolventes de natureza ideológica. 

 

Do primeiro debate parlamentar analisado, o debate de 18 de abril de 2002, 

ocorrido no início do processo de construção da Reforma, conforme referido no 

primeiro objetivo de análise, emanaram duas grandes dimensões. A primeira 

dimensão correspondendo à “Revisão do Currículo e dos Objetivos do Ensino”, 

diretamente relacionada com a Reforma, e a segunda dimensão 

correspondendo ao discurso político relacionado com “A Escola Pública hoje”, 

mais orientado ao posicionamento ideológico dos diferentes intervenientes. 

 

A primeira dimensão permitiu-nos criar 34 unidades de registo, resultantes do 

debate, e a segunda dimensão 58 unidades de registo. Foi assim possível 

constatar que o debate das questões de natureza ideológica se sobrepôs ao 

debate sobre as questões inerentes à Reforma, totalizando 63% das unidades 

de registo. 

 

No segundo debate analisado, correspondendo ao debate parlamentar de 23 

de janeiro de janeiro de 2003, relativamente ao terceiro objetivo de análise, e 

relativamente à dimensão “Reforma Curricular”, foram criadas, por emanação 

do debate, quatro categorias. Duas correspondentes à incidência do debate 

nas questões da Reforma, “Princípios orientadores da organização e gestão do 
currículo” e “Oferta formativa”, e outras duas referentes às questões de 

natureza ideológica, “Nova Lei de Bases” e “Gestão e administração escolar”.  
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Constatamos neste debate que das 91 unidades de registo criadas em função 

dos discursos políticos produzidos, as questões de natureza ideológica 

estiveram presentes em 38 destas unidades de registo, o que corresponde a 

42%. Embora se verifique um decréscimo desta componente no discurso 

político o debate está ainda muito longe de concentrar a sua atenção 

predominantemente sobre a temática da Reforma. 

 

No terceiro debate parlamentar analisado, o debate de 28 de maio de 2004, 

documento de suporte à análise de conteúdo relativo ao quarto objetivo 

específico de análise, verifica-se um comportamento totalmente diferenciado 

dos debates anteriores, e com o conteúdo dos discursos políticos 

completamente divergente entre os partidos políticos da oposição e o Governo, 

bem como aos partidos políticos que o apoiam, colocando os primeiros o 

discurso político com maior incidência sobre as questões ideológicas e os 

segundos sobre as questões da Reforma.  

 

Este debate permitiu criar a dimensão “Revisão Curricular da Reforma do 
Ensino Secundário” e, dentro desta, quatro categorias. Duas com enfoque na 

componente mais ideológica do discurso, “Lei de Bases” e “Revisão curricular 
compromete a qualidade do ensino”, que de um total de 117 unidades de 

registo, totalizou 62, o que corresponde a 53%. E as restantes unidades de 

registo, correspondentes a um discurso com maior enfoque nas questões da 

Reforma, distribuídas pelas duas categorias restantes, “Objetivos estratégicos” 

e “Princípios orientadores da gestão e organização do currículo”.  

 

Em conjunto, nos três debates parlamentares analisados, foram consideradas 

300 unidades de registo, extraídas dos debates. As unidades de registo 

consideradas de maior incidência nas questões relativas à Reforma do Ensino 

Secundário totalizam 142 unidades, sendo 158 as unidades de cariz ideológico. 

 

Sistematizámos (quadro 1), para melhor perceção da globalidade dos 

posicionamentos políticos dos partidos políticos, individualmente considerados, 

bem como do Governo, nos três debates parlamentares, em função das 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

543 

unidades de registo de carácter mais no âmbito da Reforma ou ideológicos, a 

informação no quadro seguinte:  

 
Quadro 1: Análise conjunta dos três debates parlamentares - posicionamentos ideológicos 

Âmbito BE PCP Verdes PS PSD CDS Gov. Unidades 

Reforma 1 3 4 6 1 1 18 34 
8 7 1 7 7 1 22 53 
0 0 0 0 16 16 23 55 

Subtotal-1 9 10 5 13 24 18 63 142 
Ideológico 11 8 4 3 0 5 27 58 

4 1 1 1 5 1 25 38 
8 29 0 24 0 0 1 62 

Subtotal-2 23 38 5 28 5 6 53 158 
Total 32 48 10 41 29 24 116 300 

 

Note-se que o Governo foi responsável por 39% do total das unidades de 

registo consideradas, no debate, com 116 unidades, sendo 63 unidades no 

âmbito da Reforma, correspondendo a 44% das unidades, e 53 de cariz 

ideológico, correspondendo a 34% do total das unidades de registo nesse 

âmbito. 

 

Ainda relativamente à análise conjunta dos três debates constatamos que 

nenhum dos partidos da oposição teve maior número de unidades de registo 

nas questões mais ligadas à Reforma, do que nas questões ideológicas. 

Registando o PCP 79%, o BE 72% e o PS 68% de unidades de registo, de 

cariz ideológico, em função do total das suas unidades de registo. 

 

Em contraponto o PSD teve 83% de unidades de registo relativas às questões 

mais ligadas à Reforma, do total das suas unidades, e o CDS 75%. 

 

Num sentido ou noutro constatamos que mais de 2/3 dos discursos políticos 

produzidos nas intervenções, em sede dos debates parlamentares, têm uma 

forte orientação política.  
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Os resultados da análise efetuada no nosso estudo aos debates parlamentares 

permitem-nos concluir que existe, nos discursos políticos dos partidos da 

oposição, um enfoque considerável nos posicionamentos ideológicos, 

afastando-os da temática em discussão, originando por si só um desfasamento 

entre o conteúdo desses mesmos discursos, presente nas unidades de registo, 

e o constante nos documentos preparatórios e diploma da Reforma. 

 

Relativamente aos resultados do nosso estudo obtidos a partir da análise de 

conteúdo aos Contributos e Pareceres, de diferentes proveniências, conforme 

referido, constatámos que de uma forma geral, o diploma final da Reforma do 

Ensino Secundário acolheu, incorporando, um número significativo de 

contributos e sugestões presentes nas propostas e análises efetuadas pelas 

entidades que as produziram durante o período de discussão pública. 

 

O documento final vem assim refletir a análise efetuada pelos agentes 

educativos e que a tutela considerou que cuja incorporação constituía uma 

mais-valia para a Reforma, no respeito pelos princípios e objetivos estratégicos 

que lhe estavam subjacentes. 

 

Por último, e ainda de forma geral, referir que podemos ainda concluir da 

análise de conteúdo levada a cabo no nosso estudo, relativamente à imprensa, 

que o debate ideológico esteve menos presente na imprensa do que o 

verificado nos debates parlamentares, no entanto continuou presente.  

 

À semelhança do que se verificou nos debates, as posições assumidas pelos 

promotores da reforma e dos que se opuseram à sua implementação, não 

apresentaram alterações ao longo de todo o processo de construção da 

Reforma, permanecendo sempre divergentes e sem que se vislumbrassem 

posicionamentos de alguma aproximação, mesmo que pontuais, 

independentemente dos contributos incorporados durante o processo de 

construção do suporte legal. 

 

Vejamos agora a partir dos resultados apresentados no capítulo anterior do 

nosso estudo, as conclusões complementares que deles podemos retirar, em 
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relação a cada um dos objetivos, para além das conclusões logo aí apontadas 

e das conclusões gerais, aqui já apresentadas.    

 
 Analisar o discurso político nos debates parlamentares, no processo de 
construção da Reforma  
 
Em relação a este primeiro objetivo, constatamos, em termos gerais, conforme 

já foi referido, no debate em análise de 18 de abril de 2002, a existência de 

diferenciação nos discursos políticos proferidos, em termos de conteúdo, mais 

ideológico ou mais incidente sobre a temática da Reforma.  

 

Dentro dessa dicotomia, atentemos então às especificidades existentes, para 

além das já referidas no capítulo referente à apresentação e discussão de 

resultados, por partido político, utilizando para o efeito a sistematização 

seguinte (quadro 2), extraída das unidades de registo consideradas nos 

resultados anteriormente apresentados: 
 

Quadro 2: Análise do discurso político – Debates parlamentares – Construção da Reforma  
Dimensões Categorias BE PCP Verdes PS PSD CDS Gov. Unidades 

Registo 

 

Revisão do 

Currículo 

Objetivos 

estratégicos 

1 1 4    5 11 

Revisão 

Curricular 

 2  6 1 1 13 23 

Subtotal - 1 1 3 4 6 1 1 18 34 
 

 

 

 

A Escola 

Pública 

Educação p/ 

todos 

 2 2    5 9 

Autoridade 

na Escola 

Pública 

2 1 2   3 13 21 

Público vs 

Privado 

2 3  2  1 3 11 

Organização 

administrativa 

7 2  1  1 6 17 

Subtotal - 2 11 8 4 3 0 5 27 58 
Total 12 11 8 9 1 6 45 92 

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

546 

Através do quadro constatamos que a oposição ao governo constituída pelo 

Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, Os Verdes e o Partido 

Socialista, na dimensão relativa à Reforma foi responsável por 42% das 

unidades de registo, subindo a sua participação para 45% na dimensão relativa 

ao carácter do discurso de natureza mais ideológica. 

 

Constatamos também que o Bloco de Esquerda, foi o partido político que maior 

percentagem de unidades de registo apresentou na dimensão do debate de 

âmbito mais ideológico. Das suas 12 unidades de registo apresentadas, 11 

unidades, ou seja, aproximadamente 92% corresponderam à dimensão do 

debate de características ideológicas. Em contraponto o Partido Social 

Democrata não teve qualquer unidade de registo na dimensão do debate de 

âmbito ideológico. Note-se porém que este partido apenas teve uma unidade 

de registo em todo o debate, verificada na dimensão relativa à reforma. 

 

A leitura dos resultados apresentados permite-nos também concluir que 

relativamente às unidades de registo no âmbito da Reforma o Partido Socialista 

com cerca de 67%, foi o partido político que percentualmente mais unidades de 

registo teve nas suas intervenções, e o Bloco de Esquerda, percentualmente o 

que menos intervenções teve. 

  

O maior número de intervenções nas duas dimensões e consequentemente 

com o maior número de unidades de registo, foram feitas pelo governo que das 

92 unidades de registo totalizou 45, ou seja, 49%. 

 

Conforme referimos anteriormente, o debate parlamentar nas suas duas 

dimensões, não foi equilibrado registando 37% na dimensão relativa à Revisão 

Curricular e 63% na dimensão relativa à Escola Pública. E mesmo dentro da 

primeira dimensão referida também não houve equilíbrio entre a categoria 

relativa aos Objetivos Estratégicos, com 32% das unidades de registo desta 

dimensão, e a categoria relativa à Revisão Curricular com 68%. 

 

No debate parlamentar, relativamente à primeira categoria referida, relativa aos 

objetivos estratégicos da Reforma, o PS, PSD e CDS não tiveram qualquer 
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intervenção, cabendo ao governo a réplica aos partidos da oposição. Na 

categoria referente à revisão curricular do Ensino Secundário, não tiveram 

qualquer unidade de registo o BE e Os Verdes. 

 

Constatámos ainda que o debate de cariz mais ideológico, considerando 

apenas os partidos políticos individualmente, ficou essencialmente a cargo dos 

partidos de oposição, totalizando 84% das unidades de registo com 26 

unidades, registando-se apenas, por parte do CDS, do lado dos partidos 

políticos que apoiam o Governo 5 unidades.  

 

Analisar a contribuição de distintas organizações para o documento legal final 
da reforma, durante o processo de construção da Reforma 
 
No que diz respeito ao segundo objetivo, através do nosso estudo relativo aos 

contributos das universidades e outras organizações, para o documento final 

da Reforma, podemos constatar que em relação às questões curriculares da 

Reforma do Ensino Secundário, nos contributos das instituições referidas foram 

indicados 42 aspetos negativos e 9 aspetos positivos, na totalidade. No entanto 

constata-se igualmente que das 43 sugestões apresentadas por estas 

instituições, 32 das sugestões, foram incorporadas na revisão curricular da 

Reforma do Ensino Secundário, o que significa mais de 2/3 de incorporações. 

  

Relativamente aos contributos internos, das Direções Regionais de Educação, 

o nosso estudo permite constatar que estes Serviços formularam 8 questões e 

31 sugestões, sendo que 16 dessas sugestões, número muito considerável, 

foram incorporadas no documento colocado em discussão pública.  

 

No que diz respeito ao Parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a 

revisão curricular da Reforma do Ensino Secundário, o Conselho referenciou 

13 aspetos negativos e 8 aspetos positivos no documento inicial da Reforma do 

Ensino Secundário.  

 

Podemos assim constatar relativamente aos aspetos negativos e positivos 

apontados, que o discurso político produzido pela oposição, em sede de debate 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

548 

parlamentar, com enfoque exclusivo nos aspetos negativos considerados pelo 

Conselho, não traduz o referido no Parecer que aponta a existência de aspetos 

positivos, correspondentes a 38% dos aspetos positivos e negativos 

considerados na globalidade, no documento orientador da Reforma do Ensino 

Secundário. 
 

Constatámos ainda através do estudo efetuado para este objetivo que 

podemos concluir que o documento inicial da Reforma do Ensino Secundário 

incorporou um grande número de sugestões apresentados pelas instituições 

indicadas, o que demonstra a disponibilidade por parte do Ministério da 

Educação para alterar o documento inicial apresentado, reforçando dessa 

forma a valorização da discussão pública. 

 

 Analisar o desfasamento entre o discurso político produzido nos debates 
parlamentares e o constante no diploma legal final da Reforma 
 
Em relação a este terceiro objetivo, conforme já foi referido, constatamos 

também a existência de discursos políticos, nas unidades de registo do debate 

em análise, com enfoque repartido entre a temática da Reforma e o carácter 

mais ideológico, embora neste debate, de 23 de janeiro de 2003, se registe 

uma diminuição deste último enfoque, em relação ao primeiro debate 

analisado. 

 

Para além das conclusões já retiradas no capítulo referente à apresentação de 

resultados, podemos retirar conclusões mais específicas, por partido político, 

utilizando para o efeito a sistematização seguinte (quadro 3), obtida através 

das unidades de registo dos resultados apresentados anteriormente: 
 
Quadro 3: Análise do desfasamento discurso político – Debates parlamentares – Diploma final  

Dimensões Categorias BE PCP Verdes PS PSD CDS Gov. Unidades 
 
 

 

Reforma 

Princípios 

orientadores 

7 3  5 6  8 29 

Oferta 

formativa 

1 4 1 2 1 1 14 24 

Subtotal - 1 8 7 1 7 7 1 22 53 
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Curricular 

Nova Lei de 

Bases 

    1  13 14 

Gestão e 

administração 

escolar 

4 1 1 1 4 1 12 24 

Subtotal - 2 4 1 1 1 5 1 25 38 
Total 12 8 2 8 12 2 47 91 

 
Na dimensão considerada, “Reforma curricular”, considerámos quatro 

categorias: “Princípios orientadores da organização e gestão do currículo” e 

“Oferta formativa”, como as categorias de maior incidência na temática da 

Reforma, conforme podemos constatar através das suas subcategorias 

presentes no estudo, sobre as quais se consideraram as unidades de registo 

referentes aos excertos do debate, e as categorias de carácter mais ideológico, 

“Nova Lei de Bases” e “Gestão e administração escolar”. As duas primeiras 

categorias registaram 53 unidades de registo, num total de 91 unidades, 

correspondendo a 58% de incidência nas unidades de registo, mais 

direcionadas com as questões da Reforma, registando-se consequentemente 

42% de unidades de registo nas duas categorias com maior enfoque nas 

questões de âmbito ideológico. 

  

Os princípios orientadores foram a categoria que teve mais unidades de 

registo, tendo sido o tema mais referido pelo BE e dentro dos partidos da 

oposição seguido pelo PS, enquanto que do lado do Governo se regista 

também uma percentagem significativa de unidades de registo por parte do 

PSD. A categoria relativa à nova oferta curricular da reforma foi o segundo 

tema mais prevalente no discurso do PCP/ Os Verdes, para além do Governo 

que de novo teve um grande número de unidades de registo, no debate, 

totalizando cerca de 52% das unidades registadas no âmbito da Reforma 

Curricular.  

 

Os resultados apresentados permitem-nos também concluir que relativamente 

ao conjunto das duas primeiras categorias, mais diretamente relacionadas com 

a Reforma, os partidos políticos mais interventivos, com maior número de 

unidades de registo, e excetuando o Governo, foram o BE com 8, seguido do 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

550 

PCP, PS e PSD com 7 unidades. Relativamente às duas últimas categorias, de 

cariz mais ideológico, os partidos políticos mais interventivos, foram o PSD com 

5, seguido do BE com 4 unidades. Verificamos assim que os partidos, 

individualmente considerados, com maior número de unidades de registo e 

consequentemente mais interventivos neste debate foram o BE e o PSD, com 

12 unidades cada, o que excetuando as intervenções do Governo, representam 

55% das intervenções registadas no debate pelos partidos políticos. 

 

Sublinhemos ainda a conclusão que retiramos do debate relativo à categoria 

“Nova Lei de Bases”, através das unidades de registo constantes das suas 

duas subcategorias, “Rutura com o Governo anterior (PS)” e “Iniciativas e 
novas medidas definidas pelo Governo”, onde constatamos que apenas o PSD, 

com 1 unidade de registo, e o Governo com as restantes 13 participaram nesta 

parte do debate. 

 

Neste debate concluímos ainda que, considerando os partidos políticos 

individualmente, as intervenções de cariz mais ideológico foram repartidas 

entre os partidos da oposição, com 7 unidades de registo e os partidos de 

apoio ao Governo com 6 unidades. 

 

Analisar o discurso político nos debates parlamentares e na imprensa, sobre o 
diploma legal da Reforma 
 
Debate parlamentar 
 
Em relação a este quarto objetivo, e no que diz respeito ao debate parlamentar 

de 28 de maio de 2004, conforme já foi referido, constatamos que neste debate 

as intervenções dos partidos políticos foi profundamente divergente, 

concentrando-se os partidos políticos da oposição nas questões de natureza 

ideológica e os partidos que apoiam o Governo, e o próprio com enfoque nas 

questões da Reforma. 

 

Vejamos na sistematização seguinte (quadro 4) a divergência que se verificou 

nos enfoques, considerando os partidos políticos individualmente considerados: 
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Quadro 4: Análise do discurso político - debates parlamentares/imprensa - Diploma da Reforma 
Dimensões Categorias BE PCP Verdes PS PSD CDS Gov. Unidades 
 
 

Revisão 

Curricular 

da 

Reforma 

do Ensino 

Secundário 

Lei de Bases 3 4  3    10 
Revisão curricu-

lar compromete 

qualidade 

5 25  21   1 52 

Subtotal - 1 8 29 0 24 0 0 1 62 
Objetivos 

estratégicos 

    10 16 5 31 

Princípios orien-

tadores da ges-

tão e organiza-

ção do curriculo 

    6  18 24 

Subtotal - 2 0 0 0 0 16 16 23 55 
Total 8 29 0 24 16 16 24 117 

 

Conforme podemos constatar pelo quadro a divergência é completamente 

assumida neste debate, bem patente na distribuição das unidades de registo, 

sendo que as unidades de registo das duas primeiras categorias da dimensão 

“Revisão Curricular da Reforma do Ensino Secundário”, de cariz mais 

ideológico, registam uma incidência muito elevada por parte do PCP e do PS, 

que totalizam 53 unidades de registo, de um total de 62, o que corresponde a 

aproximadamente 86% das unidades. 

 

Por contraposição poderemos também constatar que as unidades de registo 

das duas últimas categorias, mais orientadas para a Reforma, não apresentam 

qualquer unidade de registo por parte de qualquer partido político da área de 

oposição ao Governo. 

 

Fica bem expressa a orientação política por parte de cada um dos partidos 

políticos intervenientes no debate e as matérias que cada um pretende vincar, 

cabendo ao Governo e aos partidos que o apoiam um maior enfoque nas 

questões da Reforma e aos partidos da oposição um posicionamento mais 

ideológico. 
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Imprensa 
 
Verificámos que a abordagem dos temas, na imprensa, foi mais diversificados 

do que o verificado nos debates parlamentares, estando menos presente o 

posicionamento ideológico dos discursos políticos, nos textos publicados. 

 

Também verificámos que quer as notícias, quer as reportagens, tiveram uma 

abordagem da reforma curricular de cariz mais prático, colocando o enfoque 

nas questões da vida das escolas, e dos seus agentes educativos.  

 

Constatámos ainda que as entrevistas, e principalmente os textos de opinião 

revelaram uma postura de natureza mais reflexiva, apresentando um traço 

comum, quase geral, um tom crítico relativamente à condução da política 

educativa por parte do Ministério da Educação. 

 

Podemos também concluir, através da análise de conteúdo efetuada à 

imprensa recolhida, que os posicionamentos presentes entre os que se 

opuseram à Reforma e os que a apoiaram e promoveram, corporizando duas 

correntes de opinião, se manteve sempre paralelo, sem que nenhuma das 

partes evolui-se no sentido do estabelecimento de pontos de contato, apesar 

da incorporação de contributos durante o processo de construção da reforma.  

 

Conclusão final 
 

Em suma, relativamente a todos os objetivos, cuja documentação de suporte 

ao seu estudo foi alvo no nosso estudo de análise de conteúdo, constatámos 

que os resultados a que chegámos nos alertam para a necessidade, já 

anteriormente referida, de estabelecer consensos alargados sobre as matérias 

educativas estruturantes a fim de que o debate ideológico presente nos 

discursos políticos, não impeça o desenvolvimento sustentável do sistema 

educativo, para que este cumpra a sua missão: responder às necessidades 

sociais, melhorando o desempenho dos alunos e consequentemente levar a 

que atinjam níveis de escolaridade cada vez mais elevados, reduzindo 

inevitavelmente o abandono escolar precoce. 
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CAPÍTULO 8.  
Propostas para a qualidade das Reformas na Educação.  
 
Tendo em conta que o ensino secundário é um subsistema do sistema 

educativo e que este é otimizado em função da eficiência da inter-relação que 

se possa estabelecer entre os seus variados elementos, os seus subsistemas, 

dada a sua interdependência, as propostas para o futuro que vamos apresentar 

são propostas sobre o ensino secundário, recaindo também as propostas sobre 

o sistema educativo, podendo as mesmas fazer parte de um programa de 

Governo a ser implementado no futuro no sistema educativo português.  

 
É nosso entendimento que a definição de um rumo para a Educação, em nome 

da educação, formação e qualificação dos nossos jovens, deve ser matéria que 

reúna o mais amplo consenso na sociedade portuguesa, pela estabilidade 

necessária que pode introduzir no sistema educativo. 

 

A Educação é um fator de coesão social e de unidade nacional. A educação é 

o que temos de mais importante para transmitir de geração em geração, para 

dotar os nossos jovens das melhores ferramentas, para melhor enfrentarem os 

desafios do dia-a-dia.  

 

Nem sempre é fácil trilhar todos os caminhos que temos pela frente, mas o que 

é importante é que todos fiquem dotados dos conhecimentos necessários para 

poderem fazer a sua viagem para o mercado de trabalho. Independentemente 

de ela se concretizar mais cedo ou mais tarde. 

 

A sociedade espera, e pretende, que um jovem consiga apreender aquilo que é 

absolutamente necessário e que a escola lhe deve proporcionar, para em cada 

fase da sua vida poder progredir seguro, por si próprio, autonomamente. 

Sempre com seriedade, sempre com empenhamento, sempre com rigor. Que 

tenha sempre presente os valores que regulam a vida em sociedade.  

 

A Educação das nossas crianças e jovens é demasiado importante para ser 

palco de disputa política e de controlo ideológico.  



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

556 

 

As diferentes formas de conceção da organização social não devem impedir os 

responsáveis políticos de se entenderem sobre as matérias estruturantes do 

mesmo, a fim de que as medidas tomadas sobre o sistema educativo, por 

serem estruturantes, possam ser consolidadas e aprofundadas em nome de 

um bem de valor superior, a educação dos nossos alunos, o seu 

desenvolvimento pessoal, social e profissional e consequentemente o 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

Os decisores políticos estão alinhados nos objetivos centrais do sistema 

educativo português, o combate ao abandono escolar e ao insucesso escolar.  

 

A sua divergência tem estado presente na implementação das medidas para 

atingir esses objetivos, por questões de natureza ideológica, mas não podem 

perpetuar-se, em nome do interesse nacional. 

 

Conscientes da necessidade de considerar no presente, a fim de lhes dar 

sustentabilidade, as ações a desenvolver no futuro, e considerando de extrema 

importância a qualidade da educação e formação dos nossos jovens, será 

absolutamente incontornável no futuro a obtenção de um pacto de regime.  

 

Para o efeito, como ponto de partida, consideramos importante a obtenção de 

consensos nas seguintes temáticas estruturais da educação:  

- Descentralização e autonomia das escolas;  

- Profissionalização da gestão das escolas públicas;  

- Formação profissional dos docentes;  

- Currículo; e  

- Avaliação, nomeadamente de alunos, escolas e professores. 

 

Tendo como pano de fundo, os pontos considerados importantes de obtenção 

de consensos como ponto de partida, abordaremos essas e outras temáticas 

conexas do ponto de vista sistémico que requerem a nossa atenção, no âmbito 

das propostas a apresentar, sempre assentes em dois pressupostos básicos e 

transversais, a exigência e o rigor. 
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Exigência e rigor: 
 

É também nosso entendimento que é absolutamente incontornável a 

necessidade de termos sempre presente que em todas as ações que sejam 

desencadeadas sobre o sistema educativo tem de estar patente a exigência e o 

rigor ao longo de toda a escolaridade, pois só assim se conseguirá que os 

alunos tenham percursos cada vez mais sustentáveis e consequentemente 

mais longos.  

 

Por isso defendemos que a exigência e o rigor devem estar presentes desde o 

início da escolaridade, de forma a incutir nos alunos a noção de que sem 

trabalho e sem esforço dificilmente conseguirão resultados. A exigência, não é 

nociva, nem perniciosa, pelo contrário, estimula a capacidade de 

aprendizagem, o método e a curiosidade intelectual. 

 

Defendemos um modelo que estimule os melhores e ajude a suprir as 

necessidades daqueles que apresentam maiores dificuldades, sem esquecer 

ninguém e sem deixar de ser rigoroso com todos. 

 

A educação, exigente e rigorosa, para ter qualidade, é uma das funções 

essenciais do Estado e deve ser assegurada, a qualquer cidadão, como resulta 

do próprio direito universal à educação constante na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

 

Decorre dessa função o ensino ser um serviço público universal e obrigatório, 

independentemente da natureza jurídica de quem o disponibiliza, competindo 

ao Estado assegurar o funcionamento de uma rede de escolas de oferta 

pública. 

  

É a qualidade do serviço prestado na rede de escolas de oferta pública que 

importa salvaguardar e, por consequência, é neste objetivo que a 

Administração Central se deve concentrar. 
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De nada adianta repensar os currículos e os conteúdos programáticos se nada 

for feito face ao grave problema que grassa nos sistemas educativos, 

relativamente à falta de exigência e de rigor na avaliação dos alunos, bem 

como da garantia de disciplina nas escolas. 

 

Por consequência defendemos um modelo de avaliação de alunos assente na 

exigência, no rigor e no mérito, por forma a prepará-los para um mercado de 

trabalho muito competitivo.  

 

Um sistema de "passagens automáticas" no ensino obrigatório carece de 

sentido e adequação. Neste contexto defendemos a realização de exames 

nacionais no final de cada ciclo de escolaridade nas disciplinas estruturantes 

da aprendizagem, a língua materna e a matemática.  

 

A língua materna por considerarmos que o domínio da língua materna potência 

todos os outros saberes ao permitir não apenas o seu conhecimento, mas 

também a sua compreensão.  

 

A matemática porque permite estruturar o raciocínio do ponto de vista lógico, 

ajudando os alunos que em qualquer área do saber científico, e prático pela 

sua aplicação, possam tomar as melhores decisões no tempo mais adequado à 

oportunidade da tomada de decisão.    

 

Numa escola exigente e rigorosa aos alunos cabem uma série de direitos, mas 

também deveres, que são, entre outros: 1. Estudar; 2. Ser assíduo e pontual; 3. 

Ser empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 

atividades escolares; e 4. Respeitar o professor e todos os membros da 

comunidade educativa e respeitar as suas instruções.  

 

Neste âmbito, em nome da exigência e do rigor, bem como de uma 

comunidade educativa que se envolva na construção e implementação de um 

Projeto Educativo que é definidor da identidade de cada escola, defendemos a 

criteriosa aplicação de um Estatuto do Aluno nas escolas que assente nos 

seguintes pressupostos:  
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1. Ao aluno compete: a) estudar e ser assíduo; b) respeitar o professor; e 

c) ser avaliado, periodicamente, de forma rigorosa e isenta;  

2. Ao encarregado de educação compete: a) criar condições de 

aprendizagem; b) colaborar com a escola e os professores; c) respeitar 

os professores;  

3. À escola compete: a) assegurar o direito à educação; b) proporcionar um 

ensino de qualidade; c) apoiar de forma diferenciada os alunos com 

mais dificuldades. 

 

Numa escola exigente e rigorosa os pais ou encarregados de educação 

deverão ser corresponsáveis pelo percurso dos seus educandos, um direito 

inalienável, e pelo cumprimento dos deveres gerais dos alunos, um dever não 

delegável.  

 

Aos jovens pede-se empenhamento, pede-se rigor, pede-se que efetivamente 

façam o melhor que possam fazer. Pede-se que busquem a excelência. 

Sabemos que a excelência não é atingida por todos numa primeira fase, mas 

se o trabalho for feito de uma forma rigorosa, vai ser sustentável ao longo do 

tempo e consoante as oportunidades com que se deparem ao longo da vida, 

vão ter o conhecimento necessário para superar esses desafios e chegar cada 

vez mais longe. É esse o valor que os jovens devem reconhecer na educação. 

 

Tem que se ser empenhado, tem que se ser rigoroso, tem que se tentar 

sempre o melhor. Numa comunidade educativa há alunos que têm mais 

dificuldades e outros que têm menos dificuldades, em aprender. Mas o 

importante é o empenhamento que se coloca no que se faz. Não é o resultado 

absoluto e imediato. Em cada momento podemos não ter sido nós a conseguir 

atingir a excelência, mas se fizermos o nosso trabalho com seriedade, esse 

momento terá uma maior probabilidade de aparecer.  

 

Aos pais e encarregados de educação pede-se que valorizem socialmente a 

educação, para que os seus filhos e/ou educandos, possam reconhecê-la como 

condição determinante para o sucesso na sua preparação para a vida ativa.  
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E pede-se-lhes também envolvimento, enquanto membros de uma comunidade 

educativa, na construção e acompanhamento do Projeto Educativo das escolas 

das crianças e jovens que têm a seu cargo. 

 

Descentralização e autonomia das escolas: 
 

A administração educativa converteu-se num edifício complexo e de dimensões 

gigantescas e com dificuldades evidentes em assegurar centralmente, a 

direção, gestão, controlo e regulação do sistema educativo com eficácia.  

 

Neste quadro, como acontece na generalidade dos países parceiros europeus, 

e concretizando princípios constitucionais e princípios consagrados na Lei de 

Bases do Sistema Educativo, importa aprofundar os processos de 

descentralização e de devolução de poderes para os contextos locais, 

conferindo mais competências tanto aos municípios como às escolas. Uma 

gestão de proximidade é, naturalmente, uma gestão mais capaz de resolver 

com sucesso os problemas educativos que se colocam aos diferentes 

contextos e comunidades locais. 

    

O processo de descentralização das escolas portuguesas, fortemente 

impulsionado pelo XIX Governo Constitucional, que passou de 23 

Escolas/Agrupamentos de Escolas, em 2011, para 212,em 2015, é um exemplo 

de aprofundamento das dinâmicas de gestão local da educação, reforçando os 

papéis e a capacidade de intervenção dos municípios, dos Agrupamentos de 

Escola, ou de Escolas não Agrupadas e das respetivas comunidades 

educativas - pais e encarregados de educação, alunos, pessoal docente e não 

docente -, bem como da capacidade de maior proximidade e contextualização 

das decisões tomadas.  

 

Importa portanto monitorizar e avaliar a sua implementação, tendo em vista a 

sua extensão a outros municípios que o desejem. 

 

Sempre defendemos que ao Ministério da Educação compete a definição dos 

grandes princípios orientadores do sistema educativo, no quadro de obrigações 
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de serviço público que todos os estabelecimentos de ensino, públicos e 

privados, têm que cumprir.  

 

Importa continuar a aprofundar a autonomia, dos Agrupamentos de Escolas e 

Escolas não Agrupadas, vinculados ao cumprimento dos pressupostos 

estruturantes do sistema educativo, às suas obrigações de serviço público e ao 

cumprimento das regras da contabilidade pública. Os estabelecimentos de 

ensino têm no entanto de ter liberdade para definir e concretizar os seus 

Projetos Educativos efetuando a gestão interna mais adequada à comunidade 

educativa que servem. 

 

As escolas e os agrupamentos de escolas, devem, todavia, possuir 

personalidade jurídica e autonomia plena, com competência pedagógica, 

financeira e após o concurso de colocação nacional, de contratação de 

professores. 

 

Defendemos o aprofundamento, nos agrupamentos de escolas, de uma maior 

liberdade, de acordo com os pressupostos estruturantes, para:  

1. A conformação dos conteúdos programáticos e da oferta curricular de 

escola; 

2. A criação de modelos específicos de avaliação de alunos, 

independentemente da realização obrigatória de exames nacionais no 

final de cada ciclo de estudos;  

3. A definição de incentivos ao estudo, como sejam prémios de mérito, ou 

concursos de escola;  

4. A distribuição da carga horária dentro da oferta curricular de escola;  

5. O desenvolvimento de atividades extracurriculares, preferencialmente 

junto das comunidades locais.  

 

No contexto de autonomia plena, o Projeto Educativo e o corpo docente 

passam a ser as vantagens competitivas de cada escola, sendo que a sua 

avaliação passará a ser elemento objetivo de comparação entre escolas, 

contextualizada por indicadores socioeconómicos, o que permitirá aos alunos e 

encarregados de educação uma capacidade de escolha fundamentada. 
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E nesse âmbito, para que tal se possa concretizar é necessário encarar o 

Projeto Educativo como o elemento distintivo e integrador de cada escola, em 

função do contexto em que desenvolve a sua ação, na procura de atingir os 

grandes objetivos do sistema educativo, a melhoria dos resultados escolares e 

a prevenção do abandono escolar. 

 

Para atingir estes objetivos é absolutamente essencial a forma como a escola 

reflete sobre os procedimentos conducentes à melhoria sustentada dos 

conhecimentos dos alunos e à prevenção do abandono no seu Projeto 

Educativo.  

 

É assim determinante em qualquer Projeto Educativo o envolvimento de toda a 

comunidade educativa para a conjugação dos esforços necessários para que, 

de acordo com o papel diferenciado de cada interveniente no processo 

educativo, se consiga cada vez mais reforçar o valor social da educação como 

fator sustentável de desenvolvimento pessoal e profissional e a sua 

repercussão no desenvolvimento do país. 

 

Neste quadro propomos as seguintes medidas: 

1. Monitorizar e avaliar de modo consistente os projetos-piloto de 

descentralização da educação em curso, bem como os projetos em 

contratos de autonomia celebrados; 

2. Reforçar e ampliar a rede de escolas com contratos de autonomia; 

3. Ampliar a autonomia das escolas, designadamente conferindo 

personalidade jurídica às escolas com contrato de autonomia, 

garantindo deste modo a desburocratização e a simplificação de 

processos e o reforço da autonomia administrativa e financeira destas 

escolas; 

4. Reforçar os mecanismos de avaliação e acompanhamento das escolas; 

5. Promover a gestão flexível do currículo, em função do contexto em que 

desenvolvem a sua ação educativa; 

6. Promover medidas de reconhecimento do mérito das escolas com 

melhores resultados; 
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7. Garantir às escolas com contrato de autonomia definir o perfil dos 

professores a contratar, a fim de o orientar para o seu Projeto e oferta 

educativa, bem como conceder-lhes também competências partilhadas 

no processo de contratação destes profissionais.  

 

Gestão profissional das escolas: 
 

Na sequência do aprofundamento das políticas de descentralização e de 

promoção da autonomia das escolas, importa criar mais e melhores condições 

para o sucesso e melhoria da qualidade, eficácia e eficiência destas medidas. 

Existe hoje uma ampla investigação e um vasto leque de orientações com 

origem nas diferentes organizações internacionais que enfatizam o papel 

nuclear e estratégico das lideranças escolares no aprofundamento da 

autonomia das escolas e na melhoria da qualidade da educação. 

   

Em Portugal a liderança, direção e gestão das escolas tem sido da 

responsabilidade de docentes de carreira que, pese embora todo o seu 

empenho, nem sempre têm demonstrado o perfil e os conhecimentos 

adequados para o exercício da função com qualidade, eficácia e eficiência.  

 

Por outro lado, deveremos também ter em conta que aproximadamente 2/3 dos 

diretores atualmente em exercício de funções apresentam uma idade média 

igual ou superior a 50 anos de idade, sendo, por isso, fundamental perspetivar 

no médio prazo de forma sustentada decisões adequadas à resolução do 

problema, designadamente, garantindo um processo de substituição eficaz e 

tranquilo e que assegure a melhoria da qualidade de resposta do Sistema aos 

problemas educativos emergentes. 

  

A profissionalização dos líderes escolares é hoje, não apenas uma realidade 

característica de um vasto conjunto de países ocidentais, como corresponde 

também a uma das orientações estratégicas estabelecidas pelas organizações 

internacionais. 
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Neste quadro propomos a criação de uma carreira própria para diretores 

escolares, cujo perfil passa pela experiência de anos de exercício da docência 

e pela exigência de formação adequada para o exercício da função.  

 

Importa efetivamente fazer da liderança escolar uma função atrativa pelo que é 

nossa proposta: 

1. Profissionalizar o recrutamento dos líderes/dirigentes escolares, criando 

para o efeito uma carreira própria distinta da carreira docente e 

considerando a possibilidade de integração de gestores e líderes com 

diferentes experiências e formações nas equipes de liderança; 

2. Definir o perfil de conhecimentos e competências exigente e adequado à 

seleção dos candidatos ao exercício da função de diretor escolar, 

permitindo o rejuvenescimento dos gestores escolares; 

3. Contratualizar com as instituições de ensino superior formação 

adequada ao desenvolvimento do perfil profissional exigido. 

 

Para o efeito deve ser tido em conta que o gestor escolar: 

1. Obtenha a sua formação através de uma formação obrigatória, sendo 

que, transitoriamente, deve ser considerado que todos os docentes com 

formação especializada em gestão escolar possam integrar a carreira. 

Estipulando-se o número de anos limite para completar a formação 

obrigatória; 

2. Se apresente como candidato a Escolas e Agrupamentos de Escolas do 

seu interesse através de um processo concursal; 

3. Que integre a respetiva carreira, poderá, querendo, regressar à carreira 

docente, mantendo-se o seu lugar de provimento durante cinco anos. 

 
Criação e desenvolvimento de Escolas Especializadas Independentes: 
 

À semelhança das escolas artísticas da música e da dança, bem como as 

escolas artísticas especializadas, devemos promover o desenvolvimento de 

outras escolas especializadas e independentes. 
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Essas escolas, associadas a determinadas áreas do saber, como a área 

desportiva ou áreas de índole cultural ou técnica, devem caracterizar-se por: 

1. Planos próprios condicionados a um currículo mínimo nacional em que 

se integrem as áreas disciplinares e disciplinas curriculares 

estruturantes; 

2. Uma gestão própria de natureza pública, municipal ou de cooperativa de 

professores; 

3. Autonomia de contratação do pessoal docente e não docente; 

4. Transferência do "envelope" financeiro correspondente às transferências 

globais para as escolas, incluindo salários, funcionamento, manutenção; 

5. Contratualização com Federações Desportivas ou Organizações 

Culturais ou Técnicas; 

6. Autonomia na gestão do orçamento privativo. 

 

Liberdade de Escolha: 
 

Defendemos que cada aluno e/ou encarregado de educação possa escolher, 

livremente, a escola a frequentar, de acordo com o que entendam ser o projeto 

educativo que mais se adeque à sua educação e formação.  

 

Para o aprofundamento da liberdade de escolha das famílias, pelo 

estabelecimento de ensino que pretendem frequentar, é necessário pugnar 

pelo crescimento dos contratos de apoio às famílias. O crescimento dos 

contratos de apoio às famílias devem ser prioritariamente concretizados nas 

áreas de crescimento demográfico e em que se articulam no sistema educativo 

a rede de oferta pública de ensino. 

 

Defendemos igualmente que cada escola tem a liberdade de escolher o seu 

Projeto Educativo, de acordo com as especificidades da comunidade em que 

se insere, no respeito pelo enquadramento normativo definido pelo Ministério 

da Educação.  

 

O aprofundamento do caminho iniciado com a flexibilidade curricular, deve ser 

continuado, tomados que sejam em devida conta nomeadamente, o interesse 
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das populações escolares a que a oferta se destina, os recursos locais 

existentes e as características exigíveis do pessoal docente.  

 

Consideramos também que deve ser prosseguida e aprofundada a 

diversificação da oferta entre escolas que optam por vias profissionalizantes e 

outras que se vocacionam mais para o prosseguimento de estudos, 

competindo ao Estado, promover as medidas necessárias para a articulação e 

a mobilidade entre os dois tipos de oferta. 

 

Na nossa visão de liberdade de aprender e de ensinar cabem também as 

novas tecnologias de informação e comunicação. A escola tem de ter a 

liberdade de se organizar em função da utilização dos diferentes recursos 

informáticos e poder dar resposta também a situações de impedimento de 

presença física prolongada dos alunos, devidamente comprovada, quer por 

motivos de doença prolongada, quer por serem alunos com o estatuto de 

atletas de alta competição ou estejam envolvidos em atividades artísticas de 

relevante interesse nacional. 

 

Formação contínua dos profissionais de ensino: 
 

Os professores são os agentes educativos que desempenham o papel mais 

determinante na promoção de uma educação de qualidade, tanto através do 

ensino diário na sala de aula, promovendo a aprendizagem e o progresso 

académico dos alunos, como também no seu bem-estar e nas atitudes sociais 

e comportamentais que o evidenciam sobre a educação e a escola. 

 

Neste quadro, em alinhamento com as orientações das organizações 

internacionais, importa investir na melhoria das competências e da qualidade 

profissional dos professores, pelo que se propõe: 

1. Melhorar a formação inicial de professores, designadamente no que se 

refere à sua dimensão prática, isto é formação em contexto de sala de 

aula e de trabalho na escola; 

2. Investir na formação contínua e no desenvolvimento profissional dos  

professores, mobilizando e rentabilizando os recursos disponíveis no 
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quadro do financiamento da União Europeia, e recorrendo a processos 

integrados de formação baseados nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, no conhecimento científico e pedagógico e na prática de 

ensino; 

3. Incentivar redes de colaboração, presenciais e à distância, de divulgação 

de boas práticas e de resolução de problemas entre as escolas e os 

seus profissionais; 

4. Promover redes de mobilidade docente, tendo em vista a aquisição e 

partilha de conhecimentos e competências. 

 

Currículo e metas curriculares: 
 

Quando se falamos de reformas educativas geralmente estas são associadas a 

reformas curriculares, dado que o currículo escolar é o elemento estruturante 

de uma educação de qualidade, tendo em vista a formação dos jovens, bem 

como a sua capacitação futura para a sua inserção e participação na sociedade 

e a sua inserção no mercado de trabalho. 

 

Considerando que no quadro do XIX Governo constitucional, o último governo 

que completou a legislatura, se procedeu a uma profunda revisão curricular, 

patente na alteração dos programas de diferentes disciplinas e à definição das 

metas curriculares para os diferentes ciclos de escolaridade.  

 

Considerando que não existe ainda informação credível e fundamentada sobre 

os méritos e problemas inerentes às mudanças introduzidas e considerando 

que a estabilidade do currículo deve ser uma característica do sistema, 

evitando alterações sistemáticas no seu conteúdo, que de resto são 

frequentemente consideradas contraproducentes, propomos: 

1. A avaliação da implementação do currículo, pelo Conselho Nacional de 

Educação, por forma a avaliar os méritos e os ajustes considerados 

necessários, tendo em vista informar a decisão e a obtenção de um 

consenso social e politicamente alargado relativamente ao “núcleo duro” 

do Currículo Nacional, bem como às alterações tidas por convenientes; 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

568 

2. Priorizar e garantir a universalidade da educação pré-escolar para todos 

os alunos a partir dos 3 anos de idade; Investir na melhoria da qualidade 

do ensino do primeiro ciclo do ensino básico, por se tratar de um ciclo 

estruturante que fornece as bases para o percurso escolar futuro de 

todos alunos, designadamente através da oferta de mecanismos de 

apoio e acompanhamento das crianças que revelem mais dificuldades; 

3. Estabelecer um período de aprendizagem da língua portuguesa a todos 

os alunos provenientes de países estrangeiros e que não apresentem 

um domínio da língua portuguesa que os capacite a integrar as 

atividades de ensino de forma integral. A esses alunos deverá ser 

proporcionado um período a estabelecer pelos órgãos da escola em que 

o aluno terá um acompanhamento individual ou em grupo no domínio da 

língua portuguesa, sendo que nesse período integrará a respetiva turma 

nas disciplinas de índole técnico ou das ciências exatas. O restante 

tempo consideramos dever ser de aprendizagem da língua portuguesa. 

 

Melhorar o sistema de educação, formação e qualificação profissional: 
 

Portugal tem feito progressos assinaláveis no que se refere educação e 

formação e qualificação profissional de jovens e adultos, designadamente 

através da criação no ensino secundário, do ensino profissional, da aposta na 

formação e qualificação profissional de jovens e adultos, existindo hoje um 

sistema diverso de formação e qualificação articulado com as exigências 

europeias e garantindo através da adoção do Quadro Nacional de 

Qualificações, a mobilidade de estudantes e trabalhadores no espaço europeu.  

 

Recentemente, o Catálogo Nacional de Qualificações, instrumento de gestão 

estratégica das qualificações de nível não superior, passou a integrar os cursos 

vocacionais de nível secundário, uma oferta que surgiu da necessidade de 

diversificar os percursos de qualificação.  

  

Todavia, importa continuar a desenvolver e melhorar o sistema, a qualidade 

das suas respostas, bem como a adequação das ofertas e perfis de formação 
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às necessidades do tecido empresarial e às prioridades desenvolvimento 

estratégicos para a competitividade e modernização da economia do país. 

 

Neste quadro propomos as seguintes medidas: 

1. Continuar a aposta no ensino profissional em regime dual como modelo 

estruturante da formação e qualificação de jovens, designadamente 

melhorando a sua qualidade e adequação, robustecendo o sistema 

através da reestruturação da rede de oferta formativa baseada na 

relevância da formação e na sua frequência, tendo em consideração as 

características do tecido empresarial das diferentes regiões do país; 

2. Garantir a permeabilidade entre as diferentes ofertas de educação e de 

formação, de modo a que os alunos/formandos possam por sua vontade 

mudar de percurso; 

3. Assegurar a diversidade da oferta e dos percursos formativos (formação 

profissional, ensino vocacional, currículos alternativos, cursos de 

educação e formação), de modo a que as escolas no quadro da sua 

autonomia possam garantir as ofertas formativas que melhor se 

adequam aos contextos locais; 

4. Eleger a qualificação de adultos como uma prioridade estratégica de 

desenvolvimento e combate ao desemprego estrutural; 

5. Adequar o Catálogo Nacional de Qualificações às prioridades e ao 

desenvolvimento estratégico para a competitividade e modernização da 

economia do país; 

6. Perseguir os esforços de credibilização e oferta pública de formação 

profissional de modo a alcançar o objetivo de 50% dos alunos em idade 

escolaridade obrigatória possuírem uma qualificação e certificação 

profissional; 

7. Apoiar a criação de Escolas Profissionais de Referência Empresarial em 

áreas de atividade consideradas estratégicas. 

 

Avaliação - Um sistema credível e rigoroso de avaliação na Educação: 
 

Uma política de exigência e de rigor é indissociável de um sistema de avaliação 

credível que possibilite, tanto um conhecimento aprofundado das respostas do 
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sistema nas suas múltiplas vertentes, como as regulações necessárias à sua 

melhoria contínua. 

 

Tendo em vista informar para a tomada de decisão no sentido da promoção 

das medidas que mais e melhor se adequem à melhoria sistémica do sistema 

educativo, importa incentivar e promover uma cultura de avaliação aos mais 

diversos níveis do sistema educativo, dada a sua inter-relação e 

interdependência, nomeadamente através de: 

1. Avaliação das políticas educativas, a fim de que se consolidem e 

aprofundem e melhorem as medidas adequadas, de acordo com o que a 

seguir se indica em Políticas educativas; 

2. Avaliação externa das escolas introduzindo melhorias no modelo 

vigente, designadamente com a introdução da contratualização com as 

escolas de observação de aulas, na avaliação da prestação do serviço 

educativo; 

3. Avaliação dos alunos recorrendo a padrões de rigor e de exigência, 

designadamente com a consolidação de exames no final de cada ciclo 

de escolaridade; 

4. Avaliação do desempenho docente numa lógica de desenvolvimento 

profissional e de reconhecimento do mérito, promovendo a melhoria e 

reformulação do modelo em vigor baseada numa avaliação do modelo 

em exercício e da sua implementação prática; 

5. Avaliação do currículo e dos manuais escolares, recorrendo para o efeito 

a comissões em que participem as diferentes associações científicas e 

profissionais, bem como personalidades de reconhecido mérito nas 

diferentes áreas da educação. 

 

Políticas educativas: 
 

Numa perspetiva de procura de sustentabilidade das políticas educativas, não 

deve o Conselho Nacional de Educação, ser chamado a pronunciar-se apenas 

aquando da entrada em vigor de reformas ou revisões curriculares.  

 

Assim consideramos que: 
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1. Deve competir, ao Conselho Nacional de Educação, avaliar as políticas 

educativas implementadas pelos Governos.  

 

Deste modo salvaguarda-se a procura da melhoria do desenvolvimento 

educativo, numa perspetiva sustentável e ajustado às necessidades sociais, 

contribuindo este órgão, com o seu parecer, para a tomada de posição de 

manutenção das políticas educativas em curso, ou proceder aos ajustamentos 

considerados necessários. 

 

As políticas educativas, não podem ser cegas. As políticas educativas têm de 

promover a mobilidade social, respondendo às necessidades sociais, quer do 

ponto de vista individual, quer do ponto de vista da sociedade. 

 

É importante que a avaliação das políticas educativas, por parte do Conselho 

Nacional de Educação, de uma forma isenta, se constitua como um fator 

determinante da melhoria da qualidade da Educação. 

 

Administração escolar: 
 
Sendo um eixo de fundamental para a eficiência e transparência do sistema 

educativo a reformulação da Administração Escolar deve continuar, tendo em 

conta três vetores: 1. Externalização de funções; 2. Articulação entre os 

Serviços Administrativos do Ministério da Educação; 3. Reorganização 

funcional dos Serviços do Ministério da Educação. 

 

Assim propomos: 

1. A externalização de funções das diferentes direções-gerais e das 

escolas racionalizando recursos e simplificando processos.  

Sem perder qualquer função reservada e institucional, importa identificar 

áreas e funções que possam ser externalizadas sem perder qualidade e 

eficácia, nomeadamente nas inúmeras aplicações que cada escola 

contratualiza e utiliza. 

2. A harmonização fundamental da recolha e divulgação de dados e de 

informação.  
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Nesse sentido as direções-gerais devem articular procedimentos, a fim 

de recolherem, divulgarem e apresentarem a mesma informação, 

validada. 

3. A alteração da tutela de algumas funções administrativas e funcionais 

dos serviços e das escolas.  

Na área financeira, o serviço de processamento de salários deve ser 

transferido para o Instituto de Gestão Financeira. Essa transferência 

constituirá uma mais-valia para o sistema educativo e reduzirá 

fortemente os custos de operacionalização. 

Na área organizacional, das escolas, a passagem das diferentes 

aplicações que cada escola contratualiza para a cloud diminuirá gastos 

desnecessários. 

Na área do contencioso e disciplinar, importa promover a afetação de 

recursos humanos, jurídicos, às escolas, devendo caber à Inspeção-

Geral de Educação o papel charneira neste processo, pela formação 

que desenvolve nessa área junto das escolas.  

 
Lei de Bases do Sistema Educativo: 
 
Na União Europeia a generalidade dos seus Estados organizou os seus ciclos 

de escolaridade entre ensino primário e ensino secundário. E dentro de cada 

um, dois níveis, o inferior e o superior. 

 

Este é um caminho que temos de fazer no sistema educativo português. Com a 

atual compartimentação perde o primeiro ciclo de escolaridade, em regime de 

monodocência, dado que se estivesse integrado com o segundo ciclo de 

escolaridade ganharia sinergias e permitiria uma gestão de recursos mais 

eficaz, pese embora as novas unidades orgânicas, os Agrupamentos tenham 

como um dos objetivos quebrar esse isolamento e dar-lhe dimensão a fim de 

ganharem massa crítica. 

 

Perde também o atual ensino secundário, pois fica isolado, sem a consideração 

do terceiro ciclo de escolaridade como secundário inferior. Esse isolamento é 

notório nas escolas secundárias que não constituem agrupamento, dado que 
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não tem assim os seus professores a possibilidade de articular 

convenientemente os saberes adquiridos pelos alunos no ciclo de escolaridade 

antecedente com as necessidades do ensino secundário. A divisão existente 

dos ciclos de escolaridade é excessivamente compartimentada e desajustada 

aos 12 anos de escolaridade obrigatória, hoje existentes.  

 

Por conseguinte propomos: 

1. A revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, criando o ensino 

primário, agregando os atuais, primeiro e segundo ciclos de 

escolaridade, passando cada um desses ciclos a ser designados 

respetivamente por primário inferior e primário superior. Do mesmo 

modo se deve proceder à criação de um ensino secundário com a 

divisão em secundário inferior e superior, agregando respetivamente o 

atual terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário.    

 

Após a apresentação de um conjunto vasto de propostas que vem sendo 

amadurecido desde que em 2005 fui chamado à responsabilidade, partilhada, 

de organizar um Programa para a Educação em Portugal, sufragado nesse 

ano, tal como voltou a acontecer em 2009, 2011 e 2015, este último depois do 

exercício de funções governativas durante quatro anos, posso afirmar que se 

torna cada vez mais premente que na educação o discurso político se 

apresentem aos olhos de todos consistente e coerente com os objetivos do 

sistema educativo, sob pena de não contribuir para os seus objetivos centrais, 

a melhoria dos resultados escolares, tendo subjacente o aumento dos 

conhecimentos, e a prevenção do abandono escolar precoce. 

 

E nessa linha, tal como já referimos, torna-se importante que os diferentes 

representantes das forças políticas, decisores em matérias de política 

educativa, trabalhem para o estabelecimento de plataformas de entendimento, 

nas questões estruturais do sistema educativo, a fim de que se possam atingir 

consensos, tendo presente a necessidade de o sistema educativo responder às 

necessidades sociais, criando condições para que os nossos alunos, na sua 

diversidade tenham percursos sustentáveis, pelos conhecimentos adquiridos, e 

consequentemente longos. 
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O caminho de aproximação às taxas médias de conclusão do ensino 

secundário e de prevenção do abandono escolar precoce, verificadas na União 

Europeia, é um caminho ainda árduo, pese embora a grande aproximação 

verificada na última década. Mas o que falta para lá chegar é agora mais árduo, 

pois trata-se de se recuperarem os casos mais difíceis e persistentes nos 

campos do abandono e do insucesso. É preciso ter coragem para implementar 

medidas de rutura com as medidas tradicionais que revelam não ter já efeitos 

progressivos, é preciso ter novas ofertas e estabelecer novas medidas de 

alcance social. É preciso que a classe política se consciencializa que o país só 

tem a ganhar em retirar do campo da batalha política, as questões educativas. 

 

A Educação é uma questão de Estado e o interesse do Estado tem de estar 

acima das questiúnculas políticas. A educação e o discurso político têm de 

iniciar a sua convergência nas matérias estruturantes, em nome do interesse 

nacional. 
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categoria Cursos Científico Humanísticos de Ciências e Tecnologias 

Tabela 4: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de 

Socioeconómicas 

Quadro 1: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da 

categoria Cursos Científico Humanísticos de Socioeconómicas 

Tabela 5: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de 

Sociais e Humanas  

Quadro 1: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da 

categoria Cursos Científico Humanísticos de Sociais e Humanas  

Tabela 6: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de 

Línguas e Literatura 

Quadro 1: Unidades de registo dos Aspetos Negativos da categoria Cursos Científico 

Humanísticos de Línguas e Literatura 

Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da 

categoria Cursos Científico Humanísticos de Línguas e Literatura 

Tabela 7: Resultados descritivos da Categoria Cursos Científico Humanísticos de 

Artes Visuais 

Quadro 1: Unidades de registo dos Aspetos Negativos da categoria Cursos Científico 

Humanísticos de Artes Visuais 

Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas da 

categoria Cursos Científico Humanísticos de Artes Visuais 

Gráfico 1: Frequências dos aspetos considerados nos Pareceres das Universidades 

 

6.1.2.2. Análise dos Contributos e Pareceres das Direções Regionais de 
Educação. 

Tabela 1: Resultados descritivos da Categoria Considerações Gerais, das Direções 

Regionais de Educação 
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Quadro 1: Unidades de registo da subcategoria “Questões” das Direções Regionais de 

Educação 

Quadro 2: Unidades de registo das Sugestões Incorporadas e Não Incorporadas das 

Direções Regionais de Educação 

 

6.1.2.3. Análise dos Contributos e Pareceres do CNE. 
Tabela 1: Resultados descritivos sobre os Contributos e Pareceres do CNE 

Gráfico 1: Análise dos aspetos considerados no Parecer do CNE, em função do 

número de Unidades de Registo 

Gráfico 2: Síntese dos contributos e Parecer do CNE, em relação aos aspetos 

considerados 

Quadro 1: Unidades de registo da subcategoria “Visão sobre o ensino” 

Quadro 2: Unidades de registo da subcategoria “Objetivos da educação em Portugal 

no quadro da UE” 

Quadro 3: Unidades de registo da subcategoria “Aspetos Positivos” 

Quadro 4: Unidades de registo da subcategoria “Aspetos Negativos” 

Quadro 5: Unidades de registo da subcategoria “Sugestões” 

 

6.1.3. Terceiro objetivo de análise 
Figura 1: Matriz de análise de conteúdo – Terceiro objetivo específico 

Tabela 1: Resultados descritivos para a categoria geral de “Princípios orientadores da 

organização e gestão do currículo” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.1 

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.3  

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.4  

Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.5  

Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.6  

Quadro 7: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.7  

Quadro 8: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.8  

Quadro 9: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.9  

Tabela 2: Resultados descritivos para a categoria geral de “Oferta formativa” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.3  

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.4  
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Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.5  

Tabela 3: Resultados descritivos para a categoria geral de “Nova Lei de Bases” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.2  

Tabela 4: Resultados descritivos para a categoria geral de “Gestão e administração 

escolar” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.2  

Quadro 3: Frequência das unidades de registo agrupadas 

Gráfico 1: Frequência de Unidades de Registo 

Gráfico 2: Taxa de cobertura do tema na totalidade do debate  

 

6.1.4.  Quarto objetivo de análise 

6.1.4.1. Análise do discurso político nos debates parlamentares. 
Figura 1: Matriz de análise de conteúdo – Quarto objetivo específico 

Tabela 1: Resultados descritivos para a categoria geral de “Lei de Bases” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.3  

Tabela 2: Resultados descritivos para a categoria geral de “Revisão curricular 

compromete a qualidade do ensino” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.3  

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.4  

Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.5  

Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.6  

Quadro 7: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.7  

Tabela 3: Resultados descritivos para a categoria geral de “Objetivos Estratégicos” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.3  

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.4  

Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.5  

Tabela 4: Resultados descritivos para a categoria geral de “Princípios orientadores da 

gestão e organização do currículo” 
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Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.3  

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.4  

Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.5  

Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.4.6  

Quadro 7: Frequência das unidades de registo agrupadas 

Gráfico 1: Frequência de Unidades de Registo 

Gráfico 2: Taxa de cobertura do tema na totalidade do debate 

 

6.1.4.2. Análise da imprensa e do tratamento noticioso da reforma 
curricular na imprensa nacional 

Gráfico 1: frequência de títulos por tema em destaque 

Gráfico 2: frequência de títulos por cada publicação 

Figura 1: Matriz de análise de conteúdo da imprensa 

Tabela 1: Resultados descritivos para categoria geral de “Gestão e organização do 

Currículo” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.1.3  

Tabela 2: Resultados descritivos para a categoria geral de “Reforma Curricular” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.3  

Quadro 4: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.4  

Quadro 5: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.5  

Quadro 6: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.6  

Quadro 7: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.7  

Quadro 8: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.2.8  

Tabela 3: Resultados descritivos para a categoria geral de “Qualidade do Ensino” 

Quadro 1: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.1  

Quadro 2: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.2  

Quadro 3: Unidades de registo provenientes dos excertos da subcategoria 1.3.3  

Gráfico 3: Frequência de Unidades de Registo por categorias de análise 

Gráfico 4: Taxa de cobertura das Unidades de Registo por categorias de análise 

Figura 2: Grelha de análise de conteúdo sobre a postura e os destaques de cada título  



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

584 

 
CAPÍTULO 7.  
Conclusões.  
Quadro 1: Análise conjunta dos três debates parlamentares - posicionamentos 

ideológicos 

Quadro 2: Análise do discurso político – Debates parlamentares – Construção da 

Reforma  

Quadro 3: Análise do desfasamento discurso político – Debates parlamentares – 

Diploma final  

Quadro 4: Análise do discurso político - debates parlamentares/imprensa - Diploma da 

Reforma 
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Este é o primeiro documento em que de forma explícita e sistematizada se 
enunciam as alterações propostas para o ensino secundário. Apresentam-se as 
linhas orientadoras da revisão curricular enquadradas pelas medidas de política 
educativa que configuram o que entendemos dever ser a reforma do ensino 
secundário. Assumimos convictamente a necessidade dessa reforma e 
entendemo-la como um conjunto de alterações profundas visando a 
prossecução dos objectivos de qualificação e de sustentabilidade do ensino 
secundário e do próprio sistema educativo. 
A estruturalidade dos problemas que afectam a educação em Portugal exige que 
se encontrem respostas e soluções orientadas para a superação do atraso para 
que convergem os inúmeros e recorrentes diagnósticos. Assumimos o risco de 
mais uma reforma na educação, convictos da sua inevitabilidade. A alternativa é 
a resignação decadentista ou a ilusão de uma revisão envergonhada. À 
obsessão de gerar consensos alargados, preferimos o debate franco e aberto, a 
crítica séria e fundamentada, os contributos globais ou parcelares que qualquer 
cidadão entenda por bem fazer. 
Pela incidência e expressão do processo de mudança que está subjacente a 
estas propostas, a discussão pública não se poderá confinar ao reduzido núcleo 
de técnicos e especialistas da educação. Dos professores aos encarregados de 
educação, das associações científicas e profissionais ao cidadão comum, das 
organizações sindicais às associações e movimentos cívicos, todos têm o direito 
e o dever de participar nesta reflexão em torno do que queremos para o futuro 
do ensino e formação das novas gerações. E porque se trata do futuro não é 
aceitável o silêncio, o alheamento, a resignação. 
 
 
David Justino 

Ministro da Educação 

 
 
 
 

 



Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 3 21-11-2002 

 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 
 
 
O XV Governo Constitucional ao aprovar o Decreto-Lei n.º 156/2002 explicitou as razões que 
sustentavam a sua decisão com base no facto de “não estarem reunidas as condições 
essenciais para a efectiva aplicação prática desta revisão curricular e, acima de tudo, para dela 
extrair todos os efeitos inerentes a uma verdadeira opção estratégica nacional para o ensino 
secundário, opção essa em que uma tal revisão não pode deixar de constituir-se”. Entre essas 
razões é oportuno recordar as que se revelaram determinantes dessa decisão: 
 

A consecução plena dos princípios e dos objectivos da revisão curricular do 
ensino secundário pressupõe, de facto, a reavaliação de alguns aspectos, dos 
quais se destaca:  
a) O conteúdo de alguns programas, a opção quanto a certos planos de estudo 
(como acontece com a lacuna a nível da aprendizagem no âmbito das 
tecnologias de informação), o número de cursos gerais e tecnológicos (numa 
perspectiva integrada com o modelo de planos de estudo opcionais), a matriz de 
cargas horárias dos cursos e os tempos lectivos (em articulação com a extensão 
dos programas);  
b) A criação de condições adequadas para a orientação e para avaliação dos 
alunos no final do ensino básico, de forma a ultrapassar a difícil situação de 
insucesso e abandono que se verifica actualmente no 10.º ano de escolaridade, 
a qual não será resolvida apenas com a nova etapa inicial de diagnóstico e 
orientação nele prevista;  
c) A necessidade de aproveitar plenamente esta revisão curricular para 
redesenhar, em termos mais equilibrados e criteriosos, a rede nacional de oferta 
do ensino secundário;  
d) A salvaguarda das condições de organização das escolas e de preparação e 
formação dos docentes;  
e) A garantia de disponibilidade dos instrumentos para uma avaliação rigorosa 
das implicações financeiras desta revisão curricular, área onde a ausência de 
informação é assinalável;  
f) A preparação dos meios e processos de monitorização dos resultados 
verificados na implementação da revisão curricular, perante um conjunto de 
indicadores e objectivos a definir, que garantam as condições para o 
planeamento e a gestão das correcções e desenvolvimentos a introduzir.  
Refira-se, ainda, que a revisão curricular do ensino secundário não poderá 
deixar de acolher um objectivo central para o País, que o Programa do Governo 
enunciou: a construção de um modelo corrente de formações tecnológicas de 
nível secundário, a partir de ofertas articuladas de ensino tecnológico e 
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profissional, englobando também a formação ao longo da vida, com vista à 
consolidação de um novo equilíbrio entre a oferta de ensino secundário geral, 
por um lado, e a oferta de ensino secundário tecnológico e profissional, por 
outro, em termos mais adequados aos modelos de realização profissional 
requeridos pelas sociedades modernas. 
 

No debate mensal do mês de Outubro último o Sr. Primeiro-ministro teve oportunidade de traçar, 
perante a Assembleia da República, quais os grandes objectivos estratégicos para o 
desenvolvimento do sistema educativo e, em especial, as grandes linhas da reforma do ensino 
secundário, nomeadamente o do prolongamento da escolaridade obrigatória até ao 12.º ano. 
 
Cumpre agora enunciar as grandes linhas orientadoras da revisão curricular do ensino 
secundário, bem como explicitar o seu enquadramento estratégico face aos objectivos e aos 
princípios já definidos. É o que fazemos com este documento de forma a promover uma 
discussão pública alargada, recolher os contributos de todos quantos entendam por bem 
participar e, partindo desta base de reflexão alargada, elaborar o diploma legal que consagre a 
nova estrutura curricular. O prazo para discussão pública do presente documento será de dois 
meses. 
 
Este documento orientador explicita nas suas grandes linhas o enquadramento estratégico para 
todo o ensino secundário e avança com maior profundidade com a arquitectura curricular dos 
cursos do ensino científico-humanístico (tradicionalmente designado por “geral”) e do ensino 
tecnológico. No prazo de três meses o mesmo será feito para o ensino profissional e para o 
ensino artístico (artes performativas), enquanto modalidades autónomas do ensino secundário. 
Entretanto serão igualmente divulgados os documentos orientadores e diplomas das 
modalidades especiais de educação escolar, que mais directamente se associam com o ensino 
secundário, nomeadamente a formação profissional, o ensino recorrente de adultos e o ensino 
português no estrangeiro. 
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Enquadramento estratégico e linhas orientadoras 
 
 
1. Redefinir os objectivos e delinear a estratégia mais adequada para a sua prossecução passa 

por se compreender o papel do ensino secundário no conjunto do sistema educativo, 
valorizar os factores da sua identidade educativa e formativa, potenciar recursos humanos e 
infraestruturais, criar condições para a redução progressiva das taxas de insucesso e 
abandono escolar. Nesta perspectiva deveremos ter em conta: 

 
2. Os novos contextos e novos objectivos estratégicos para o ensino secundário, decorrentes 

da aprovação do programa do XV Governo Constitucional, nomeadamente os que se 
identificam com: 
2.1. O aumento da qualidade das aprendizagens, no respeito pela pluralidade e equilíbrio 

dos seus fundamentos, a saber: a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das 
competências vocacionais, a capacidade de pensar cientificamente os problemas, a 
interiorização de uma cultura de participação e responsabilidade, a plena consciência 
das opções que potenciam a liberdade e o desenvolvimento dos alunos como 
indivíduos e como cidadãos. A fase de crescimento da oferta de educação terá de dar 
lugar à da sua qualificação, tendo presentes as tendências demográficas e a 
necessidade de superação do baixo nível de desempenho e qualificação das gerações 
recentemente escolarizadas. A pressão das visões utilitárias da formação para o 
mercado de trabalho não poderá conduzir a uma especialização precoce dos conteúdos 
e do desenho curricular, em claro sacrifício da formação de base, de carácter 
humanista, aberta ao conhecimento, à inovação e à mudança, à diversidade cultural e à 
afirmação dos valores de civilidade e do personalismo. Essa especialização precoce 
conduz a uma mais que comprovada rigidez das opções sobre trajectos escolares e 
dificuldades acrescidas na empregabilidade das novas gerações. A prossecução do 
objectivo da qualificação das aprendizagens não pode, entretanto, constituir factor de 
discriminação dos trajectos escolares, nem do acesso a cada uma das modalidades de 
ensino a partir de critérios que não sejam os do desempenho e do mérito evidenciados 
ao longo do processo de aprendizagem. O princípio da igualdade de oportunidades 
deverá orientar esse processo de qualificação e nunca este a sacrificar aquele. 

2.2. O combate ao insucesso e abandono escolares, fenómenos que assumem no 
ensino secundário a maior expressão do conjunto do sistema educativo. Estando 
ambos associados, o segundo constitui um dos mais preocupantes factores de 
discriminação social e cultural entre as novas gerações, ao mesmo tempo que identifica 
uma das mais persistentes fontes de ineficiência do sistema. São conhecidas as razões 
que, a montante, sustentam esta ineficiência do ensino secundário, nomeadamente o 
sistema de avaliação e a clara falta de articulação entre este nível e o ciclo final do 
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básico. A estratégia para superar este problema passa necessariamente por ajustar 
curricula e conteúdos programáticos, conferindo-lhes maior coerência e 
sequencialidade, não sacrificando os níveis de exigência de qualquer deles à conclusão 
da escolaridade básica nem à progressão, a qualquer custo, com vista a obter melhor 
acesso ao ensino superior. 

2.3. Uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do 
conhecimento, que só poderá ser dada através de um investimento sustentado na 
formação em tecnologias da informação e comunicação. O princípio da 
transversalidade curricular desta formação é atendível para situações de acesso 
generalizado a este tipo de conhecimento e formação. Infelizmente, não é o caso de 
Portugal. Há que garantir que todos os alunos dominam um conjunto mínimo de 
conhecimentos e técnicas de forma a permitir que, a partir desse patamar, se possam 
desenvolver as competências que lhes estão associadas. A transversalidade potencia a 
desigualdade de acesso e de desenvolvimento educativo, beneficiando os que 
usufruem de um ambiente familiar com maior capital cultural, mas relegando para a 
iliteracia digital os social e culturalmente desfavorecidos. O ensino obrigatório das TIC é 
um imperativo educativo mas também social e cultural. Não basta saber aceder à 
Internet, substituir a máquina de escrever por um processador de texto ou construir um 
gráfico a partir de uma folha de cálculo. As técnicas e o domínio dos processos de 
sistematização e tratamento de informação, das aplicações ligadas ao desenho 
assistido por computador, ou a capacidade de produzir conteúdos para Internet, são 
domínios estratégicos do conhecimento a que não poderemos ficar alheios. Não nos 
podemos circunscrever à formação de potenciais consumidores de informação. Pelo 
contrário, o desafio da escola do futuro está na capacidade de formar para a produção, 
tratamento e difusão de informação. 

2.4. A articulação progressiva entre as políticas de educação e da formação potenciam 
a diversidade e qualidade das ofertas e das opções vocacionais de cada aluno ao 
mesmo tempo que criam novas plataformas de mobilidade entre essas ofertas. Quanto 
mais autónomas e exclusivas forem as diferentes vias, menor será a liberdade de 
escolha e de reformulação das opções vocacionais. Essa articulação terá de se orientar 
para uma resposta activa às necessidades do mercado de trabalho sem sacrifício da 
formação global do indivíduo, para o prosseguimento de estudos, mas fomentando a 
capacidade adaptativa a novos trajectos escolares e à própria interrupção da 
escolaridade. 

2.5. O reforço da autonomia das escolas, enquanto garante da afirmação da sua 
individualidade e da expressão social e cultural das comunidades em que se inserem e 
que servem. Este princípio terá de ser entendido como a afirmação da capacidade de 
decisão sobre um leque mais alargado de competências e tarefas, ao mesmo tempo 
que se pretende abrir a escola a uma maior participação da comunidade na gestão e 
nas grandes opções consagradas no seu projecto educativo. Maior autonomia exige 
maior capacidade de decisão, mas, acima de tudo, exige maior responsabilidade, maior 
independência relativamente à administração central e regional e maior integração com 
as comunidades locais. Desejamos escolas abertas às comunidades em que se 
inserem e não apenas centradas sobre si. 
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3. Os novos objectivos estratégicos do desenvolvimento do sistema de ensino, em função das 

tendências demográficas, quer a nível nacional quer regional, bem como da avaliação e 
ajustamento da Lei de Bases do Sistema Educativo. Esta, estando em vigor há cerca de 16 
anos, precisa de ser revista de forma a constituir um instrumento de inovação e mudança do 
sistema e não um bloqueio ao seu desenvolvimento. O XV Governo Constitucional anunciou 
já os objectivos dessa revisão de modo a fazer aprovar uma Lei de Bases da Educação e 
da Formação Vocacional, que consagre, até 2010: 
3.1. A plena integração das políticas de educação e formação vocacional de forma a 

eliminar sobreposição das ofertas de educação/formação e a concretizar os princípios 
de educação e formação ao longo da vida; 

3.2. O aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos, objectivo que pressupõe 
nos oito anos próximos obter resultados efectivos no combate ao abandono escolar e a 
conferir sustentabilidade financeira e de afectação de recursos humanos à estratégia 
que lhe está subjacente; 

3.3. A reorganização dos grandes ciclos de escolaridade no sentido de potenciar a 
estabilidade, a sequencialidade e a progressividade dos trajectos escolares: 

3.3.1.  Ensino infantil (até aos 6 anos) 
3.3.2.  Ensino básico (dos 6 aos 12 anos) 
3.3.3.  Ensino secundário (dos 12 aos 18 anos) 

3.4. O objectivo anterior pressupõe uma maior articulação entre o actual nível 
secundário e o actual 3.º ciclo do Básico, de forma a considerá-los como um 
conjunto coerente e progressivamente diversificado, bem como a utilizar de forma mais 
intensa as infra-estruturas e demais recursos educativos, nomeadamente laboratórios, 
ateliers, bibliotecas, etc. Esta articulação pressupõe ainda maior mobilidade dos 
recursos docentes entre os dois níveis e a consagração de uma tipologia de escola 
próxima das actuais EB3S. É a partir desta configuração que poderemos concretizar o 
já anunciado objectivo de reforçar a componente tecnológica no actual 3.º ciclo, 
mantendo-se o princípio do ensino unificado. 

3.5. A consolidação da diversidade da oferta no secundário, sem sobreposição nem 
concorrência imperfeita, acentuando a especificidade de cada modalidade e adaptando-
a quer às aspirações dos alunos e famílias, quer às necessidades do mercado de 
trabalho e do modelo de desenvolvimento do país: 

3.5.1. Ensino científico-humanístico 
3.5.2. Ensino tecnológico 
3.5.3. Ensino Artístico 
3.5.4. Ensino profissional 
3.5.5. Formação vocacional 

3.6. A primeira modalidade, ensino científico-humanístico, deverá vocacionar-se para o 
prosseguimento de estudos, ao nível superior de carácter universitário, 
preferencialmente, ou politécnico. 
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3.7. O ensino tecnológico deverá orientar-se numa dupla perspectiva: o prosseguimento 
de estudos, preferencialmente para o ensino politécnico e para os cursos pós-
secundários de especialização tecnológica, e para a inserção no mercado de trabalho, 
privilegiando os domínios das novas tecnologias da informação. Este ensino 
tecnológico não poderá ser entendido como uma sobrevivência do antigo ensino 
técnico, antes terá de vocacionar-se para o ensino das tecnologias do futuro, com 
especial relevo para as da informação e comunicação.  

3.8. O ensino artístico, nomeadamente no domínio das artes performativas, dada a sua 
especificidade curricular, justifica uma matriz própria, enquadradora de uma identidade 
que importa acentuar e visando criar escolas de excelência. 

3.9. O ensino profissional incidirá sobre desenvolvimento de competências para uma boa 
inserção no mercado de trabalho. A mobilidade entre cada uma das modalidades 
deverá permitir concretizar um objectivo central: todos os alunos que abandonem o 
sistema de ensino disporão das competências básicas para o desempenho de uma 
profissão. 

4. Os cursos do agrupamento científico-humanístico são cinco, a saber: 
4.1. CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
4.2. CURSO DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 
4.3. CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
4.4. CURSO DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
4.5. CURSO DE ARTES 

5. Os cursos do agrupamento tecnológico são dez, a saber: 
5.1. CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 
5.2. CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 
5.3. CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 
5.4. CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 
5.5. CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN 
5.6. CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 
5.7. CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 
5.8. CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 
5.9. CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 
5.10. CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

 
6. De acordo com os objectivos atrás enunciados a revisão curricular do ensino secundário 

deverá concretizar-se a partir de um conjunto de alterações que salvaguardando a 
estabilidade na evolução das estruturas curriculares, conferem um potencial de qualificação 
elevado: 
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6.1. Todos os desenhos curriculares assentam na concepção de um currículo mínimo a 
partir do qual as escolas poderão aumentar a oferta de disciplinas em função da 
disponibilidade dos seus recursos.  

6.2. Unidades lectivas de 90 minutos 
6.3. Melhor distribuição das cargas lectivas de cada um dos três anos, atenuando o 

carácter propedêutico do 12.º Ano e acentuando a componente generalista do 10.º ano. 
Não considerando a disciplina de Educação Moral e Religiosa (devido ao seu carácter 
facultativo), as cargas horárias nos cursos científico-humanísticos (25,5+25,5+24) e nos 
cursos tecnológicos (28,5+28,5+30 (35h no período de Estágio)) aproximam-se e 
distribuem-se de forma mais harmoniosa, visando disponibilizar tempos diários quer 
para actividades escolares quer extra-escolares. 

6.4. Diminuição do número de disciplinas da componente de formação específica. 
6.5. O ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da Informação e 

Comunicação com a carga horária semanal de 4,5 horas, integrando a componente de 
formação geral. Esta disciplina conciliará os objectivos de sensibilização à informática e 
de formação em torno das ferramentas de produtividade (gestão de ficheiros, 
processamento de texto, folha de cálculo, apresentações, navegação na Internet, 
correio electrónico, tratamento de imagem, etc.). 

6.6. Aumento da oferta de disciplinas no domínio das TIC (Aplicações Informáticas), 
como prosseguimento e desenvolvimento da disciplina de formação básica, 
nomeadamente em bases de dados, gestão e manutenção de redes, desenho assistido 
por computador, “webdesign”, gestão de projectos, multimédia, etc. 

6.7. Consideração da Área Projecto como espaço de confluência e integração de saberes e 
competências adquiridas ao longo do curso em torno de uma experiência de iniciação à 
pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de estudo, investigação e trabalho em 
grupo. O seu carácter terminal tende a valorizar a preparação para o prosseguimento 
de estudos a nível superior e a avaliar a maturidade intelectual dos alunos. 

6.8. Introdução do Estágio nos cursos tecnológicos de forma a promover a familiarização 
dos alunos com o ambiente de trabalho das empresas e instituições, bem como a 
potenciar o Projecto Tecnológico que deverá ser concretizado na confluência dos 
contributos escolares e do ambiente de trabalho, sem sacrifício da componente de 
formação geral.  

6.9. Redução e melhor distribuição da carga de exames pelo 11.º e 12.º anos, limitando-a 
às disciplinas fundamentais, mas permitindo combinações múltiplas em função das 
exigências do acesso ao ensino superior.  

 
Exames Nacionais – Cursos Gerais 
• Língua Portuguesa ( 12º ano); 
• Filosofia ( 11º ano); 
• Disciplina Específica Trienal (12º ano) e 
• 1 (uma) disciplina Bienal da componente geral ou especifica ( 11º ou 12º ano). 
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Exames Nacionais – Cursos Tecnológicos 

• Língua Portuguesa (12º ano); 
• Disciplina Científica Trienal (12º ano) e 
• 1 (uma) disciplina Bienal científica ( 11º ano) ou Trienal Tecnológica (12º ano) 
• (Avaliação Interna – Prova de Aptidão Tecnológica) 
 
Com esta alteração, torna-se dispensável a realização de provas globais, enquanto 
instrumento de avaliação obrigatório, o que não invalida a sua existência, caso seja essa a 
pretensão de cada uma das escolas, como instrumento de aferição de conhecimentos e de 
preparação para os exames nacionais 
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7. Assim as matrizes curriculares de cada uma das modalidades do ensino secundário 
apresentar-se-ão da forma seguinte: 

7.1. Ensino científico-humanístico 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 
 

 
 

 

Componentes de Formação Disciplinas   

 
Carga horária Semanal 

   

      10º 11º 12º 

Geral Língua Portuguesa 3 3 3 

  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _ 

  Filosofia   3 3 _ 

  Educação Física 3 3 3 

  

 
Tecnologias da Informação e Comunicação 4.5 _ _ 

Sub-total     16.5 12 6 

1 Disciplina Trienal 4.5 4.5 4.5 

Específica Disciplina bienal   b) 

 

   4.5 4.5 _ 

1 Disciplina bienal   b)  4.5 4.5 

  Disciplina anual   c)  

 

      4.5 

Sub-total     9 13.5 13.5 

  Área de Projecto d)    4.5 

Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa e) (1.5) (1.5) (1.5) 

      25.5 25.5 24 

Total      (27) (27)  (25.5) 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f)  

… 
… 
… 
…   f) 
…   f) 

f)
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7.2. Ensino Tecnológico 

 

Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária semanal 

  

        10º 11º 12º 

   Língua Portuguesa 3 3 3 

Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3   

   Filosofia  3 3   

   Educação Física 3 3 3 

   
Tecnologias da Informação e 
Comunicação 4.5    

Sub-total       16.5 12 6 

Científico   Disciplina Trienal 3 3 3 

   Disciplina Bienal 3 3 _ 

* - Excepto no curso da variante de Informática     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
 
c)A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e do 
Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 10º 11º 12º 

Disciplina Trienal 

Disciplina Bienal 

Disciplina Bienal 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 

Disciplina de Especificação b)  c) 

* …………………………… 

* …………………………… 

Projecto Tecnológico c) 

Estágio c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 
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 CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS    

      

Componentes de Formação Disciplinas   

 
Carga horária Semanal 

   

      10º 11º 12º 

Geral Língua Portuguesa 3 3 3 

  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _ 

  Filosofia   3 3 _ 

  Educação Física 3 3 3 

  T.I.C.   4.5 _ _ 

Sub-total     16.5 12 6 

1 Matemática A 4.5 4.5 4.5 

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 
  

 4.5 4.5 _ 

1 1 disciplina bienal   b)   4.5 4.5 

  1 disciplina anual   c)  

 
  

  

  

4.5 

Sub-total     9 13.5 13.5 

  Área de Projecto   d)    4.5 

Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5) 

      25.5 25.5 24 

Total      (27) (27)  (25.5)  

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

Física e Química A 
Biologia e Geologia 
Geometria Descritiva A 
Aplicações Informáticas  f) 
Desenho B   f) 
Economia A   f)

Biologia 
Física B 
Química 
Geologia   f) 
Ciência Politica   f) 
Literaturas de Língua Portuguesa   f)  

ANEXO I
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 CURSO DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS    

      

Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal     

      10º 11º 12º 

Geral Língua Portuguesa 3 3 3 

  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _ 

  Filosofia   3 3 _ 

  Educação Física 3 3 3 

  T.I.C.   4.5 _ _ 

Sub-total     16.5 12 6 

1 Matemática A 4.5 4.5 4.5 

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

   4.5 4.5 _ 

1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5 

  1 disciplina anual   c)  

 

      4.5 

Sub-total     9 13.5 13.5 

  Área de Projecto   d)    4.5 

Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5) 

      25.5 25.5 24 

Total      (27) (27) (25.5) 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

Economia A 
Geografia A 
História B 
Aplicações Informáticas   f) 
Direito A   f)

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua
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 CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS    

      

Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal     

      10º 11º 12º 

Geral Língua Portuguesa 3 3 3 

  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _ 

  Filosofia   3 3 _ 

  Educação Física 3 3 3 

  T.I.C.   4.5 _ _ 

Sub-total     16.5 12 6 

1 História A   4.5 4.5 4.5 

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

   4.5 4.5 _ 

1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5 

  1 disciplina anual   c)  

 

      4.5 

Sub-total     9 13.5 13.5 

  Área de Projecto   d)    4.5 

Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5) 

      25.5 25.5 24 

Total      (27) (27)  (25.5) 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
g) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

Matemática Aplicadas às Ciências 
Sosiais 
Geografia A 
Direito A 
Economia A   f) 
Aplicações Informáticas   f)  

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua
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 CURSO  DE LÍNGUAS E LITERATURAS    

      

Componentes de Formação Disciplinas   
Carga horária 

Semanal     

      10º 11º 12º 

Geral Língua Portuguesa 3 3 3 

  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _ 

  Filosofia   3 3 _ 

  Educação Física 3 3 3 

  T.I.C.   4.5 _ _ 

Sub-total     16.5 12 6 

1 Língua Estrangeira II ou III   a) 4.5 4.5 4.5 

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

   4.5 4.5 _ 

1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5 

  1 disciplina anual   c)  

 

      4.5 

Sub-total     9 13.5 13.5 

  Área de Projecto   d)    4.5 

Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5) 

      25.5 25.5 24 

Total      (27) (27)  (25.5) 

 
a) No caso do aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico deverá inserir-

se a Língua Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de 
formação específica. Se o aluno optar por iniciar uma nova Língua Estrangeira, deverá esta integrar-se na 
componente de formação específica, sendo obrigatória, na componente de formação geral, a continuidade a 
essa língua na componente de formação geral e iniciar uma nova língua na componente de formação 
específica. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

Literatura Portuguesa 
Latim A 
História da Cultura e das Artes 
Aplicações Informáticas   f) 
Matemática Aplicada às Ciências  
Sociais   f)  

Grego 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f)
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 CURSO DE ARTES    

      

Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal     

      10º 11º 12º 

Geral Língua Portuguesa 3 3 3 

  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _ 

  Filosofia   3 3 _ 

  Educação Física 3 3 3 

  T.I.C.   4.5 _ _ 

Sub-total     16.5 12 6 

1 Desenho A   4.5 4.5 4.5 

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

   4.5 4.5 _ 

1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5 

  1 disciplina anual   c)  

 

      4.5 

Sub-total     9 13.5 13.5 

  Área de Projecto   d)    4.5 

Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5) 

      25.5 25.5 24 

Total      (27) (27)  (25.5) 

      
 
 
 
 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

História das Culturas e das 
Artes 
Geometria Descritiva A 
Matemática B 
Aplicações Informáticas   f) 
Física e Química A f)

Desenho Técnico 
Física B 
Oficina de Artes 
Química   f) 
Geologia   f) 
Biologia   f)
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Componentes de formação   Disciplinas 
  

Carga horária semanal  

        10º 11º 12º 

   Língua Portuguesa 3 3 3 

Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3   

   Filosofia  3 3   

   Educação Física 3 3 3 

   TIC*  4.5    

Sub-total       16.5 12 6 

Científico   Matemática B 3 3 3 

   Física Química B 3 3 _ 

* - Excepto no curso da variante de Informática     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10º 11º 12º 

Tecnologias de Construção 

Desenho de Construção 

Práticas de Construção 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

Construção Civil e Edificações 

Cursos Tecnológicos – Construção Civil e Edificações, Electrotecnia/Electrónica e Informática 

ANEXO II
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 10º 11º 12º 

Sistemas Analógicos e Digitais 

Práticas Lab. Electrotecnia/Electró. 

Aplicações Tec. Elect. / Elect. 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 
Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Electrotecnia e Electrónica 
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 10º 11º 12º 

Tecnologias Informáticas 

Bases de Programação 

Aplicações Informáticas 

4.5 

_ 

6 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 16.5 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 
Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Informática 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no 
ensino básico. No caso de ter estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 
básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste caso, tomando em conta 
as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à 
Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do 
acréscimo de carga horária. 

b) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
c) A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de 
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Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal 
  

        10º 11º 12º 

   Língua Portuguesa 3 3 3 

Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3   

   Filosofia  3 3   

   Educação Física 3 3 3 

   TIC  4.5    

Sub-total       16.5 12 6 

Científico   História das Artes B 3 3 3 

   Geometria Descritiva B 3 3 _ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design de Equipamento 
 10º 11º 12º 

Desenho B 

Tecnologias do Equipamento 

Oficina de Design de Equipamento 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

Cursos Tecnológicos – Design de Equipamento e Multimédia 
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a)O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e do 
Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 
 

 

 

 10º 11º 12º 

Desenho B 

Tecnologias do Multimédia 

Oficina de Multimédia A 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Multimédia 
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Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal   

        10º 11º 12º 

   Língua Portuguesa 3 3 3 

Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3   

   Filosofia  3 3   

   Educação Física 3 3 3 

   TIC  4.5    

Sub-total       16.5 12 6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

F
o

rm
a

çã
o

 

C
ie

n
tif

ic
a

 

* Geografia B 

* Ecologia 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 

Matemática Aplicada Ciências Sociais 

Sistemas de Informação Aplicada 

Técnicas de Ordenamento do Território 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

Ordenamento do Território e 
Ambiente 

Cursos Tecnológicos – Administração e Marketing 

Cursos Tecnológicos – Ordenamento do Território e Ambiente, Acção Social e Desporto 
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Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal   

        10º 11º 12º 

   Língua Portuguesa 3 3 3 

Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3   

   Filosofia  3 3   

   Educação Física 3 3 3 

   TIC  4.5    

Sub-total       16.5 12 6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

F
o

rm
a

çã
o

 

C
ie

n
tif

ic
a

 

* Psicologia A 

* História C 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 

Saúde e Socorrismo 

Técnicas de Expressão e Comunicação 

Práticas de Acção Social 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

Acção Social 

Cursos Tecnológicos – Acção Social e Desporto 
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a)O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
 
c)A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e do 
Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 
 

 

 

  10º 11º 12º 

F
o

rm
a

çã
o

 

C
ie

n
tif

ic
a

 

* Matemática B 

* Biologia Humana 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 

Psicologia A 

Org. e Desenvolvimento Desportivo 

Práticas Desportivas e Recreativas 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

F
o

rm
a

çã
o

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a

 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Desporto 



Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 26 21-11-2002 
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ANEXO 2 

Documento interno apresentado pelo Ministro da Educação, 

em reunião de trabalho, 1 de Maio de 2002, no Centro de 

Caparide. (1 página) 
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ANEXO 3 

Documento interno orientador preparatório sobre a Reforma 

do Ensino Secundário: Reflexão sobre a Reforma Curricular. 

(2 páginas) 
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REFLEXÃO SOBRE A REFORMA CURRICULAR 
 
 
 
Tópicos de reflexão sobre o Decreto Lei 7/2001, em face do desenvolvimento do 

trabalho sobre a “ revisão curricular no ensino secundário “. 

 

 

 

Tópicos essenciais: 
 
 

x Repensar o preâmbulo – adequação às propostas / programa do governo / 

orientações do M.E.; 

 

x Alteração das matrizes curriculares dos cursos tecnológicos 

 

x Repensar o número de cursos tecnológicos. 

 

x Introdução da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação na 

matriz curricular dos cursos tecnológicos. 

 

x Clarificação e conteúdo da articulação:  

 

CURRICULO NACIONAL – PROJECTO CURRICULAR DE ESCOLA – 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA. 

 

Definir conceitos; clarificar enquadramentos; sugerir articulações; exemplificar 

processos … 

 

Esta parece ser uma área que necessita de ser repensada em termos de orientações a 

fornecer às escolas. 

 



x A questão da etapa inicial do 10º ano – etapa “ … de diagnóstico e de 

orientação. “ (regulamentada no despacho normativo nº 21/2002, de 10 de Abril 

– Avaliação). 

 

Apesar de se considerar que “ … constitui uma medida de excepção … “, parece ser de 

repensar toda a ideia, pois pode tornar-se num processo relativamente “ normal “, com  

consequências negativas ao nível da escola, dos alunos e dos professores. 

 

x Introduzir a referência da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação no diploma, de acordo com a sua importância. 

 

x Repensar a questão da avaliação em face das alterações propostas nas matrizes 

curriculares: 

 

Provas globais – Exames Nacionais  …. Consequências na avaliação. 

 

x Formação de professores – área fundamental. Articular a formação inicial e 

contínua de professores com as áreas consideradas fundamentais na “ nova” 

revisão curricular. 

 
Outros tópicos de reflexão: 

x A figura do “ director de curso “ parece esvaziar as funções de algumas 

estruturas de orientação educativa do decreto lei nº 115 – A/98, de 4 de Maio – 

Autonomia e gestão das escolas. 

 

x Articular a Educação Especial com o trabalho desenvolvido / a desenvolver 

nesta área. 

 

x Clarificar o conteúdo do Enriquecimento da Formação ( Cap. IV, dec. Lei 

7/2001) 

 

x Clarificar a participação dos alunos e pais e enc. de educação no processo de 

avaliação das aprendizagens ( artº 10º, ponto 3, dec. Lei 7/2001) 
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ANEXO 4 

Documento de Reflexão Interna. (11 páginas) 
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Introdução 
 
 
Repensar a Reforma Curricular ao nível da carga horária dos diferentes cursos 

gerais impõe, naturalmente, tomar decisões no âmbito das matrizes 

curriculares. Nesse contexto, parecem existir três caminhos: 

 

1. Intervir ao nível da matriz curricular, diminuindo o número de disciplinas. 

 

2. Intervir ao nível da carga horária semanal das diferentes disciplinas da 

matriz curricular. 

 

3. Intervir ao nível da matriz curricular e ao nível da carga horária semanal 

das disciplinas. 

 

Todos os caminhos são possíveis e exequíveis. 

 

Todos os caminhos apresentam, vantagens e inconvenientes. 

 

 Intervir ao nível da matriz curricular, diminuindo o número de 
disciplinas a fim de reduzir a carga horária global parece apresentar as 

seguintes vantagens: 

 

a) Uma intervenção de menor “ conflito “ ao nível da carga horária semanal 

e dos programas; 

 

b) Menor dispersão curricular, ao nível da aprendizagem por parte dos 

alunos. 

 

Esta forma de intervenção apresenta dois inconvenientes: 
 

a) Um impacto negativo ao nível da redução do corpo docente em algumas 

disciplinas nas áreas disciplinares e o consequente reflexo nas 



organizações profissionais e nas instituições de formação de 

professores; 

 

b) Uma dificuldade em definir as disciplinas que devem ou não integrar a 

matriz curricular de um determinado curso. Em alguns casos essa opção 

pode revelar-se bastante difícil. 

 

Intervir ao nível das cargas horárias semanais das diferentes 
disciplinas, apresenta como vantagens: 

 

a) Maior estabilidade dos cursos ao nível da sua matriz curricular; 

 

b) Menor impacto ao nível da redução do corpo docente em algumas 

disciplinas. 

 

Esta intervenção apresenta os seguintes inconvenientes: 

 

a) Reorganização das cargas horárias semanais das disciplinas; 

 

b) Definição de um tempo lectivo de referência diferente do estabelecido; 

 

c) Reformulação dos programas de algumas disciplinas. 

 

 

Intervir ao nível da matriz curricular e ao nível da carga horária 
semanal das disciplinas será sempre um processo mais complexo. No 

entanto poderá ser uma possibilidade a desenvolver. 

 

Este documento de trabalho apresentará sugestões seguindo os dois primeiros 

caminhos referidos. 

 

No contexto das propostas de trabalho apresentadas faremos ainda referência 

a algumas medidas que, integradas no contexto das alterações propostas, 

parecem merecer alguma reflexão. 



 
CURSOS GERAIS  

 
 
 
Princípios orientadores: 
 

x Diminuição da carga horária dos cursos; 
 

x Valorização da língua portuguesa e disciplinas nucleares 
específicas(trienais) em termos de carga horária; 

 
x Introdução das TIC na matriz curricular. 

 
 
 
Objectivos: 
 

x Diminuir a carga horária semanal para valores próximos de 25 horas / 
semana; 

 
x Introduzir uma disciplina TIC na matriz curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propostas de intervenção ao nível da matriz curricular 
 
Projecção da matriz curricular global  
 
 Proposta 1 
 
( tempo lectivo – de acordo com o definido do Dec. Lei 7/2001 e legislação 
subsequente ) 
 
Caracterização: 
 

x Formação geral sem alteração; 
x Na formação específica, a disciplina trienal não sofre alteração. Das 

duas disciplinas bienais, o aluno escolhe uma e só uma delas. No 12º 
ano não há alterações; 

x A Área de Projecto funciona como área curricular obrigatória apenas no 
12º ano; 

x A nova disciplina de tecnologias de informação e comunicação 
funcionará como uma disciplina bienal ( 10º e 11º ano ), com uma carga 
horária global de 3h+3h. 

 
Carga Horária Semanal 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 3 3 3 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis. 3 3 3 
EMR 
Facult. 

(1.5) (1.5) (1.5) 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

4.5 4.5 4.5 

Opção 
 

Escolher 
1 

D. 
Bienal 

4.5 
 

4.5  

D. 
Bienal 

4.5 4.5 

  
2 
opções  

 4.5 
4.5 

 
Área Projecto  3 

 
TIC 3 3  

 
Total ( horas ) 24/25.5 24/25.5 22.5/24 

Implicação pedagógica – Reduzida, 
considerando que uma disciplina trienal e 
uma bienal permitirá adquirir uma base 
sólida no âmbito da formação cientifica 
necessária para o prosseguimento de 
estudos. Para além dessa consideração, o 
facto de ser possível, no 12º ano, 
completar, através de duas disciplinas de 
opção, a sua formação especifica parece 
reforçar a reduzida implicação pedagógica. 

Implicação nos recursos humanos – Evitando 
que seja possível numa mesma turma 
existirem as duas disciplinas haverá uma 
redução do número de professores em alguns 
grupos disciplinares. Esta implicação pode ser 
atenuada no caso de se considerar a hipótese 
constante na sugestão em relação à Área 
Projecto 

Implicação financeira – Depende do 
ponto anterior. No caso de se evitar a 
simultaneidade das disciplinas, então, os 
custos serão reduzidos. 

Sugere-se que de uma turma dividida 
em dois grupos de alunos se opte por 
manter a turma mas leccionada / 
orientada pelos dois professores das 
disciplinas de opção da formação 
especifica (leccionação em “par 
pedagógico”). Esta solução parece ser 
mais rica do ponto de vista 
pedagógico, mais racional em termos 
organizacionais (uma turma/ um 
espaço/dois professores) e com os 
mesmos custos. 
 



 
 
Projecção da matriz curricular global  
 
 Proposta 2 
 
( tempo lectivo – de acordo com o definido do Dec. Lei 7/2001 e legislação 
subsequente )  
 
Caracterização: 
 

x Formação geral sem alteração; 
x Na formação específica, a disciplina trienal não sofre alteração. Das 

duas disciplinas bienais, o aluno escolhe uma e só uma delas. No 12º 
ano não há alterações; 

x A Área de Projecto funciona como área curricular obrigatória no 10º e 
11º ano; 

x A nova disciplina de tecnologias de informação e comunicação 
funcionará como uma disciplina trienal ( 10º , 11º e 12º ano ), com uma 
carga horária global de 1.5h+1.5+3h. 

 
Carga Horária Semanal 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 3 3 3 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis. 3 3 3 
EMR 
Facult. 

(1.5) (1.5) (1.5) 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

4.5 4.5 4.5 

Opção 
 

Escolher 
1 

D. 
Bienal 

4.5 
 

4.5  

D. 
Bienal 

4.5 4.5 

  
2 
opções  

 4.5 
4.5 

 
Área Projecto 3 3  

 
TIC 1.5 1.5 3 

 
Total ( horas ) 25.5/27 25.5/27 22.5/24 

 

Esta proposta difere da anterior apenas 
na distribuição e no número de horas da 
Área Projecto e da disciplina TIC. Nesse 
sentido, as implicações e sugestões da 
proposta anterior mantém-se. 



 
 

Propostas de intervenção ao nível das cargas horárias semanais das 
diferentes disciplinas 

 
 
 

Aspectos considerados nas propostas: 

 

1. Definição de tempo lectivo de referência – 45 ou 50 minutos; 

 

Nota: A definição de tempo lectivo igual para todas as disciplinas facilita o 
trabalho das escolas, quer na elaboração de horários de turmas e de 
professores, quer na definição dos períodos de intervalo entre aulas. Por outro 
lado, a definição de um tempo lectivo inferior ao que é proposto nos 
documentos da Reforma ( 90 minutos como “ desejável “ ) possibilita maior 

flexibilidade na definição, por parte das escolas, do seu projecto curricular no 
âmbito da distribuição da carga horária das diferentes disciplinas. 

 

2. Possibilitar a junção de tempos lectivos quando tal se justifique; 

 

Nota: Esta justificação poderá ser da responsabilidade da escola no contexto 
da sua autonomia e de acordo com o seu projecto curricular ( tomando em 
conta as características da disciplina e do contexto de trabalho na escola ). 

 

3. Manter a matriz curricular proposta no dec-lei 7/2001; 

 

4. Diminuir a carga horária das disciplinas e áreas curriculares em relação 

à proposta definida na Reforma; 

 

Nota: Esta diminuição deverá ser bastante ponderada. Nesse contexto, 
poderá ser útil considerar como critério de decisão, manter a carga horária 
das disciplinas das diferentes componentes de formação consideradas no 
dec-lei 286/89. 



 

5. Valorizar, em termos de carga horária, a disciplina de Língua Portuguesa 

e as disciplinas específicas nucleares ( trienais); 

 

6. Introduzir na matriz curricular uma disciplina TIC. 

 

Nota: Não definindo qualquer designação especifica para esta disciplina, ela 
será referida como TIC. O seu posicionamento na matriz curricular será 
definida posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela comparativa ( 10º ano ) entre cargas horárias semanais disciplinares 

(minutos / semana ) definidas no Dec. Lei nº 286/89 ( matriz curricular do 
ensino secundário ainda em vigor ), as propostas de alteração definidas pelo 

Dec. Lei nº 7/2001 e as propostas de trabalho. 
 

Estrutura Curricular – 10º ano 
 

Disciplinas Dec-lei 
286/89 

(minutos/se
mana ) 

Dec. Lei 
7/2001 

Proposta1 
Tempo lectivo  

45 min1 

Proposta 2 
Tempo lectivo  

50 min.2 

Formação Geral 
 

 

Português / Língua 
Portuguesa 
 

150 180 225 200 

Lingua Est. I / II 
 

150 180 135 150 

Filosofia 
 

150 180 135 150 

Ed. Física 
 

100 / 150 180 90/135 100 / 150 

E.M.R. 
 

50 90 45 50 

Subtotal ( horas) 
 

10 / 10.8 12 / 13.5 9.8/ 10.5 
( 10.5 / 11.3) 

10 / 10.8 
( 10.8 / 11.7) 

Formação Especifica 
 

 

Disciplina Trienal 
 

200 270 225 250 

Disciplina Bienal 1 
 

200 270 180 200 

Disciplina Bienal 2 
 

200 270 180 200 

Subtotal ( horas ) 
 

10 13.5 9.8 10.8 

 
Área de Projecto 
 

F. Técnica 
300 

180 180 150 

TIC 
 

 135 100 

 
TOTAL 
 

24.1 / 25 
( 25 / 25.8 ) 

28.5 / 30 24.8 / 25.5 
(25.5 / 26.3 ) 

25 / 25.8 
(25.8 / 26.7) 

 
A opção pela proposta 1 ou 2 definirá a matriz global do ensino secundário. 
                                                 
1  Possibilidade de juntar dois tempos lectivos ( plano curricular de escola ) 
2 Possibilidade de juntar dois tempos lectivos ( plano curricular de escola ) 



 
 
Projecção da matriz curricular global – Proposta 1 
 
 
( tempo lectivo – 45 minutos ) 
 
Carga Horária Semanal 
 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 5 5 5 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis.3 2/3 2/3 2/3 
EMR 1 1 1 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

5 5 5 

D. 
Bienal1 

4 4  

D. 
Bienal2 

4 4 

 
2 
opções  

 10 

 
Área Projecto 4 3 3 

 
TIC 3 3  

 
Total ( horas ) 24.8 / 25.5 

( 25.5 / 
26.3 ) 

24 / 24.8 
( 24.8 / 
25.5 ) 

18.8 / 19.5 
( 19.5 / 
20.3 ) 

 
Caracterização: 
 

x carga horária semanal inferior a 25 horas; 
x diminuição da carga horária semanal ao longo do ensino secundário 

(variação de – 24.2% do 10º para o 12º ano ); 
x valorização da Língua Portuguesa e da disciplina trienal; 
x TIC como uma disciplina bienal, com uma carga horária semanal de 135 

horas. 
 
 
 
                                                 
3 Carga horária em função das condições da escola e do seu projecto curricular. 



 
 
 
Projecção da matriz curricular global – Proposta 2 
 
 
( tempo lectivo – 50 minutos ) 
 
Carga Horária Semanal 
 
 
 
C. Formação 

 10º 11º 12º 
F. Geral  

 L. Port. 4 4 4 
L. Est I/II 3 3  
Filosof. 3 3 
Ed. Fis.4 2/3 2/3 2/3 
EMR 1 1 1 

 
F. Específica  

 D. 
Trienal 

5 5 5 

D. 
Bienal1 

4 4  

D. 
Bienal2 

4 4 

 
2 
opções  

 8 

 
Área Projecto 3 3 3 

 
TIC 2 2  

 
Total ( horas ) 25 / 25.8 

(25.8 / 
26.7) 

25 / 25.8 
(25.8 / 
26.7) 

 

18.3 / 19.1 
( 19.1 / 20 ) 

 
Caracterização: 
 

x carga horária semanal igual ou inferior a 25 horas; 
x diminuição da carga horária semanal ao longo do ensino secundário 

(variação de – 26.8 % do 10º para o 12º ano ); 
x valorização da Língua Portuguesa e da disciplina trienal; 

                                                 
4  Carga horária em função das condições da escola e do seu projecto curricular. 



x TIC como uma disciplina bienal com uma carga horária semanal de 100 
horas. 

Aspectos organizacionais 
 

x a escola deve definir a distribuição horária semanal ( ... este é um 

aspecto que deverá fazer parte do seu Projecto Curricular ), tomando em 

conta a definição de tempo lectivo; 

 

x Na elaboração dos horários, a escola deverá tomar em conta o seguinte: 

 

a) os horários devem ser predominantemente num turno; 

 

b) as disciplinas com junção de dois tempos lectivos devem ser colocadas 

no princípio do turno; 

 

x Área de Projecto 

 

a) a docência desta área curricular será atribuída a um “ par pedagógico “, 

constituído pelos docentes das disciplinas bienais da formação 

específica; 

 

b) a turma não será dividida em dois grupos.  
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ANEXO 5 

Ensino Secundário – Documento de Trabalho – Proposta B2 

– Cursos Científico-humanísticos e Cursos Tecnológicos. 

(39 páginas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ENSINO SECUNDÁRIO 

 
 
 
 

DOCUMENTO DE TRABALHO 
 
 

PROPOSTA B2 
 
 
 
CURSOS CIENTIFICO - HUMANISTICOS E CURSOS TECNOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro 2002 
 
 



 
 
 

ALTERAÇÕES ESSENCIAIS 
ORGANIZACIONAL 

 
Decreto Lei 7/2001 Proposta 

 
7 Cursos Gerais 

 

 
5 Cursos Cientifico - Humanísticos 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 28.5 h 
11º - 28.5 h 
12º - 22.5 h 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 24 h 

11º - 25.5 h 
12º - 24 h 

 
 

Carga Horária Global do Secundário: 
 

Geral – 30 h 
Especifico – 40.5 h 

Área de Projecto – 9 h 

 
Carga Horária Global do Secundário: 

 
Geral – 33 h 

Especifico – 36 h 
Área de Projecto – 4.5 h 

 
 

Turmas 
 

Nº alunos por turma: 
 

Mínimo – 25 alunos 
Máximo – 28 alunos 

 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Mínimo – 22 alunos 
Máximo – 25 alunos 

 
 

Abertura de Cursos / disciplinas 
 

Cursos: mínimo – 20 alunos 
 

Disciplina de opção: mínimo – 15 alunos  
 

 
Abertura de Cursos / disciplinas 

 
Cursos: mínimo – 22 alunos 

 
Disciplina de opção no 10º e 11º anos - 

mínimo – 22 alunos 
 

Disciplina de opção no 12º ano - mínimo 
– 15 alunos 

 
Utilização das TIC de forma transversal 

 
Introdução da disciplina TIC, na formação 
geral, com carga horária semanal de 3 h. 

 
 

Área de Projecto – 9h 
 

 
Área de Projecto – 4.5 h 

 



  
 

17 Cursos Tecnológicos 
( 45 Especificações) 

 
10 Cursos Tecnológicos 

( 20 Especificações) 
 

Carga Horária por Ano: 
 

10º - 30 h 
11º - 30 h 
12º - 30 h 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 27 h 

11º - 28.5 h 
12º - 30 h 

(12º -  Período de Estágio – 35 h) 
 

Carga Horária Global do Secundário: 
 

Geral – 30 h 
Científico – 15 h 

Tecnológico – 24 h 
Tecnológico (Especificação e P.T.) – 21 h 

 
Carga Horária Global do Secundário: 

 
Geral – 33 h 

Científico – 15 h 
Tecnológico – 24 h 

Tecnológico (Especificação, P.T. e 
Estágio) – 16 h 

  
Introdução do período de ESTÁGIO – 3 

meses: 20 h / semana. 
 

Turmas 
 

Nº alunos por turma: 
 

Considerando o disposto no Despacho 
Conjunto 373/2002, de 23 Abril 

 
Mínimo – 25 alunos 
Máximo – 28 alunos 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Disciplinas Comuns: 22 – 25 alunos 
Disciplinas Tecnológicas: 20 alunos 

 

 
Abertura de Cursos / Especificações 

 
Cursos: mínimo – 20 alunos 

Especificações: mínimo – 15 alunos  
 

 
Abertura de Cursos / Especificações 

 
Cursos:  20 alunos 

 
Especificações: Para a frequência da 

disciplina de Especificação, 
salvaguardando a obrigação da 

continuidade, quando o nº de alunos for 
superior a 19, a turma é desdobrada, 

podendo a escola oferecer, em alternativa, 
uma segunda especificação. Neste caso, a 
especificação só poderá funcionar com um 

nº mínimo de 6 alunos. 
 

 
Utilização das TIC de forma transversal 

 
Introdução da disciplina TIC, na formação 
geral, com carga horária semanal de 3 h. 



 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
 

Decreto Lei 7/2001 Proposta 
 

Provas Globais 
 

 

 
Exames: 

 
Cursos Gerais: 

 
x Língua Portuguesa; 

x Disciplina Trienal Especifica; 
x Disciplina Especifica de opção. 

 
Cursos Tecnológicos: 

 
x Língua Portuguesa; 

x Disciplina Trienal Científico-
Tecnológica. 

 
 
 
 

Prova de Aptidão Tecnológica 
 

 
Exames: 

 
Cursos Cientifico - Humanísticos: 

 
x Língua Portuguesa; 

x Filosofia; 
x Disciplina Trienal Especifica; 
x Disciplina Bienal  Geral ou 

Especifica; 
 

Cursos Tecnológicos: 
 

x Língua Portuguesa; 
x Disciplina Trienal Científica; 
x Disciplina Bienal Científica ou 

Trienal tecnológica 
 

Prova de Aptidão Tecnológica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Cientifico - Humanísticos 
 
 
 
 

 
 
 

x Curso de Ciências e Tecnologias. 
. 

x Curso de Ciências Sócio-Económicas. 
 

x Curso de Ciências Sociais e Humanas. 
 

x Curso de Línguas e Literaturas. 
 

x Curso de Artes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Cursos Tecnológicos 
 

As Especificações referidas são a título provisório 
( Estão a ser consultados os membros do DES que acompanharam os cursos ) 

 
x Curso Tecnológico de Construção e Edificações. 

(Especificações: Computação Gráfica; Técnicas de Medições e Orçamentos) 
 

x Curso Tecnológico de Electrotecnia / Electrónica. 
( Especificações: Práticas de Electrotecnia; Práticas de Instalações Eléctricas) 

 
x Curso Tecnológico de Informática. 

( Especificações: Práticas de Desenvolvimento de Software; Técnicas de Gestão de Base de Dados) 
 

x Curso Tecnológico de Design de Equipamento. 
( Especificações: Oficina de Design de Cerâmica; Oficina de Design de Mobiliário) 

 
x Curso Tecnológico Multimédia. 

( Especificações: Oficina de Animação e Multimédia; Oficina de Design Multimédia) 
 

x Curso Tecnológico de Administração. 
( Especificações: Práticas de Secretariado; Práticas de Contabilidade e Gestão) 

 
x Curso Tecnológico de Marketing. 

( Especificações: a definir) 
 

x Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente. 
( Especificações: Sistemas de Informação Geográfica; Técnicas de Gestão e Educação Ambiental) 

 
x Curso Tecnológico de Acção Social 

( Especificações: Práticas de Animação Sociocultural; Práticas de Apoio Social) 
 

x Curso Tecnológico de Desporto. 
( Especificações: Práticas de Dinamização Desportiva; Práticas de Organização Desportiva) 

 
 
 
 
 
 
 



 
MEMORANDO 

 
Aspectos alterados ou sugestões de alteração em relação à Revisão 
Curricular no Ensino Secundário e ao diploma publicado de criação dos 
cursos gerais e tecnológicos ( Portaria 710/2001, de 11 de Julho): 
 

 
CURSOS Cientifico - Humanísticos 

 
ALTERAÇÕES: 
 

x Redução de 7 para 5 cursos Cientifico - Humanísticos; 
 
x Redução da carga horária semanal para perto das 25 horas; 

 
x Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na 

componente da formação geral para todos os cursos; 
 

x Passagem de uma disciplina bienal específica do 10º - 11º ano para o 
11º - 12º ano; 

 
x Desenvolvimento da Área de Projecto no 12º ano com uma carga 

horária de 4.5 horas; 
 

x Abolição do espaço pedagógico - Actividades de enriquecimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

CURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 
ALTERAÇÕES. 
 
As alterações propostas para os cursos tecnológicos são bastante profundas, 
quer ao nível da redução do número de cursos, quer ao nível da 
organização e estrutura interna. Julgamos que as alterações efectuadas, 
mudam o sentido dos próprios cursos tecnológicos, atribuindo-lhes uma 
importância na área da qualificação profissional que anteriormente não 
tinham. Nesse âmbito, podemos mesmo afirmar que os cursos tecnológicos 
reformulados são verdadeiramente cursos direccionados para a vida activa 
e, desse modo, uma clara oferta para aqueles alunos que pretendem uma 
qualificação profissional que os possibilite a integrarem o mercado de 
trabalho.  
 
 

1. Alterações gerais: 
 
 
x Redução de 17 para 10 cursos tecnológicos, com alteração de 

algumas designações; 
 
x Redução da carga horária semanal para 27/28.5 horas no 10º e 11º 

ano; 
 

x Manutenção da carga horária no 12º ano de 30 horas, excepção feita 
no período de Estágio, em que o máximo global da carga horária 
semanal deverá atingir as 35 horas; 

 
x Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na 

componente da formação geral para todos os cursos tecnológicos 
(excepção feita ao curso tecnológico de Informática); 

 
x Manutenção da carga horária das disciplinas tecnológicas; 

 
x Reorganização global dos espaços associados à disciplina de 

Especificação e Projecto Tecnológico; 
 

x Introdução do Estágio como parte integrante do curso; 
 



x Exclusão da matriz do espaço pedagógico - Actividades de 
enriquecimento. 

 
 
2. Alterações na matriz curricular: 

 
x Introdução da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação na componente de formação geral de todos os cursos 
tecnológicos ( NECESSÁRIO ELABORAR PROGRAMA ). Tal 
como nos cursos gerais, constitui elemento fundamental a 
possibilidade de contacto com as novas tecnologias para todos os 
alunos que terminem o secundário. Esse contacto deve ser muito 
mais que a utilização transversal dessas tecnologias. Nesse sentido, 
todos os alunos terão cerca de 3 horas semanais no 10º ano de TIC; 

 
x Formação científica – sem alterações; 

 
x Formação tecnológica: 

 
i) De duas disciplinas trienais e uma bienal, com uma carga 

horária global semanal ao longo dos três anos do ensino 
secundário de 24 horas (excluindo 6 horas inseridas na 
disciplina bienal e que pertenciam ao Projecto 
Tecnológico), optou-se por alterar para uma disciplina 
trienal e duas bienais, com uma carga horária global de 24 
horas; 

 
 

ii) Face à reorganização da disciplina de Especificação, 
Projecto Tecnológico e a introdução do Estágio como parte 
integrante da matriz curricular, optou-se por atribuir a estas 
três disciplinas / áreas as cargas horárias anuais 
consideradas mais adequadas. Considerando 33 semanas de 
aulas, a não coincidência de leccionação da disciplina de 
Especificação e Projecto Tecnológico com o Estágio, a 
duração deste em cerca de 12 semanas: 

 
x As 220 horas anuais da disciplina de 

Especificação correspondem a 10.5 horas / 
semanais em 21 semanas - REALABORAR 
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS. 
 



x As 63 horas anuais do Projecto Tecnológico 
correspondem a 3 horas / semanais em 21 
semanas; 
 

x As 240 horas anuais do Estágio correspondem a 
20 horas / semanais em 12 semanas. 

 
3. Disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e o Estágio. 

 
i) Estas três disciplinas / áreas desenvolvem-se de forma 

articulada ao longo do ano lectivo. Nesse sentido deverá ser 
publicado em diploma essa articulação ( referida na alínea 
c) das matrizes curriculares – “ ... tomará em conta o 
disposto no artº XXX do ...”. Esse artigo deverá ter as 
seguintes normas regulamentares: 

 
Artº XXX  
 
1. A Disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e Estágio devem 
ser asseguradas por um único professor, da área Tecnológica do respectivo 
curso. 
2. A distribuição da carga horária da Disciplina de Especificação e do 
Projecto Tecnológico, ao longo do ano lectivo, será da responsabilidade 
da escola , salvaguardando que:  
2.1. Sejam atribuídas 10.5 horas de carga horária semanal para a 
Disciplina de Especificação e de 3 horas para a área de Projecto 
Tecnológico;  
2.2. O seu período de leccionação não coincida com o período destinado 
ao Estágio. 
3. A carga horária anual do estágio deverá ser distribuída por um espaço 
de tempo de 12 semanas, considerando o seguinte: 
3.1. O Estágio terá uma carga horária semanal para os alunos de 20 horas;  
3.2. O número de horas para o acompanhamento dos formandos da turma, 
por parte do docente, será de 13.5 horas. 

 
 
Na prática, este espaço conjunto poderá funcionar do seguinte modo: 
 

33 Semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 semanas 
Especificação + Projecto Tecnológico 

( 10.5h/semana)           (3 horas/semana) 

12 semanas 
Estágio em contexto de 

trabalho 
( 20 horas/semana) 

10 semanas 
Especificação + Projecto Tecnológico 

( 10.5h/semana)           (3 horas/semana) 

O docente utiliza as suas 
13.5 horas /semana no 
acompanhamento dos 

formandos. 

E 
S 
C 
O 
L 
A 



 
 
 

ii) Disciplina de Especificação: 
 

x A carga horária semanal de 10.5 horas ( 220 horas anuais) 
parece ser a mais adequada, em articulação com o Projecto 
Tecnológico e com o Estágio, considerando a sua 
importância no âmbito de cada curso e os programas 
homologados ( definidos para 12 h / semana / ano); 
 

x O número de especificações por curso diminui. Os critérios 
utilizados na valorização das especificações foram os 
seguintes: 1. Especificações orientadas / vocacionadas para 
a utilização das novas tecnologias; 2. Especificações que se 
insiram de forma mais efectiva no âmbito qualificante da 
concepção; 

 
iii) Projecto Tecnológico: 

 
x Julgamos que a carga horária semanal de 3 horas ( 63 horas 

anuais) é suficiente e adequada para a concretização dos 
seus objectivos – “construção” de um produto final de 
curso, concebido em articulação com a disciplina de 
Especificação na vertente teórica e teórico-prática e com o 
Estágio; 

 
iv) Estágio: 

 
x Espaço de aprendizagem em contexto de trabalho 

(ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO DE ESTÁGIO); 
 
x Julgamos que uma carga horária de 240 horas é adequada 

aos objectivos do Estágio; 
 

x O Estágio deve decorrer num espaço de tempo de 12 
semanas com uma carga horária de 20 horas / semana / 
formando; 

 
x O docente acompanhante da formação no Estágio dos 

alunos da turma terá uma redução de 13.5 horas / semana 
para o efeito ( como o docente acompanhante é o mesmo 
das disciplinas de Especificação e Projecto Tecnológico, 



as suas horas de redução coincidem com as cargas 
horárias dessas duas disciplinas que não são leccionadas 
no decurso do Estágio). 

 
 

4. Avaliação externa. 
 

A avaliação externa dos cursos tecnológicos deverá ser muito semelhante 
à avaliação externa nos cursos gerais. No entanto, julgamos que os 
alunos dos cursos tecnológicos devem substituir um dos quatro exames 
nacionais realizados pelos alunos dos cursos gerais pela prova de aptidão 
tecnológica. Assim, teríamos: 

  
x 11º ano - Disciplina científica bienal ou trienal tecnológica ( 12º 

ano); 
 
x 12º ano - Exames Nacionais - Língua Portuguesa; Disciplina 

científica trienal; 
 
(Avaliação Interna) 
 

x 12º ano - Prova de Aptidão Tecnológica. 
 
 

5. Definição e Organização Interna dos cursos tecnológicos. 
 

i) A opção por parte da Escola de um determinado curso 
tecnológico, passará por um conjunto de critérios dos quais 
salientamos: 
 

x Recursos humanos, materiais e físicos; 
 

x Existência de empresas, instituições,... que assegurem os 
Estágios aos alunos no 12º ano ( ELABORAÇÃO DE 
PROTOCOLO). 

 
ii) Constituição de turmas ( REFORMULAÇÃO DAS 

NORMAS REGULAMENTARES EXISTENTES): 
 

x Os cursos tecnológicos estão organizados segundo a 
componente de formação geral e científica, isto é, existe 
uma matriz comum constituída pelas disciplinas da 



formação geral e da formação científica ( com excepção 
dos cursos tecnológicos de Ordenamento do Território e 
Ambiente, Acção Social e Desporto, que apresentam 
apenas as disciplinas de formação geral comuns);  

 
x A componente de formação tecnológica é a vertente que se 

individualiza para um grupo menor de alunos que 
escolheram determinado curso; 

 
x As turmas dos cursos tecnológicos serão constituídas 

tomando em conta dois aspectos: 1. Um número de 22-25 
alunos por turma nas disciplinas das componentes de 
formação comuns – Formação Geral e disciplinas 
científicas; 2. Um número de 15 alunos por turma nas 
disciplinas tecnológicas. 

 
x Para a frequência da disciplina de Especificação, 

salvaguardando a obrigação da continuidade, quando o nº 
de alunos for superior a 19, a turma é desdobrada, podendo 
a escola oferecer, em alternativa, uma segunda 
especificação. Neste caso, a turma só poderá funcionar com 
um nº mínimo de 6 alunos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO ORIENTADOR DO PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DA  

REVISÃO CURRICULAR DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

[invocação das razões da suspensão da revisão curricular] 

 

Redefinir os objectivos e delinear a estratégia mais adequada para a sua 

prossecução passa por se compreender o papel do ensino secundário no 

conjunto do sistema educativo, valorizar os factores da sua identidade 

educativa e formativa, potenciar recursos humanos e infraestruturais, criar 

condições para a redução progressiva das taxas de insucesso e abandono 

escolar. Nesta perspectiva deveremos ter em conta: 

 

1. Novos contextos e novos objectivos estratégicos para o ensino 

secundário, decorrentes da aprovação do programa do XV Governo 

Constitucional, nomeadamente os que se identificam com: 

1.1. O aumento da qualidade das aprendizagens, no respeito 

pela pluralidade e equilíbrio dos seus fundamentos, a saber: a 

aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das competências 

vocacionais, a capacidade de pensar cientificamente os problemas, a 

interiorização de uma cultura de participação e responsabilidade, a 

plena consciência das opções que potenciam a liberdade e o 

desenvolvimento dos alunos como indivíduos e como cidadãos. A 

fase de crescimento da oferta de educação terá de dar lugar à da 

sua qualificação, tendo presentes as tendências demográficas e a 

necessidade de superação do baixo nível de desempenho e 

qualificação das gerações recentemente escolarizadas. A pressão das 



visões utilitárias da formação para o mercado de trabalho não 

poderá conduzir a uma especialização precoce dos conteúdos e do 

desenho curricular, em claro sacrifício da formação de base, de 

carácter humanista, aberta ao conhecimento, à inovação e à 

mudança, à diversidade cultural e à afirmação dos valores de 

civilidade e do personalismo. Essa especialização precoce conduz a 

uma mais que comprovada rigidez das opções sobre trajectos 

escolares e dificuldades acrescidas na empregabilidade das novas 

gerações. A prossecução do objectivo da qualificação das 

aprendizagens não pode, entretanto, constituir factor de 

discriminação dos trajectos escolares, nem do acesso a cada uma 

das modalidades de ensino a partir de critérios que não sejam os do 

desempenho e do mérito evidenciados ao longo do processo de 

aprendizagem. O princípio da igualdade de oportunidades deverá 

orientar esse processo de qualificação e nunca este a sacrificar 

aquele. 

1.2. O combate ao insucesso e abandono escolares, 

fenómenos que assumem no ensino secundário a maior expressão 

do conjunto do sistema educativo. Estando ambos associados, o 

segundo constitui um dos mais preocupantes factores de 

discriminação social e cultural entre as novas gerações, ao mesmo 

tempo que identifica uma das mais persistentes fontes de ineficiência 

do sistema. São conhecidas as razões que, a montante, sustentam 

esta ineficiência do ensino secundário, nomeadamente o sistema de 

avaliação e a clara falta de articulação entre este nível e o ciclo final 

do básico. A estratégia para superar este problema passa 

necessariamente por ajustar curricula e conteúdos programáticos, 

conferindo-lhes maior coerência e sequencialidade, não sacrificando 

os níveis de exigência de qualquer deles à conclusão da escolaridade 

básica nem à progressão, a qualquer custo, com vista a obter melhor 

acesso ao ensino superior. 

1.3. Uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da 

informação e do conhecimento, que só poderá ser dada através 

de um investimento sustentado na formação em tecnologias da 



informação e comunicação. O princípio da transversalidade curricular 

desta formação é atendível para situações de acesso generalizado a 

este tipo de conhecimento e formação. Infelizmente, não é o caso de 

Portugal. Há que garantir que todos os alunos dominam um conjunto 

mínimo de conhecimentos e técnicas de forma a permitir que, a 

partir desse patamar, se possam desenvolver as competências que 

lhes estão associadas. A transversalidade potencia a desigualdade de 

acesso e de desenvolvimento educativo, beneficiando os que 

usufruem de um ambiente familiar com maior capital cultural, mas 

relegando para a iliteracia digital os social e culturalmente 

desfavorecidos. O ensino obrigatório das TIC é um imperativo 

educativo mas também social e cultural. Não basta saber aceder à 

Internet, substituir a máquina de escrever por um processador de 

texto ou construir um gráfico a partir de uma folha de cálculo. As 

técnicas e o domínio dos processos de sistematização e tratamento 

de informação, das aplicações ligadas ao desenho assistido por 

computador, ou a capacidade de produzir conteúdos para Internet, 

são domínios estratégicos do conhecimento a que não poderemos 

ficar alheios. Não nos podemos circunscrever à formação de 

potenciais consumidores de informação. Pelo contrário, o desafio da 

escola do futuro está na capacidade de formar para a produção, 

tratamento e difusão de informação. 

1.4. A articulação progressiva entre as políticas de educação 

e da formação potenciam a diversidade e qualidade das ofertas e 

das opções vocacionais de cada aluno ao mesmo tempo que criam 

novas plataformas de mobilidade entre essas ofertas. Quanto mais 

autónomas e exclusivas forem as diferentes vias, menor será a 

liberdade de escolha e de reformulação das opções vocacionais. Essa 

articulação terá de se orientar para uma resposta activa às 

necessidades do mercado de trabalho sem sacrifício da formação 

global do indivíduo, para o prosseguimento de estudos, mas 

fomentando a capacidade adaptativa a novos trajectos escolares e à 

própria interrupção da escolaridade. 



1.5. O reforço da autonomia das escolas, enquanto garante da 

afirmação da sua individualidade e da expressão social e cultural das 

comunidades em que se inserem e que servem. Este princípio terá 

de ser entendido como a afirmação da capacidade de decisão sobre 

um leque mais alargado de competências e tarefas, ao mesmo 

tempo que se pretende abrir a escola a uma maior participação da 

comunidade na gestão e nas grandes opções consagradas no seu 

projecto educativo. Maior autonomia exige maior capacidade de 

decisão, mas, acima de tudo, exige maior responsabilidade, maior 

independência relativamente à administração central e regional e 

maior integração com as comunidades locais. Desejamos escolas 

abertas às comunidades em que se inserem e não apenas centradas 

sobre a sua comunidade educativa. 

2. Novos objectivos estratégicos do desenvolvimento do sistema de ensino, 

em função das tendências demográficas, quer a nível nacional quer 

regional, bem como da avaliação e ajustamento da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. Esta, estando em vigor há cerca de 16 anos, precisa 

de ser revista de forma a constituir um instrumento de inovação e 

mudança do sistema e não um bloqueio ao seu desenvolvimento. O XV 

Governo Constitucional anunciou já os objectivos dessa revisão de modo 

a fazer aprovar uma Lei de Bases da Educação e da Formação 

Vocacional, que consagre, até 2010: 

2.1. A plena integração das políticas de educação e formação 

vocacional de forma a eliminar sobreposição das ofertas de 

educação/formação e a concretizar os princípios de educação e 

formação ao longo da vida; 

2.2. O aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos, 

objectivo que pressupõe nos oito anos próximos obter resultados 

efectivos no combate ao abandono escolar e a conferir 

sustentabilidade financeira e de afectação de recursos humanos à 

estratégia que lhe está subjacente; 

2.3. A reorganização dos grandes ciclos de escolaridade no 

sentido de potenciar a estabilidade, a sequencialidade e a 

progressividade dos trajectos escolares: 



2.3.1.  Ensino infantil (até aos 6 anos) 

2.3.2.  Ensino básico (dos 6 aos 12 anos) 

2.3.3.  Ensino secundário (dos 12 aos 18 anos) 

2.4. O objectivo anterior pressupõe uma maior articulação entre 

o actual nível secundário e o actual 3.º ciclo do Básico, de 

forma a considerá-los como um conjunto coerente e 

progressivamente diversificado, bem como a utilizar de forma mais 

intensa as infra-estruturas e demais recursos educativos, 

nomeadamente laboratórios, ateliers, bibliotecas, etc. Esta 

articulação pressupõe ainda maior mobilidade dos recursos docentes 

entre os dois níveis e a consagração de uma tipologia de escola 

próxima das actuais EB3S. É a partir desta configuração que 

poderemos concretizar o já anunciado objectivo de reforçar a 

componente tecnológica no actual 3.º ciclo, mantendo-se o 

princípio do ensino unificado. 

 

 

2.5. A consolidação da diversidade da oferta no secundário, sem 

sobreposição nem concorrência imperfeita, acentuando a 

especificidade de cada modalidade e adaptando-a quer às aspirações 

dos alunos e famílias, quer às necessidades do mercado de trabalho 

e do modelo de desenvolvimento do país: 

2.5.1. Ensino científico-humanístico 

2.5.2. Ensino tecnológico 

2.5.3. Ensino Artístico 

2.5.4. Ensino profissional 

2.5.5. Formação vocacional 

2.6. A primeira modalidade, ensino científico-humanístico, 

deverá vocacionar-se para o prosseguimento de estudos, ao nível 

superior de carácter universitário, preferencialmente, ou politécnico. 



2.7. O ensino tecnológico deverá orientar-se numa dupla 

perspectiva: o prosseguimento de estudos, preferencialmente para o 

ensino politécnico e para os cursos pós-secundários de 

especialização tecnológica, e para a inserção no mercado de 

trabalho, privilegiando os domínios das novas tecnologias da 

informação. Este ensino tecnológico não poderá ser entendido como 

uma sobrevivência do antigo ensino técnico, antes terá de 

vocacionar-se para o ensino das tecnologias do futuro, com especial 

relevo para as da informação e comunicação.  

2.8. O ensino artístico, nomeadamente no domínio das artes 

performativas, dada a sua especificidade curricular, justifica uma 

matriz própria, enquadradora de uma identidade que importa 

acentuar e visando criar escolas de excelência. 

2.9. O ensino profissional incidirá sobre desenvolvimento de 

competências para uma boa inserção no mercado de trabalho. A 

mobilidade entre cada uma das modalidades deverá permitir 

concretizar um objectivo central: todos os alunos que abandonem o 

sistema de ensino disporão das competências básicas para o 

desempenho de uma profissão. 

 

 

3. Os cursos do agrupamento científico-humanístico são cinco, a saber: 

3.1. CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

3.2. CURSO DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 

3.3. CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

3.4. CURSO DE LÍNGUAS E LITERATURAS 

3.5. CURSO DE ARTES 

4. Os cursos do agrupamento tecnológico são dez, a saber: 

4.1. CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

4.2. CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

4.3. CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 



4.4. CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

4.5. CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN 

4.6. CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 

4.7. CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 

4.8. CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 

4.9. CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 

4.10. CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

 

5. De acordo com os objectivos atrás enunciados a revisão curricular do 

ensino secundário deverá concretizar-se a partir de um conjunto de 

alterações que salvaguardando a estabilidade na evolução das estruturas 

curriculares, conferem um potencial de qualificação elevado: 

5.1. Todos os desenhos curriculares assentam na concepção de um 

currículo mínimo a partir do qual as escolas poderão aumentar a 

oferta de disciplinas em função da disponibilidade dos seus recursos.  
5.2.  

5.3. Unidades lectivas de 90 minutos 

5.4. Melhor distribuição das cargas lectivas de cada um dos 

três anos, atenuando o carácter propedêutico do 12.º Ano e 

acentuando a componente generalista do 10.º ano. Não 

considerando a disciplina de Educação Moral e Religiosa (devido ao 

seu carácter facultativo), as cargas horárias nos cursos científico-

humanísticos (24+25,5+24) e nos cursos tecnológicos 

(27+28.5+30(35h no período de Estágio)) aproximam-se e 

distribuem-se de forma mais harmoniosa, visando disponibilizar 

tempos diários quer para actividades escolares quer extra-escolares. 

5.5. Diminuição do número de disciplinas da componente de 

formação específica. 

5.6. O ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação com a carga horária semanal de 3 

horas, integrando a componente de formação geral. Esta disciplina 



conciliará os objectivos de sensibilização à informática e de formação 

em torno das ferramentas de produtividade (gestão de ficheiros, 

processamento de texto, folha de cálculo, apresentações, navegação 

na Internet, correio electrónico, tratamento de imagem, etc.). 

5.7. Aumento da oferta de disciplinas no domínio das TIC 

(Aplicações Informáticas), como prosseguimento e desenvolvimento 

da disciplina de formação básica, nomeadamente em bases de 

dados, gestão e manutenção de redes, desenho assistido por 

computador, “webdesign”, gestão de projectos, multimédia, etc. 

5.8. Consideração da Área Projecto como espaço de confluência e 

integração de saberes e competências adquiridas ao longo do curso 

em torno de uma experiência de iniciação à pesquisa e de 

desenvolvimento de metodologias de estudo, investigação e trabalho 

em grupo. O seu carácter terminal tende a valorizar a preparação 

para o prosseguimento de estudos a nível superior e a avaliar a 

maturidade intelectual dos alunos. 

5.9. Introdução do Estágio nos cursos tecnológicos de forma a 

promover a familiarização dos alunos com o ambiente de trabalho 

das empresas e instituições, bem como a potenciar o Projecto 

Tecnológico que deverá ser concretizado na confluência dos 

contributos escolares e do ambiente de trabalho, sem sacrifício da 

componente de formação geral.  

5.10. Redução e melhor distribuição da carga de exames pelo 11.º 

e 12.º anos, limitando-a às disciplinas fundamentais, mas 

permitindo combinações múltiplas em função das exigências do 

acesso ao ensino superior.  

 

Exames Nacionais – Cursos Gerais 

x Língua Portuguesa ( 12º ano); 

x Filosofia ( 11º ano); 

x Disciplina Específica Trienal (12º ano) e 



x 1 (uma) disciplina Bienal da componente geral ou especifica ( 11º ou 

12º ano). 

 

 

Exames Nacionais – Cursos Tecnológicos 

x Língua Portuguesa (12º ano); 

x Disciplina Científica Trienal (12º ano) e 

x 1 (uma) disciplina Bienal científica ( 11º ano) ou Trienal Tecnológica 

(12º ano) 

x (Avaliação Interna – Prova de Aptidão Tecnológica) 

 

Com esta alteração, torna-se dispensável a realização de provas 

globais, enquanto instrumento de avaliação obrigatório, o que não 

invalida a sua existência, caso seja essa a pretensão de cada uma das 

escolas, como instrumento de aferição de conhecimentos e de 

preparação para os exames nacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Assim as matrizes curriculares de cada uma das modalidades do ensino 

secundário apresentar-se-ão da forma seguinte: 

6.1. Ensino científico-humanístico (cf. Anexo I) 

 

       
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   3 _ _  
 Sub-total     15 12 6  
 1 Disciplina Trienal 4.5 4.5 4.5  

 Específica Disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 Disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   Disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       24 25.5 24  
 Total      (25.5) (27)  (25.5)   
 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f)  
… 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f) 
…   f)  



e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 
 

 
 

 

 

6.2. Ensino Tecnológico (cf. Anexo II) 

     
      

 

         
 Componentes de formação   Disciplinas   Carga horária semanal    
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC*  3     
 Sub-total       15 12 6  
 Científico   Disciplina Trienal 3 3 3  
    Disciplina Bienal 3 3 _  
 * - Excepto no curso da variante de Informática      
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 10º 11º 12º 

Disciplina Trienal 

Disciplina Bienal 

Disciplina Bienal 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* …………………………… 

* …………………………… 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Tecnológico … 

Cursos Tecnológicos –  … 
 

a)O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
 
c)A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e do 
Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 



 

 

 

 

 

Anexo I 

 CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS     
       
Componentes de Formação Disciplinas   

Carga horária 
Semanal      

      10º 11º 12º  
Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
  Filosofia   3 3 _  
  Educação Física 3 3 3  
  T.I.C.   3 _ _  

Sub-total     15 12 6  
1 Matemática A 4.5 4.5 4.5  

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 
  

 

4.5 4.5 _  

1 1 disciplina bienal   b)   4.5 4.5  

  1 disciplina anual   c)  

 
  

 

 

  

4.5  

Sub-total     9 13.5 13.5  
  Área de Projecto   d)    4.5  
Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  

      24 25.5 24  
Total      (25.5) (27)  (25.5)   

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

Física e Química A 
Biologia e Geologia 
Geometria Descritiva A 
Aplicações Informáticas  f) 
Desenho B   f) 
Economia A   f)  

Biologia 
Física B 
Química 
Geologia   f) 
Ciência Politica   f) 
Literaturas de Língua Portuguesa   f)  



 

 

 

 

 

  CURSO DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   3 _ _  
 Sub-total     15 12 6  
 1 Matemática A 4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       24 25.5 24  
 Total      (25.5) (27)  (25.5)   
 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

Economia A 
Geografia A 
História B 
Aplicações Informáticas   f) 
Direito A   f)  

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f)  



 

 

 

 

 

 

  CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   3 _ _  
 Sub-total     15 12 6  
 1 História A   4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       24 25.5 24  
 Total      (25.5) (27)  (25.5)   
 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
g) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

Matemática Aplicadas às Ciências 
Sosiais 
Geografia A 
Direito A 
Economia A   f) 
Aplicações Informáticas   f)  

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f)  



 

 

 

 

 

 

 

  CURSO  DE LÍNGUAS E LITERATURAS     
        
 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga horária 
Semanal      

       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   3 _ _  
 Sub-total     15 12 6  
 1 Língua Estrangeira II ou III   a) 4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       24 25.5 24  
 Total      (25.5) (27)  (25.5)   
 

a) No caso do aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico deverá inserir-
se a Língua Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de 
formação específica. Se o aluno optar por iniciar uma nova Língua Estrangeira, deverá esta integrar-se na 
componente de formação específica, sendo obrigatória, na componente de formação geral, a continuidade a 
essa língua na componente de formação geral e iniciar uma nova língua na componente de formação 
específica. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

Literatura Portuguesa 
Latim A 
História da Cultura e das Artes 
Aplicações Informáticas   f) 
Matemática Aplicada às Ciências  
Sociais   f)  

Grego 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f) 
Latim B   f)  



 

 

 

 

 

 

 

 

  CURSO DE ARTES     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   3 _ _  
 Sub-total     15 12 6  
 1 Desenho A   4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       24 25.5 24  
 Total      (25.5) (27)  (25.5)   
        

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

História das Culturas e das 
Artes 
Geometria Descritiva A 
Matemática B 
Aplicações Informáticas   f) 
Física e Química A   f)  

Desenho Técnico 
Física B 
Oficina de Artes 
Química   f) 
Geologia   f) 
Biologia   f)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária 

semanal   
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC*  3     
 Sub-total       15 12 6  
 Científico   Matemática B 3 3 3  
    Física Química B 3 3 _  
 * - Excepto no curso da variante de Informática      
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 10º 11º 12º 

Tecnologias de Construção 

Desenho de Construção 

Práticas de Construção 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Construção Civil e Edificações 

Cursos Tecnológicos – Construção Civil e Edificações, Electrotecnia/Electrónica e Informática 
 

ANEXOS II 
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 10º 11º 12º 

Sistemas Analógicos e Digitais 

Práticas Lab. Electrotecnia/Electró. 

Aplicações Tec. Elect. / Elect. 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Electrotecnia e Electrónica 
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 10º 11º 12º 

Tecnologias Informáticas 

Bases de Programação 

Aplicações Informáticas 

3 

_ 

6 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 15 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Informática 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga 
horária. 

b) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
c) A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e 

do Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
d) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal 
   

         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  3     
 Sub-total       15 12 6  
 Científico   História das Artes B 3 3 3  
    Geometria Descritiva B 3 3 _  
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 10º 11º 12º 

Desenho B 

Tecnologias do Equipamento 

Oficina de Design de Equipamento 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Design de Equipamento 

Cursos Tecnológicos – Design de Equipamento e Multimédia 
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 10º 11º 12º 

Desenho B 

Tecnologias do Multimédia 

Oficina de Multimédia A 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Multimédia 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 
do Estágio, tomará em conta o 
disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária semanal 

   
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  3     
 Sub-total       15 12 6  
 Científico   Matemática B 3 3 3  
    Economia B 3 3 _  
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 10º 11º 12º 

Economia e Organização Empresarial 

Contabilidade 

Técnicas Administrativas 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Design de Equipamento 

Cursos Tecnológicos – Administração e Marketing 
 

Administração 
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 10º 11º 12º 

Marketing (?) 

Técnicas Promoção de Vendas (?) 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* Téc. Marketing e Publicidade 

* Comércio e Distribuição (?) 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Marketing 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 
do Estágio, tomará em conta o 
disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal    
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  3     
 Sub-total       15 12 6  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

Fo
rm

aç
ão

 

C
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ca
 * Geografia B 

* Ecologia 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 

Fo
rm

aç
ão
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ló
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ca

 

Matemática Aplicada Ciências Sociais 

Sistemas de Informação Aplicada 

Técnicas de Ordenamento do Território 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Ordenamento do Território e 
Ambiente 

Cursos Tecnológicos – Ordenamento do Território e Ambiente, Acção Social e Desporto 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

Fo
rm

aç
ão

 

C
ie

nt
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ca
 * Psicologia A 

* História C 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 

Fo
rm

aç
ão
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ló
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ca

 

Saúde e Socorrismo 

Técnicas de Expressão e Comunicação 

Práticas de Acção Social 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Acção Social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

Fo
rm

aç
ão

 

C
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ca
 * Matemática B 

* Biologia Humana 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 

Fo
rm

aç
ão
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ló
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ca

 

Psicologia A 

Org. e Desenvolvimento Desportivo 

Práticas Desportivas e Recreativas 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Desporto 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 
do Estágio, tomará em conta o 
disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
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ANEXO 6 

Ensino Secundário – Documento Orientador – Proposta A – 

Cursos Científico-humanísticos e Cursos Tecnológicos. (22 

páginas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
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DOCUMENTO ORIENTADOR DO PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DA  

REVISÃO CURRICULAR DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

[invocação das razões da suspensão da revisão curricular] 

 

Redefinir os objectivos e delinear a estratégia mais adequada para a sua 

prossecução passa por se compreender o papel do ensino secundário no conjunto 

do sistema educativo, valorizar os factores da sua identidade educativa e formativa, 

potenciar recursos humanos e infraestruturais, criar condições para a redução 

progressiva das taxas de insucesso e abandono escolar. Nesta perspectiva 

deveremos ter em conta: 

 

1. Novos contextos e novos objectivos estratégicos para o ensino secundário, 

decorrentes da aprovação do programa do XV Governo Constitucional, 

nomeadamente os que se identificam com: 

1.1. O aumento da qualidade das aprendizagens, no respeito pela 

pluralidade e equilíbrio dos seus fundamentos, a saber: a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento das competências vocacionais, a 

capacidade de pensar cientificamente os problemas, a interiorização de uma 

cultura de participação e responsabilidade, a plena consciência das opções 

que potenciam a liberdade e o desenvolvimento dos alunos como indivíduos 

e como cidadãos. A fase de crescimento da oferta de educação terá de dar 

lugar à da sua qualificação, tendo presentes as tendências demográficas e a 

necessidade de superação do baixo nível de desempenho e qualificação das 

gerações recentemente escolarizadas. A pressão das visões utilitárias da 

formação para o mercado de trabalho não poderá conduzir a uma 

especialização precoce dos conteúdos e do desenho curricular, em claro 

sacrifício da formação de base, de carácter humanista, aberta ao 

conhecimento, à inovação e à mudança, à diversidade cultural e à afirmação 

dos valores de civilidade e do personalismo. Essa especialização precoce 

conduz a uma mais que comprovada rigidez das opções sobre trajectos 

escolares e dificuldades acrescidas na empregabilidade das novas gerações. 



A prossecução do objectivo da qualificação das aprendizagens não pode, 

entretanto, constituir factor de discriminação dos trajectos escolares, nem 

do acesso a cada uma das modalidades de ensino a partir de critérios que 

não sejam os do desempenho e do mérito evidenciados ao longo do 

processo de aprendizagem. O princípio da igualdade de oportunidades 

deverá orientar esse processo de qualificação e nunca este a sacrificar 

aquele. 

1.2. O combate ao insucesso e abandono escolares, fenómenos que 

assumem no ensino secundário a maior expressão do conjunto do sistema 

educativo. Estando ambos associados, o segundo constitui um dos mais 

preocupantes factores de discriminação social e cultural entre as novas 

gerações, ao mesmo tempo que identifica uma das mais persistentes fontes 

de ineficiência do sistema. São conhecidas as razões que, a montante, 

sustentam esta ineficiência do ensino secundário, nomeadamente o sistema 

de avaliação e a clara falta de articulação entre este nível e o ciclo final do 

básico. A estratégia para superar este problema passa necessariamente por 

ajustar curricula e conteúdos programáticos, conferindo-lhes maior 

coerência e sequencialidade, não sacrificando os níveis de exigência de 

qualquer deles à conclusão da escolaridade básica nem à progressão, a 

qualquer custo, com vista a obter melhor acesso ao ensino superior. 

1.3. Uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação 

e do conhecimento, que só poderá ser dada através de um investimento 

sustentado na formação em tecnologias da informação e comunicação. O 

princípio da transversalidade curricular desta formação é atendível para 

situações de acesso generalizado a este tipo de conhecimento e formação. 

Infelizmente, não é o caso de Portugal. Há que garantir que todos os alunos 

dominam um conjunto mínimo de conhecimentos e técnicas de forma a 

permitir que, a partir desse patamar, se possam desenvolver as 

competências que lhes estão associadas. A transversalidade potencia a 

desigualdade de acesso e de desenvolvimento educativo, beneficiando os 

que usufruem de um ambiente familiar com maior capital cultural, mas 

relegando para a iliteracia digital os social e culturalmente desfavorecidos. O 

ensino obrigatório das TIC é um imperativo educativo mas também social e 

cultural. Não basta saber aceder à Internet, substituir a máquina de 



escrever por um processador de texto ou construir um gráfico a partir de 

uma folha de cálculo. As técnicas e o domínio dos processos de 

sistematização e tratamento de informação, das aplicações ligadas ao 

desenho assistido por computador, ou a capacidade de produzir conteúdos 

para Internet, são domínios estratégicos do conhecimento a que não 

poderemos ficar alheios. Não nos podemos circunscrever à formação de 

potenciais consumidores de informação. Pelo contrário, o desafio da escola 

do futuro está na capacidade de formar para a produção, tratamento e 

difusão de informação. 

1.4. A articulação progressiva entre as políticas de educação e da 

formação potenciam a diversidade e qualidade das ofertas e das opções 

vocacionais de cada aluno ao mesmo tempo que criam novas plataformas de 

mobilidade entre essas ofertas. Quanto mais autónomas e exclusivas forem 

as diferentes vias, menor será a liberdade de escolha e de reformulação das 

opções vocacionais. Essa articulação terá de se orientar para uma resposta 

activa às necessidades do mercado de trabalho sem sacrifício da formação 

global do indivíduo, para o prosseguimento de estudos, mas fomentando a 

capacidade adaptativa a novos trajectos escolares e à própria interrupção da 

escolaridade. 

1.5. O reforço da autonomia das escolas, enquanto garante da afirmação 

da sua individualidade e da expressão social e cultural das comunidades em 

que se inserem e que servem. Este princípio terá de ser entendido como a 

afirmação da capacidade de decisão sobre um leque mais alargado de 

competências e tarefas, ao mesmo tempo que se pretende abrir a escola a 

uma maior participação da comunidade na gestão e nas grandes opções 

consagradas no seu projecto educativo. Maior autonomia exige maior 

capacidade de decisão, mas, acima de tudo, exige maior responsabilidade, 

maior independência relativamente à administração central e regional e 

maior integração com as comunidades locais. Desejamos escolas abertas às 

comunidades em que se inserem e não apenas centradas sobre a sua 

comunidade educativa. 

2. Novos objectivos estratégicos do desenvolvimento do sistema de ensino, em 

função das tendências demográficas, quer a nível nacional quer regional, bem 

como da avaliação e ajustamento da Lei de Bases do Sistema Educativo. Esta, 



estando em vigor há cerca de 16 anos, precisa de ser revista de forma a 

constituir um instrumento de inovação e mudança do sistema e não um bloqueio 

ao seu desenvolvimento. O XV Governo Constitucional anunciou já os objectivos 

dessa revisão de modo a fazer aprovar uma Lei de Bases da Educação e da 

Formação Vocacional, que consagre, até 2010: 

2.1. A plena integração das políticas de educação e formação vocacional de 

forma a eliminar sobreposição das ofertas de educação/formação e a 

concretizar os princípios de educação e formação ao longo da vida; 

2.2. O aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos, objectivo 

que pressupõe nos oito anos próximos obter resultados efectivos no 

combate ao abandono escolar e a conferir sustentabilidade financeira e de 

afectação de recursos humanos à estratégia que lhe está subjacente; 

2.3. A reorganização dos grandes ciclos de escolaridade no sentido de 

potenciar a estabilidade, a sequencialidade e a progressividade dos trajectos 

escolares: 

2.3.1.  Ensino infantil (até aos 6 anos) 

2.3.2.  Ensino básico (dos 6 aos 12 anos) 

2.3.3.  Ensino secundário (dos 12 aos 18 anos) 

2.4. O objectivo anterior pressupõe uma maior articulação entre o actual 

nível secundário e o actual 3.º ciclo do Básico, de forma a considerá-los 

como um conjunto coerente e progressivamente diversificado, bem como a 

utilizar de forma mais intensa as infra-estruturas e demais recursos 

educativos, nomeadamente laboratórios, ateliers, bibliotecas, etc. Esta 

articulação pressupõe ainda maior mobilidade dos recursos docentes entre 

os dois níveis e a consagração de uma tipologia de escola próxima das 

actuais EB3S. É a partir desta configuração que poderemos concretizar o já 

anunciado objectivo de reforçar a componente tecnológica no actual 3.º 

ciclo, mantendo-se o princípio do ensino unificado. 

 

 

2.5. A consolidação da diversidade da oferta no secundário, sem 

sobreposição nem concorrência imperfeita, acentuando a especificidade de 



cada modalidade e adaptando-a quer às aspirações dos alunos e famílias, 

quer às necessidades do mercado de trabalho e do modelo de 

desenvolvimento do país: 

2.5.1. Ensino científico-humanístico 

2.5.2. Ensino tecnológico 

2.5.3. Ensino Artístico 

2.5.4. Ensino profissional 

2.5.5. Formação vocacional 

2.6. A primeira modalidade, ensino científico-humanístico, deverá 

vocacionar-se para o prosseguimento de estudos, ao nível superior de 

carácter universitário, preferencialmente, ou politécnico. 

2.7. O ensino tecnológico deverá orientar-se numa dupla perspectiva: o 

prosseguimento de estudos, preferencialmente para o ensino politécnico e 

para os cursos pós-secundários de especialização tecnológica, e para a 

inserção no mercado de trabalho, privilegiando os domínios das novas 

tecnologias da informação. Este ensino tecnológico não poderá ser entendido 

como uma sobrevivência do antigo ensino técnico, antes terá de vocacionar-

se para o ensino das tecnologias do futuro, com especial relevo para as da 

informação e comunicação.  

2.8. O ensino artístico, nomeadamente no domínio das artes performativas, 

dada a sua especificidade curricular, justifica uma matriz própria, 

enquadradora de uma identidade que importa acentuar e visando criar 

escolas de excelência. 

2.9. O ensino profissional incidirá sobre desenvolvimento de competências 

para uma boa inserção no mercado de trabalho. A mobilidade entre cada 

uma das modalidades deverá permitir concretizar um objectivo central: 

todos os alunos que abandonem o sistema de ensino disporão das 

competências básicas para o desempenho de uma profissão. 

 

 

3. Os cursos do agrupamento científico-humanístico são cinco, a saber: 



3.1. CURSO GERAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

3.2. CURSO GERAL DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 

3.3. CURSO GERAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

3.4. CURSO GERAL DE LÍNGUAS E LITERATURAS 

3.5. CURSO GERAL DE ARTES 

4. Os cursos do agrupamento tecnológico são dez, a saber: 

4.1. CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

4.2. CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

4.3. CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 

4.4. CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

4.5. CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN 

4.6. CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 

4.7. CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 

4.8. CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 

4.9. CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 

4.10. CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

 

5. De acordo com os objectivos atrás enunciados a revisão curricular do ensino 

secundário deverá concretizar-se a partir de um conjunto de alterações que 

salvaguardando a estabilidade na evolução das estruturas curriculares, conferem 

um potencial de qualificação elevado: 

5.1. Todos os desenhos curriculares assentam na concepção de um currículo 

mínimo a partir do qual as escolas poderão aumentar a oferta de disciplinas 

em função da disponibilidade dos seus recursos.  
5.2.  

5.3. Unidades lectivas de 90 minutos 

5.4. Melhor distribuição das cargas lectivas de cada um dos três anos, 

atenuando o carácter propedêutico do 12.º Ano e acentuando a componente 

generalista do 10.º ano. Não considerando a disciplina de Educação Moral e 

Religiosa (devido ao seu carácter facultativo), as cargas horárias nos cursos 



científico-humanísticos (25,5+25,5+24) e nos cursos tecnológicos 

(27+27+30(35h no período de Estágio)) aproximam-se e distribuem-se de 

forma mais harmoniosa, visando disponibilizar tempos diários quer para 

actividades escolares quer extra-escolares. 

5.5. Diminuição do número de disciplinas da componente de formação 

específica. 

5.6. O ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação com a carga horária semanal de 4,5 horas, 

integrando a componente de formação geral. Esta disciplina conciliará os 

objectivos de sensibilização à informática e de formação em torno das 

ferramentas de produtividade (gestão de ficheiros, processamento de texto, 

folha de cálculo, apresentações, navegação na Internet, correio electrónico, 

tratamento de imagem, etc.). 

5.7. Aumento da oferta de disciplinas no domínio das TIC (Aplicações 

Informáticas), como prosseguimento e desenvolvimento da disciplina de 

formação básica, nomeadamente em bases de dados, gestão e manutenção 

de redes, desenho assistido por computador, “webdesign”, gestão de 

projectos, multimédia, etc. 

5.8. Consideração da Área Projecto como espaço de confluência e integração 

de saberes e competências adquiridas ao longo do curso em torno de uma 

experiência de iniciação à pesquisa e de desenvolvimento de metodologias 

de estudo, investigação e trabalho em grupo. O seu carácter terminal tende 

a valorizar a preparação para o prosseguimento de estudos a nível superior 

e a avaliar a maturidade intelectual dos alunos. 

5.9. Introdução do Estágio nos cursos tecnológicos de forma a promover a 

familiarização dos alunos com o ambiente de trabalho das empresas e 

instituições, bem como a potenciar o Projecto Tecnológico que deverá ser 

concretizado na confluência dos contributos escolares e do ambiente de 

trabalho, sem sacrifício da componente de formação geral.  

5.10. Redução e melhor distribuição da carga de exames pelo 11.º e 12.º 

anos, limitando-a às disciplinas fundamentais, mas permitindo combinações 

múltiplas em função das exigências do acesso ao ensino superior.  

 



Exames Nacionais – Cursos Gerais 

x Língua Portuguesa ( 12º ano); 

x Filosofia ( 11º ano); 

x Disciplina Específica Trienal (12º ano) e 

x 1 (uma) disciplina Bienal da componente geral ou especifica ( 11º ou 12º 

ano). 

 

Exames Nacionais – Cursos Tecnológicos 

x Língua Portuguesa (12º ano); 

x Disciplina Científica Trienal (12º ano) e 

x 1 (uma) disciplina Bienal da componente geral ou científica ( 11º ano). 

x (Avaliação Interna – Prova de Aptidão Tecnológica) 

 

Com esta alteração, torna-se dispensável a realização de provas globais, 

enquanto instrumento de avaliação obrigatório, o que não invalida a sua 

existência, caso seja essa a pretensão de cada uma das escolas, como 

instrumento de aferição de conhecimentos e de preparação para os exames 

nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Assim as matrizes curriculares de cada uma das modalidades do ensino 

secundário apresentar-se-ão da forma seguinte: 



6.1. Ensino científico-humanístico (cf. Anexo I) 

 

  CURSO GERAL     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Disciplina Trienal 4.5 4.5 4.5  

 Específica Disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 Disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   Disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter estudado 

apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste caso, tomando 
em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como 
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre os que 

leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 
 

 
 

 

 

 

 

 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f)  
… 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f) 
…   f)  



6.2. Ensino Tecnológico (cf. Anexo II) 

     
      

 
         
 Componentes de formação   Disciplinas   Carga horária semanal    
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC*  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   Disciplina Trienal 3 3 3  
    Disciplina Bienal 3 3 _  
 * - Excepto no curso da variante de Informática      
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 10º 11º 12º 

Disciplina Trienal 

Disciplina Bienal 

4.5 

- 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* …………………………… 

* …………………………… 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

 

189 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Tecnológico … 

Cursos Tecnológicos –  … 
 

a)O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
 
c)A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e do 
Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

Anexo I 

 CURSO GERAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS     
       
Componentes de Formação Disciplinas   

Carga horária 
Semanal      

      10º 11º 12º  
Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
  Filosofia   3 3 _  
  Educação Física 3 3 3  
  T.I.C.   4.5 _ _  

Sub-total     16.5 12 6  
1 Matemática A 4.5 4.5 4.5  

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 
  

 

4.5 4.5 _  

1 1 disciplina bienal   b)   4.5 4.5  

  1 disciplina anual   c)  

 
  

 

 

  

4.5  

Sub-total     9 13.5 13.5  
  Área de Projecto   d)    4.5  
Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  

      25.5 25.5 24  
Total      (27) (27)  (25.5)   

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter estudado 

apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste caso, tomando 
em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como 
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre os que 

leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Física e Química A 
Biologia e Geologia 
Geometria Descritiva A 
Aplicações Informáticas  f) 
Desenho B   f) 
Economia A   f)  

Biologia 
Física B 
Química 
Geologia   f) 
Ciência Politica   f) 
Literaturas de Língua Portuguesa   f)  



 

  CURSO GERAL DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Matemática A 4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter estudado 
apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste caso, tomando 
em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como 
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre os que 

leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia A 
Geografia A 
História B 
Aplicações Informáticas   f) 
Direito A   f)  

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f)  



 

  CURSO GERAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 História A   4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter estudado 
apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste caso, tomando 
em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como 
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre os que 

leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
g) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática Aplicadas às Ciências 
Sosiais 
Geografia A 
Direito A 
Economia A   f) 
Aplicações Informáticas   f)  

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f)  



 

  CURSO GERAL DE LÍNGUAS E LITERATURAS     
        
 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga horária 
Semanal      

       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Língua Estrangeira II ou III   a) 4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

a) No caso do aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico deverá inserir-se a Língua 
Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de formação específica. Se o 
aluno optar por iniciar uma nova Língua Estrangeira, deverá esta integrar-se na componente de formação específica, 
sendo obrigatória, na componente de formação geral, a continuidade a essa língua na componente de formação geral e 
iniciar uma nova língua na componente de formação específica. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre os que 

leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura Portuguesa 
Latim A 
História da Cultura e das Artes 
Aplicações Informáticas   f) 
Matemática Aplicada às Ciências  
Sociais   f)  

Grego 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f) 
Latim B   f)  



 

  CURSO GERAL DE ARTES     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Desenho A   4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
        

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter estudado 
apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste caso, tomando 
em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como 
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre os que 

leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

História das Culturas e das 
Artes 
Geometria Descritiva A 
Matemática B 
Aplicações Informáticas   f) 
Física e Química A   f)  

Desenho Técnico 
Física B 
Oficina de Artes 
Química   f) 
Geologia   f) 
Biologia   f)  



 
         

 Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária 

semanal   
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC*  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   Matemática B 3 3 3  
    Física Química B 3 3 _  
 * - Excepto no curso da variante de Informática      
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 10º 11º 12º 

A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

 

189 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Fo
rm

aç
ão

 T
ec

no
ló

gi
ca

 

 10º 11º 12º 

A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

 

189 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Construção Civil e Edificações 

Electrotecnia e Electrónica 

Cursos Tecnológicos – Construção Civil e Edificações, Electrotecnia/Electrónica e Informática 
 

ANEXOS II 
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 10º 11º 12º 

A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

189 

 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Informática 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga 
horária. 

b) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
c) A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e 

do Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
d) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

         

 Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal 
   

         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   História das Artes B 3 3 3  
    Geometria Descritiva B 3 3 _  
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 10º 11º 12º 

A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

 

189 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 
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 10º 11º 12º 

A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

 

189 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Design de Equipamento 

Multimédia 

Cursos Tecnológicos – Design de Equipamento e Multimédia 
 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 
do Estágio, tomará em conta o 
disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

          

 Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária semanal 

   
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   Matemática B 3 3 3  
    Economia B 3 3 _  
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 10º 11º 12º 

A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

 

189 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 
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ca

 

 10º 11º 12º 

Marketing (?) 

Técnicas Promoção de Vendas (?) 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* Téc. Marketing e Publicidade 

* Comércio e Distribuição (?) 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

 

189 

63 

204 

Formação Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Design de Equipamento 

Marekting 

Cursos Tecnológicos – Administração e Marketing 
 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 

Administração 



 

 

 

 

 

 

  
 
 

         

 Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal    
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

Fo
rm

aç
ão

 C
ie

nt
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ca
 * Geografia B 

* Ecologia 

3 

3 

3 

3 

3 

Sub-total 6 6 3 
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A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

189 

 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Ordenamento do Território e 
Ambiente 

Cursos Tecnológicos – Ordenamento do Território e Ambiente, Acção Social e Desporto 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

Fo
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aç
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ca
 * Psicologia A 

* História C 

3 

3 

3 

3 

3 

Sub-total 6 6 3 
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A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

189 

 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 27/28.5 27/28.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Acção Social 

  10º 11º 12º 

Fo
rm

aç
ão
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ie

nt
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ca
 * Matemática B 

* Biologia Humana 

3 

3 

3 

3 

3 

Sub-total 6 6 3 
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ca

 

A DEFINIR 

A DEFINIR 

4.5 

_ 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

Sub-total 10.5 15 12 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

189 

189 

189 

63 

204 

Formação 

Pessoal e 
Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Desporto 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
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ANEXO 7 

Ensino Secundário – Documento de Trabalho – Proposta B1 

– Cursos Científico-humanísticos e Cursos Tecnológicos. 

(39 páginas) 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

 
 
 
 

DOCUMENTO DE TRABALHO 
 
 

PROPOSTA B1 
 
 
 
CURSOS CIENTIFICO - HUMANISTICOS E CURSOS TECNOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro 2002 
 
 



 
 
 

ALTERAÇÕES ESSENCIAIS 
ORGANIZACIONAL 

 
Decreto Lei 7/2001 Proposta 

 
7 Cursos Gerais 

 

 
5 Cursos Cientifico - Humanísticos 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 28.5 h 
11º - 28.5 h 
12º - 22.5 h 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 25.5 h 
11º - 25.5 h 
12º - 24 h 

 
 

Carga Horária Global do Secundário: 
 

Geral – 30 h 
Especifico – 40.5 h 

Área de Projecto – 9 h 

 
Carga Horária Global do Secundário: 

 
Geral – 34.5 h 

Especifico – 36 h 
Área de Projecto – 4.5 h 

 
 

Turmas 
 

Nº alunos por turma: 
 

Mínimo – 25 alunos 
Máximo – 28 alunos 

 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Mínimo – 22 alunos 
Máximo – 25 alunos 

 
 

Abertura de Cursos / disciplinas 
 

Cursos: mínimo – 20 alunos 
 

Disciplina de opção: mínimo – 15 alunos  
 

 
Abertura de Cursos / disciplinas 

 
Cursos: mínimo – 22 alunos 

 
Disciplina de opção no 10º e 11º anos - 

mínimo – 22 alunos 
 

Disciplina de opção no 12º ano - mínimo 
– 15 alunos 

 
Utilização das TIC de forma transversal 

 
Introdução da disciplina TIC, na formação 
geral, com carga horária semanal de 4.5 h. 

 
 

Área de Projecto – 9h 
 

 
Área de Projecto – 4.5 h 

 



  
 

17 Cursos Tecnológicos 
( 45 Especificações) 

 
10 Cursos Tecnológicos 

( 20 Especificações) 
 

Carga Horária por Ano: 
 

10º - 30 h 
11º - 30 h 
12º - 30 h 

 
Carga Horária por Ano: 

 
10º - 28.5 h 
11º - 28.5 h 
12º - 30 h 

(12º -  Período de Estágio – 35 h) 
 

Carga Horária Global do Secundário: 
 

Geral – 30 h 
Científico – 15 h 

Tecnológico – 24 h 
Tecnológico (Especificação e P.T.) – 21 h 

 
Carga Horária Global do Secundário: 

 
Geral – 34.5 h 

Científico – 15 h 
Tecnológico – 24 h 

Tecnológico (Especificação, P.T. e 
Estágio) – 16 h 

  
Introdução do período de ESTÁGIO – 3 

meses: 20 h / semana. 
 

Turmas 
 

Nº alunos por turma: 
 

Considerando o disposto no Despacho 
Conjunto 373/2002, de 23 Abril 

 
Mínimo – 25 alunos 
Máximo – 28 alunos 

 
Turmas 

 
Nº alunos por turma: 

 
Disciplinas Comuns: 22 – 25 alunos 
Disciplinas Tecnológicas: 20 alunos 

 

 
Abertura de Cursos / Especificações 

 
Cursos: mínimo – 20 alunos 

Especificações: mínimo – 15 alunos  
 

 
Abertura de Cursos / Especificações 

 
Cursos:  20 alunos 

 
Especificações: 19 alunos 

 
 

Utilização das TIC de forma transversal 
 

Introdução da disciplina TIC, na formação 
geral, com carga horária semanal de 4.5 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AVALIAÇÃO 
 
 

Decreto Lei 7/2001 Proposta 
 

Provas Globais 
 

 

 
Exames: 

 
Cursos Gerais: 

 
x Língua Portuguesa; 

x Disciplina Trienal Especifica; 
x Disciplina Especifica de opção. 

 
Cursos Tecnológicos: 

 
x Língua Portuguesa; 

x Disciplina Trienal Científico-
Tecnológica. 

 
 
 
 

Prova de Aptidão Tecnológica 
 

 
Exames: 

 
Cursos Cientifico - Humanísticos: 

 
x Língua Portuguesa; 

x Filosofia; 
x Disciplina Trienal Especifica; 
x Disciplina Bienal  Geral ou 

Especifica; 
 

Cursos Tecnológicos: 
 

x Língua Portuguesa; 
x Disciplina Trienal Científica; 
x Disciplina Bienal Científica ou 

Trienal tecnológica 
 

Prova de Aptidão Tecnológica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Cientifico - Humanísticos 
 
 
 
 

 
 
 

x Curso de Ciências e Tecnologias. 
. 

x Curso de Ciências Sócio-Económicas. 
 

x Curso de Ciências Sociais e Humanas. 
 

x Curso de Línguas e Literaturas. 
 

x Curso de Artes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Cursos Tecnológicos 
 

As Especificações referidas são a título provisório 
( Estão a ser consultados os membros do DES que acompanharam os cursos ) 

 
x Curso Tecnológico de Construção e Edificações. 

(Especificações: Computação Gráfica; Técnicas de Medições e Orçamentos) 
 

x Curso Tecnológico de Electrotecnia / Electrónica. 
( Especificações: Práticas de Electrotecnia; Práticas de Instalações Eléctricas) 

 
x Curso Tecnológico de Informática. 

( Especificações: Práticas de Desenvolvimento de Software; Técnicas de Gestão de Base de Dados) 
 

x Curso Tecnológico de Design de Equipamento. 
( Especificações: Oficina de Design de Cerâmica; Oficina de Design de Mobiliário) 

 
x Curso Tecnológico Multimédia. 

( Especificações: Oficina de Animação e Multimédia; Oficina de Design Multimédia) 
 

x Curso Tecnológico de Administração. 
( Especificações: Práticas de Secretariado; Práticas de Contabilidade e Gestão) 

 
x Curso Tecnológico de Marketing. 

( Especificações: a definir) 
 

x Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente. 
( Especificações: Sistemas de Informação Geográfica; Técnicas de Gestão e Educação Ambiental) 

 
x Curso Tecnológico de Acção Social 

( Especificações: Práticas de Animação Sociocultural; Práticas de Apoio Social) 
 

x Curso Tecnológico de Desporto. 
( Especificações: Práticas de Dinamização Desportiva; Práticas de Organização Desportiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORANDO 
 
Aspectos alterados ou sugestões de alteração em relação à Revisão 
Curricular no Ensino Secundário e ao diploma publicado de criação dos 
cursos gerais e tecnológicos ( Portaria 710/2001, de 11 de Julho): 
 

 
CURSOS Cientifico - Humanísticos 

 
ALTERAÇÕES: 
 

x Redução de 7 para 5 cursos Cientifico - Humanísticos; 
 
x Redução da carga horária semanal para perto das 25 horas; 

 
x Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na 

componente da formação geral para todos os cursos; 
 

x Passagem de uma disciplina bienal específica do 10º - 11º ano para o 
11º - 12º ano; 

 
x Desenvolvimento da Área de Projecto no 12º ano com uma carga 

horária de 4.5 horas; 
 

x Abolição do espaço pedagógico - Actividades de enriquecimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

CURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 
ALTERAÇÕES. 
 
As alterações propostas para os cursos tecnológicos são bastante profundas, 
quer ao nível da redução do número de cursos, quer ao nível da 
organização e estrutura interna. Julgamos que as alterações efectuadas, 
mudam o sentido dos próprios cursos tecnológicos, atribuindo-lhes uma 
importância na área da qualificação profissional que anteriormente não 
tinham. Nesse âmbito, podemos mesmo afirmar que os cursos tecnológicos 
reformulados são verdadeiramente cursos direccionados para a vida activa 
e, desse modo, uma clara oferta para aqueles alunos que pretendem uma 
qualificação profissional que os possibilite a integrarem o mercado de 
trabalho.  
 
 

1. Alterações gerais: 
 
 
x Redução de 17 para 10 cursos tecnológicos, com alteração de 

algumas designações; 
 
x Redução da carga horária semanal para 28.5 horas no 10º e 11º ano; 

 
x Manutenção da carga horária no 12º ano de 30 horas, excepção feita 

no período de Estágio, em que o máximo global da carga horária 
semanal deverá atingir as 35 horas; 

 
x Introdução das Tecnologias Informação e Comunicação na 

componente da formação geral para todos os cursos tecnológicos 
(excepção feita ao curso tecnológico de Informática); 

 
x Manutenção da carga horária das disciplinas tecnológicas; 

 
x Reorganização global dos espaços associados à disciplina de 

Especificação e Projecto Tecnológico; 
 

x Introdução do Estágio como parte integrante do curso; 
 



x Exclusão da matriz do espaço pedagógico - Actividades de 
enriquecimento. 

 
 
2. Alterações na matriz curricular: 

 
x Introdução da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação na componente de formação geral de todos os cursos 
tecnológicos ( NECESSÁRIO ELABORAR PROGRAMA ). Tal 
como nos cursos gerais, constitui elemento fundamental a 
possibilidade de contacto com as novas tecnologias para todos os 
alunos que terminem o secundário. Esse contacto deve ser muito 
mais que a utilização transversal dessas tecnologias. Nesse sentido, 
todos os alunos terão cerca de 4.5 horas semanais no 10º ano de TIC; 

 
x Formação científica – sem alterações; 

 
x Formação tecnológica: 

 
i) De duas disciplinas trienais e uma bienal, com uma carga 

horária global semanal ao longo dos três anos do ensino 
secundário de 24 horas ( excluindo 6 horas inseridas na 
disciplina bienal e que pertenciam ao Projecto 
Tecnológico), optou-se por alterar para uma disciplina 
trienal e duas bienais, com uma carga horária global de 24 
horas; 

 
 

ii) Face à reorganização da disciplina de Especificação, 
Projecto Tecnológico e a introdução do Estágio como parte 
integrante da matriz curricular, optou-se por atribuir a estas 
três disciplinas / áreas as cargas horárias anuais 
consideradas mais adequadas. Considerando 33 semanas de 
aulas, a não coincidência de leccionação da disciplina de 
Especificação e Projecto Tecnológico com o Estágio, a 
duração deste em cerca de 12 semanas: 

 
x As 220 horas anuais da disciplina de 

Especificação correspondem a 10.5 horas / 
semanais em 21 semanas - REALABORAR 
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS. 
 



x As 63 horas anuais do Projecto Tecnológico 
correspondem a 3 horas / semanais em 21 
semanas; 
 

x As 240 horas anuais do Estágio correspondem a 
20 horas / semanais em 12 semanas. 

 
3. Disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e o Estágio. 

 
i) Estas três disciplinas / áreas desenvolvem-se de forma 

articulada ao longo do ano lectivo. Nesse sentido deverá ser 
publicado em diploma essa articulação ( referida na alínea 
c) das matrizes curriculares – “ ... tomará em conta o 
disposto no artº XXX do ...”. Esse artigo deverá ter as 
seguintes normas regulamentares: 

 
Artº XXX  
 
1. A Disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e Estágio devem 
ser asseguradas por um único professor, da área Tecnológica do respectivo 
curso. 
2. A distribuição da carga horária da Disciplina de Especificação e do 
Projecto Tecnológico, ao longo do ano lectivo, será da responsabilidade 
da escola , salvaguardando que:  
2.1. Sejam atribuídas 10.5 horas de carga horária semanal para a 
Disciplina de Especificação e de 3 horas para a área de Projecto 
Tecnológico;  
2.2. O seu período de leccionação não coincida com o período destinado 
ao Estágio. 
3. A carga horária anual do estágio deverá ser distribuída por um espaço 
de tempo de 12 semanas, considerando o seguinte: 
3.1. O Estágio terá uma carga horária semanal para os alunos de 20 horas;  
3.2. O número de horas para o acompanhamento dos formandos da turma, 
por parte do docente, será de 13.5 horas. 

 
 
Na prática, este espaço conjunto poderá funcionar do seguinte modo: 
 

33 Semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 semanas 
Especificação + Projecto Tecnológico 

( 10.5h/semana)           (3 horas/semana) 

12 semanas 
Estágio em contexto de 

trabalho 
( 20 horas/semana) 

10 semanas 
Especificação + Projecto Tecnológico 

( 10.5h/semana)           (3 horas/semana) 

O docente utiliza as suas 
13.5 horas /semana no 
acompanhamento dos 

formandos. 

E 
S 
C 
O 
L 
A 



 
 
 

ii) Disciplina de Especificação: 
 

x A carga horária semanal de 10.5 horas ( 220 horas anuais) 
parece ser a mais adequada, em articulação com o Projecto 
Tecnológico e com o Estágio, considerando a sua 
importância no âmbito de cada curso e os programas 
homologados ( definidos para 12 h / semana / ano); 
 

x O número de especificações por curso diminui. Os critérios 
utilizados na valorização das especificações foram os 
seguintes: 1. Especificações orientadas / vocacionadas para 
a utilização das novas tecnologias; 2. Especificações que se 
insiram de forma mais efectiva no âmbito qualificante da 
concepção; 

 
iii) Projecto Tecnológico: 

 
x Julgamos que a carga horária semanal de 3 horas ( 63 horas 

anuais) é suficiente e adequada para a concretização dos 
seus objectivos – “construção” de um produto final de 
curso, concebido em articulação com a disciplina de 
Especificação na vertente teórica e teórico-prática e com o 
Estágio; 

 
iv) Estágio: 

 
x Espaço de aprendizagem em contexto de trabalho 

(ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO DE ESTÁGIO); 
 
x Julgamos que uma carga horária de 240 horas é adequada 

aos objectivos do Estágio; 
 

x O Estágio deve decorrer num espaço de tempo de 12 
semanas com uma carga horária de 20 horas / semana / 
formando; 

 
x O docente acompanhante da formação no Estágio dos 

alunos da turma terá uma redução de 13.5 horas / semana 
para o efeito ( como o docente acompanhante é o mesmo 
das disciplinas de Especificação e Projecto Tecnológico, 



as suas horas de redução coincidem com as cargas 
horárias dessas duas disciplinas que não são leccionadas 
no decurso do Estágio). 

 
 

4. Avaliação externa. 
 

A avaliação externa dos cursos tecnológicos deverá ser muito semelhante à avaliação 
externa nos cursos gerais. No entanto, julgamos que os alunos dos cursos 
tecnológicos devem substituir um dos quatro exames nacionais realizados pelos 
alunos dos cursos gerais pela prova de aptidão tecnológica. Assim, teríamos: 

  
x 11º ano - Disciplina científica bienal ou trienal tecnológica ( 12º 

ano); 
 
x 12º ano - Exames Nacionais - Língua Portuguesa; Disciplina 

científica trienal; 
 
(Avaliação Interna) 
 

x 12º ano - Prova de Aptidão Tecnológica. 
 
 

5. Definição e Organização Interna dos cursos tecnológicos. 
 

i) A opção por parte da Escola de um determinado curso 
tecnológico, passará por um conjunto de critérios dos quais 
salientamos: 
 

x Recursos humanos, materiais e físicos; 
 

x Existência de empresas, instituições,... que assegurem os 
Estágios aos alunos no 12º ano ( ELABORAÇÃO DE 
PROTOCOLO). 

 
ii) Constituição de turmas ( REFORMULAÇÃO DAS 

NORMAS REGULAMENTARES EXISTENTES): 
 

x Os cursos tecnológicos estão organizados segundo a 
componente de formação geral e científica, isto é, existe 
uma matriz comum constituída pelas disciplinas da 
formação geral e da formação científica ( com excepção 
dos cursos tecnológicos de Ordenamento do Território e 



Ambiente, Acção Social e Desporto, que apresentam 
apenas as disciplinas de formação geral comuns);  

 
x A componente de formação tecnológica é a vertente que se 

individualiza para um grupo menor de alunos que 
escolheram determinado curso; 

 
x As turmas dos cursos tecnológicos serão constituídas 

tomando em conta dois aspectos: 1. Um número de 22-25 
alunos por turma nas disciplinas das componentes de 
formação comuns – Formação Geral e disciplinas 
científicas; 2. Um número de 15 alunos por turma nas 
disciplinas tecnológicas. 

 
x Disciplina de Especificação – 19 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO ORIENTADOR DO PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DA  

REVISÃO CURRICULAR DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

[invocação das razões da suspensão da revisão curricular] 

 

Redefinir os objectivos e delinear a estratégia mais adequada para a sua 

prossecução passa por se compreender o papel do ensino secundário no 

conjunto do sistema educativo, valorizar os factores da sua identidade 

educativa e formativa, potenciar recursos humanos e infraestruturais, criar 

condições para a redução progressiva das taxas de insucesso e abandono 

escolar. Nesta perspectiva deveremos ter em conta: 

 

1. Novos contextos e novos objectivos estratégicos para o ensino 

secundário, decorrentes da aprovação do programa do XV Governo 

Constitucional, nomeadamente os que se identificam com: 

1.1. O aumento da qualidade das aprendizagens, no respeito 

pela pluralidade e equilíbrio dos seus fundamentos, a saber: a 

aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das competências 

vocacionais, a capacidade de pensar cientificamente os problemas, a 

interiorização de uma cultura de participação e responsabilidade, a 

plena consciência das opções que potenciam a liberdade e o 

desenvolvimento dos alunos como indivíduos e como cidadãos. A 

fase de crescimento da oferta de educação terá de dar lugar à da 

sua qualificação, tendo presentes as tendências demográficas e a 

necessidade de superação do baixo nível de desempenho e 

qualificação das gerações recentemente escolarizadas. A pressão das 

visões utilitárias da formação para o mercado de trabalho não 

poderá conduzir a uma especialização precoce dos conteúdos e do 

desenho curricular, em claro sacrifício da formação de base, de 

carácter humanista, aberta ao conhecimento, à inovação e à 

mudança, à diversidade cultural e à afirmação dos valores de 

civilidade e do personalismo. Essa especialização precoce conduz a 



uma mais que comprovada rigidez das opções sobre trajectos 

escolares e dificuldades acrescidas na empregabilidade das novas 

gerações. A prossecução do objectivo da qualificação das 

aprendizagens não pode, entretanto, constituir factor de 

discriminação dos trajectos escolares, nem do acesso a cada uma 

das modalidades de ensino a partir de critérios que não sejam os do 

desempenho e do mérito evidenciados ao longo do processo de 

aprendizagem. O princípio da igualdade de oportunidades deverá 

orientar esse processo de qualificação e nunca este a sacrificar 

aquele. 

1.2. O combate ao insucesso e abandono escolares, 

fenómenos que assumem no ensino secundário a maior expressão 

do conjunto do sistema educativo. Estando ambos associados, o 

segundo constitui um dos mais preocupantes factores de 

discriminação social e cultural entre as novas gerações, ao mesmo 

tempo que identifica uma das mais persistentes fontes de ineficiência 

do sistema. São conhecidas as razões que, a montante, sustentam 

esta ineficiência do ensino secundário, nomeadamente o sistema de 

avaliação e a clara falta de articulação entre este nível e o ciclo final 

do básico. A estratégia para superar este problema passa 

necessariamente por ajustar curricula e conteúdos programáticos, 

conferindo-lhes maior coerência e sequencialidade, não sacrificando 

os níveis de exigência de qualquer deles à conclusão da escolaridade 

básica nem à progressão, a qualquer custo, com vista a obter melhor 

acesso ao ensino superior. 

1.3. Uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da 

informação e do conhecimento, que só poderá ser dada através 

de um investimento sustentado na formação em tecnologias da 

informação e comunicação. O princípio da transversalidade curricular 

desta formação é atendível para situações de acesso generalizado a 

este tipo de conhecimento e formação. Infelizmente, não é o caso de 

Portugal. Há que garantir que todos os alunos dominam um conjunto 

mínimo de conhecimentos e técnicas de forma a permitir que, a 

partir desse patamar, se possam desenvolver as competências que 



lhes estão associadas. A transversalidade potencia a desigualdade de 

acesso e de desenvolvimento educativo, beneficiando os que 

usufruem de um ambiente familiar com maior capital cultural, mas 

relegando para a iliteracia digital os social e culturalmente 

desfavorecidos. O ensino obrigatório das TIC é um imperativo 

educativo mas também social e cultural. Não basta saber aceder à 

Internet, substituir a máquina de escrever por um processador de 

texto ou construir um gráfico a partir de uma folha de cálculo. As 

técnicas e o domínio dos processos de sistematização e tratamento 

de informação, das aplicações ligadas ao desenho assistido por 

computador, ou a capacidade de produzir conteúdos para Internet, 

são domínios estratégicos do conhecimento a que não poderemos 

ficar alheios. Não nos podemos circunscrever à formação de 

potenciais consumidores de informação. Pelo contrário, o desafio da 

escola do futuro está na capacidade de formar para a produção, 

tratamento e difusão de informação. 

1.4. A articulação progressiva entre as políticas de educação 

e da formação potenciam a diversidade e qualidade das ofertas e 

das opções vocacionais de cada aluno ao mesmo tempo que criam 

novas plataformas de mobilidade entre essas ofertas. Quanto mais 

autónomas e exclusivas forem as diferentes vias, menor será a 

liberdade de escolha e de reformulação das opções vocacionais. Essa 

articulação terá de se orientar para uma resposta activa às 

necessidades do mercado de trabalho sem sacrifício da formação 

global do indivíduo, para o prosseguimento de estudos, mas 

fomentando a capacidade adaptativa a novos trajectos escolares e à 

própria interrupção da escolaridade. 

1.5. O reforço da autonomia das escolas, enquanto garante da 

afirmação da sua individualidade e da expressão social e cultural das 

comunidades em que se inserem e que servem. Este princípio terá 

de ser entendido como a afirmação da capacidade de decisão sobre 

um leque mais alargado de competências e tarefas, ao mesmo 

tempo que se pretende abrir a escola a uma maior participação da 

comunidade na gestão e nas grandes opções consagradas no seu 



projecto educativo. Maior autonomia exige maior capacidade de 

decisão, mas, acima de tudo, exige maior responsabilidade, maior 

independência relativamente à administração central e regional e 

maior integração com as comunidades locais. Desejamos escolas 

abertas às comunidades em que se inserem e não apenas centradas 

sobre a sua comunidade educativa. 

2. Novos objectivos estratégicos do desenvolvimento do sistema de ensino, 

em função das tendências demográficas, quer a nível nacional quer 

regional, bem como da avaliação e ajustamento da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. Esta, estando em vigor há cerca de 16 anos, precisa 

de ser revista de forma a constituir um instrumento de inovação e 

mudança do sistema e não um bloqueio ao seu desenvolvimento. O XV 

Governo Constitucional anunciou já os objectivos dessa revisão de modo 

a fazer aprovar uma Lei de Bases da Educação e da Formação 

Vocacional, que consagre, até 2010: 

2.1. A plena integração das políticas de educação e formação 

vocacional de forma a eliminar sobreposição das ofertas de 

educação/formação e a concretizar os princípios de educação e 

formação ao longo da vida; 

2.2. O aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos, 

objectivo que pressupõe nos oito anos próximos obter resultados 

efectivos no combate ao abandono escolar e a conferir 

sustentabilidade financeira e de afectação de recursos humanos à 

estratégia que lhe está subjacente; 

2.3. A reorganização dos grandes ciclos de escolaridade no 

sentido de potenciar a estabilidade, a sequencialidade e a 

progressividade dos trajectos escolares: 

2.3.1.  Ensino infantil (até aos 6 anos) 

2.3.2.  Ensino básico (dos 6 aos 12 anos) 

2.3.3.  Ensino secundário (dos 12 aos 18 anos) 

2.4. O objectivo anterior pressupõe uma maior articulação entre 

o actual nível secundário e o actual 3.º ciclo do Básico, de 



forma a considerá-los como um conjunto coerente e 

progressivamente diversificado, bem como a utilizar de forma mais 

intensa as infra-estruturas e demais recursos educativos, 

nomeadamente laboratórios, ateliers, bibliotecas, etc. Esta 

articulação pressupõe ainda maior mobilidade dos recursos docentes 

entre os dois níveis e a consagração de uma tipologia de escola 

próxima das actuais EB3S. É a partir desta configuração que 

poderemos concretizar o já anunciado objectivo de reforçar a 

componente tecnológica no actual 3.º ciclo, mantendo-se o 

princípio do ensino unificado. 

 

 

2.5. A consolidação da diversidade da oferta no secundário, sem 

sobreposição nem concorrência imperfeita, acentuando a 

especificidade de cada modalidade e adaptando-a quer às aspirações 

dos alunos e famílias, quer às necessidades do mercado de trabalho 

e do modelo de desenvolvimento do país: 

2.5.1. Ensino científico-humanístico 

2.5.2. Ensino tecnológico 

2.5.3. Ensino Artístico 

2.5.4. Ensino profissional 

2.5.5. Formação vocacional 

2.6. A primeira modalidade, ensino científico-humanístico, 

deverá vocacionar-se para o prosseguimento de estudos, ao nível 

superior de carácter universitário, preferencialmente, ou politécnico. 

2.7. O ensino tecnológico deverá orientar-se numa dupla 

perspectiva: o prosseguimento de estudos, preferencialmente para o 

ensino politécnico e para os cursos pós-secundários de 

especialização tecnológica, e para a inserção no mercado de 

trabalho, privilegiando os domínios das novas tecnologias da 

informação. Este ensino tecnológico não poderá ser entendido como 

uma sobrevivência do antigo ensino técnico, antes terá de 



vocacionar-se para o ensino das tecnologias do futuro, com especial 

relevo para as da informação e comunicação.  

2.8. O ensino artístico, nomeadamente no domínio das artes 

performativas, dada a sua especificidade curricular, justifica uma 

matriz própria, enquadradora de uma identidade que importa 

acentuar e visando criar escolas de excelência. 

2.9. O ensino profissional incidirá sobre desenvolvimento de 

competências para uma boa inserção no mercado de trabalho. A 

mobilidade entre cada uma das modalidades deverá permitir 

concretizar um objectivo central: todos os alunos que abandonem o 

sistema de ensino disporão das competências básicas para o 

desempenho de uma profissão. 

 

 

3. Os cursos do agrupamento científico-humanístico são cinco, a saber: 

3.1. CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

3.2. CURSO DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 

3.3. CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

3.4. CURSO DE LÍNGUAS E LITERATURAS 

3.5. CURSO DE ARTES 

4. Os cursos do agrupamento tecnológico são dez, a saber: 

4.1. CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

4.2. CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

4.3. CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 

4.4. CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

4.5. CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN 

4.6. CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 

4.7. CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 

4.8. CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 

4.9. CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 



4.10. CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

 

5. De acordo com os objectivos atrás enunciados a revisão curricular do 

ensino secundário deverá concretizar-se a partir de um conjunto de 

alterações que salvaguardando a estabilidade na evolução das estruturas 

curriculares, conferem um potencial de qualificação elevado: 

5.1. Todos os desenhos curriculares assentam na concepção de um 

currículo mínimo a partir do qual as escolas poderão aumentar a 

oferta de disciplinas em função da disponibilidade dos seus recursos.  
5.2.  

5.3. Unidades lectivas de 90 minutos 

5.4. Melhor distribuição das cargas lectivas de cada um dos 

três anos, atenuando o carácter propedêutico do 12.º Ano e 

acentuando a componente generalista do 10.º ano. Não 

considerando a disciplina de Educação Moral e Religiosa (devido ao 

seu carácter facultativo), as cargas horárias nos cursos científico-

humanísticos (25,5+25,5+24) e nos cursos tecnológicos 

(28.5+28.5+30(35h no período de Estágio)) aproximam-se e 

distribuem-se de forma mais harmoniosa, visando disponibilizar 

tempos diários quer para actividades escolares quer extra-escolares. 

5.5. Diminuição do número de disciplinas da componente de 

formação específica. 

5.6. O ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação com a carga horária semanal de 4,5 

horas, integrando a componente de formação geral. Esta disciplina 

conciliará os objectivos de sensibilização à informática e de formação 

em torno das ferramentas de produtividade (gestão de ficheiros, 

processamento de texto, folha de cálculo, apresentações, navegação 

na Internet, correio electrónico, tratamento de imagem, etc.). 

5.7. Aumento da oferta de disciplinas no domínio das TIC 

(Aplicações Informáticas), como prosseguimento e desenvolvimento 

da disciplina de formação básica, nomeadamente em bases de 



dados, gestão e manutenção de redes, desenho assistido por 

computador, “webdesign”, gestão de projectos, multimédia, etc. 

5.8. Consideração da Área Projecto como espaço de confluência e 

integração de saberes e competências adquiridas ao longo do curso 

em torno de uma experiência de iniciação à pesquisa e de 

desenvolvimento de metodologias de estudo, investigação e trabalho 

em grupo. O seu carácter terminal tende a valorizar a preparação 

para o prosseguimento de estudos a nível superior e a avaliar a 

maturidade intelectual dos alunos. 

5.9. Introdução do Estágio nos cursos tecnológicos de forma a 

promover a familiarização dos alunos com o ambiente de trabalho 

das empresas e instituições, bem como a potenciar o Projecto 

Tecnológico que deverá ser concretizado na confluência dos 

contributos escolares e do ambiente de trabalho, sem sacrifício da 

componente de formação geral.  

5.10. Redução e melhor distribuição da carga de exames pelo 11.º 

e 12.º anos, limitando-a às disciplinas fundamentais, mas 

permitindo combinações múltiplas em função das exigências do 

acesso ao ensino superior.  

 

Exames Nacionais – Cursos Gerais 

x Língua Portuguesa ( 12º ano); 

x Filosofia ( 11º ano); 

x Disciplina Específica Trienal (12º ano) e 

x 1 (uma) disciplina Bienal da componente geral ou especifica ( 11º ou 

12º ano). 

 

 

Exames Nacionais – Cursos Tecnológicos 

x Língua Portuguesa (12º ano); 

x Disciplina Científica Trienal (12º ano) e 



x 1 (uma) disciplina Bienal científica ( 11º ano) ou Trienal Tecnológica 

(12º ano) 

x (Avaliação Interna – Prova de Aptidão Tecnológica) 

 

Com esta alteração, torna-se dispensável a realização de provas 

globais, enquanto instrumento de avaliação obrigatório, o que não 

invalida a sua existência, caso seja essa a pretensão de cada uma das 

escolas, como instrumento de aferição de conhecimentos e de 

preparação para os exames nacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Assim as matrizes curriculares de cada uma das modalidades do ensino 

secundário apresentar-se-ão da forma seguinte: 

6.1. Ensino científico-humanístico (cf. Anexo I) 

 

       
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Disciplina Trienal 4.5 4.5 4.5  

 Específica Disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 Disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   Disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 
 

 
 

 

 

 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f)  
… 

… 
… 
… 
…   f) 
…   f) 
…   f)  



 

6.2. Ensino Tecnológico (cf. Anexo II) 

     
      

 

         
 Componentes de formação   Disciplinas   Carga horária semanal    
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC*  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   Disciplina Trienal 3 3 3  
    Disciplina Bienal 3 3 _  
 * - Excepto no curso da variante de Informática      
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 10º 11º 12º 

Disciplina Trienal 

Disciplina Bienal 

Disciplina Bienal 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* …………………………… 

* …………………………… 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Tecnológico … 

Cursos Tecnológicos –  … 
 

a)O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
 
c)A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e do 
Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

 

Anexo I 

 CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS     
       
Componentes de Formação Disciplinas   

Carga horária 
Semanal      

      10º 11º 12º  
Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
  Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
  Filosofia   3 3 _  
  Educação Física 3 3 3  
  T.I.C.   4.5 _ _  

Sub-total     16.5 12 6  
1 Matemática A 4.5 4.5 4.5  

Específica 1 disciplina bienal   b) 

 
  

 

4.5 4.5 _  

1 1 disciplina bienal   b)   4.5 4.5  

  1 disciplina anual   c)  

 
  

 

 

  

4.5  

Sub-total     9 13.5 13.5  
  Área de Projecto   d)    4.5  
Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  

      25.5 25.5 24  
Total      (27) (27)  (25.5)   

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

Física e Química A 
Biologia e Geologia 
Geometria Descritiva A 
Aplicações Informáticas  f) 
Desenho B   f) 
Economia A   f)  

Biologia 
Física B 
Química 
Geologia   f) 
Ciência Politica   f) 
Literaturas de Língua Portuguesa   f)  



 

 

  CURSO DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Matemática A 4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Economia A 
Geografia A 
História B 
Aplicações Informáticas   f) 
Direito A   f)  

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f)  



 

 

 

  CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 História A   4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
g) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

 

Matemática Aplicadas às Ciências 
Sosiais 
Geografia A 
Direito A 
Economia A   f) 
Aplicações Informáticas   f)  

Direito B 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Geografia C   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f)  



 

 

 

 

  CURSO  DE LÍNGUAS E LITERATURAS     
        
 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga horária 
Semanal      

       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Língua Estrangeira II ou III   a) 4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
 

a) No caso do aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico deverá inserir-
se a Língua Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de 
formação específica. Se o aluno optar por iniciar uma nova Língua Estrangeira, deverá esta integrar-se na 
componente de formação específica, sendo obrigatória, na componente de formação geral, a continuidade a 
essa língua na componente de formação geral e iniciar uma nova língua na componente de formação 
específica. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

 

Literatura Portuguesa 
Latim A 
História da Cultura e das Artes 
Aplicações Informáticas   f) 
Matemática Aplicada às Ciências  
Sociais   f)  

Grego 
Sociologia 
Psicologia B 
Ciência Política   f) 
Literaturas de Língua 
Portuguesa   f) 
Latim B   f)  



 

 

 

 

 

  CURSO DE ARTES     
        

 Componentes de Formação Disciplinas   

Carga 
horária 

Semanal      
       10º 11º 12º  
 Geral Língua Portuguesa 3 3 3  
   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3 _  
   Filosofia   3 3 _  
   Educação Física 3 3 3  
   T.I.C.   4.5 _ _  
 Sub-total     16.5 12 6  
 1 Desenho A   4.5 4.5 4.5  

 Específica 1 disciplina bienal   b) 

 

  
 

4.5 4.5 _  

 1 1 disciplina bienal   b)  4.5 4.5  

   1 disciplina anual   c)  

 

  
 

   4.5  
 Sub-total     9 13.5 13.5  
   Área de Projecto   d)    4.5  
 Formação Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa  e) (1.5) (1.5) (1.5)  
       25.5 25.5 24  
 Total      (27) (27)  (25.5)   
        

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 

b) O aluno escolhe uma disciplina. 
c) O aluno escolhe uma disciplina. 
d) A área de Projecto é assegurada por uma equipa de dois professores da turma, preferencialmente de entre 

os que leccionam disciplinas da componente da formação específica. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Oferta dependente da disponibilidade da escola. 

 

 

 

 

História das Culturas e das 
Artes 
Geometria Descritiva A 
Matemática B 
Aplicações Informáticas   f) 
Física e Química A   f)  

Desenho Técnico 
Física B 
Oficina de Artes 
Química   f) 
Geologia   f) 
Biologia   f)  



 

 

 

 

 

 Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária 

semanal   
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC*  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   Matemática B 3 3 3  
    Física Química B 3 3 _  
 * - Excepto no curso da variante de Informática      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fo
rm

aç
ão

 T
ec

no
ló

gi
ca

 

 10º 11º 12º 

Tecnologias de Construção 

Desenho de Construção 

Práticas de Construção 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Construção Civil e Edificações 

Cursos Tecnológicos – Construção Civil e Edificações, Electrotecnia/Electrónica e Informática 
 

ANEXOS II 
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 10º 11º 12º 

Sistemas Analógicos e Digitais 

Práticas Lab. Electrotecnia/Electró. 

Aplicações Tec. Elect. / Elect. 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 

 

Electrotecnia e Electrónica 
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 10º 11º 12º 

Tecnologias Informáticas 

Bases de Programação 

Aplicações Informáticas 

4.5 

_ 

6 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 16.5 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Informática 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. No caso de ter 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga 
horária. 

b) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
c) A organização e distribuição das cargas horárias anuais da disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e 

do Estágio, tomará em conta o disposto no artº      do ( diploma) 
d) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

 

 

 

 

         

 Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal 
   

         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   História das Artes B 3 3 3  
    Geometria Descritiva B 3 3 _  
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 10º 11º 12º 

Desenho B 

Tecnologias do Equipamento 

Oficina de Design de Equipamento 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Design de Equipamento 

Cursos Tecnológicos – Design de Equipamento e Multimédia 
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 10º 11º 12º 

Desenho B 

Tecnologias do Multimédia 

Oficina de Multimédia A 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Multimédia 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 
do Estágio, tomará em conta o 
disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

          

 Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária semanal 

   
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
 Científico   Matemática B 3 3 3  
    Economia B 3 3 _  
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 10º 11º 12º 

Economia e Organização Empresarial 

Contabilidade 

Técnicas Administrativas 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Design de Equipamento 

Cursos Tecnológicos – Administração e Marketing 
 

Administração 
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 10º 11º 12º 

Marketing (?) 

Técnicas Promoção de Vendas (?) 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* Téc. Marketing e Publicidade 

* Comércio e Distribuição (?) 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Marketing 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 
do Estágio, tomará em conta o 
disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 Componentes de formação   Disciplinas   

Carga 
horária 

semanal    
         10º 11º 12º  
    Língua Portuguesa 3 3 3  
 Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 3 3    
    Filosofia  3 3    
    Educação Física 3 3 3  
    TIC  4.5     
 Sub-total       16.5 12 6  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

Fo
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aç
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C
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ifi
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 * Geografia B 

* Ecologia 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 
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Matemática Aplicada Ciências Sociais 

Sistemas de Informação Aplicada 

Técnicas de Ordenamento do Território 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Ordenamento do Território e 
Ambiente 

Cursos Tecnológicos – Ordenamento do Território e Ambiente, Acção Social e Desporto 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 

Fo
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C
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ca
 * Psicologia A 

* História C 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 
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Saúde e Socorrismo 

Técnicas de Expressão e Comunicação 

Práticas de Acção Social 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Acção Social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10º 11º 12º 
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 * Matemática B 

* Biologia Humana 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 
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Psicologia A 

Org. e Desenvolvimento Desportivo 

Práticas Desportivas e Recreativas 

3 

_ 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4.5 

_ 

Sub-total 12 16.5 10.5 

 Carga horária anual 

Disciplina de Especificação  b)  c) 

* A DEFINIR 

* A DEFINIR 

Projecto Tecnológico  c) 

Estágio  c) 

  

220 

 

220 

63 

240 

Formação 

Pessoal e 

Social 

Educação Moral e Religiosa  d) (1.5) (1.5) (1.5) 

Total 28.5/30 28.5/30 30/31.5 30/31.5 

Máximo Global  35/36.5 35/36.5 

 

Desporto 

a)O aluno deverá dar continuidade a 
uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico. No caso 
de ter estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. 
Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno 
poderá cumulativamente, dar 
continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b)O aluno frequenta a disciplina 
correspondente à especificação em 
que se inscreveu.. 
 
c)A organização e distribuição das 
cargas horárias anuais da disciplina de 
Especificação, Projecto Tecnológico e 
do Estágio, tomará em conta o 
disposto no artº      do ( diploma) 
 
d)Disciplina de frequência facultativa. 

 

 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Reforma Curricular do Secundário – Cursos Tecnológicos. 

(10 páginas) 
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REFORMA CURRICULAR DO SECUNDÁRIO 
Cursos Tecnológicos 

 
 

Memorando 
 

 

1. Critérios de escolha dos cursos tecnológicos. 
 

Dos dezassete cursos tecnológicos publicados na Portaria 710/2001, foram 

escolhidos nove e foi criado um novo curso - Marketing. Considerando que 

todos os cursos tecnológicos publicados na Portaria tiveram em conta as 

necessidades do mercado de trabalho, as apreciações e sugestões das 

entidades, associações de cada sector económico para a sua definição, 

optámos pela utilização de outros critérios para a escolha dos cursos. 

 

Os critérios utilizados na escolha dos nove cursos foram os seguintes: 

 

i) Disciplina Científica Trienal. Considerámos esta disciplina como 

componente curricular estruturante de cada curso. Neste sentido, 

procurámos oferecer aos alunos uma diversidade de disciplinas 

estruturantes para que a escolha fosse possível no contexto das 

áreas tecnológicas já existentes. A saber:  

 

Matemática ( 10 cursos) – Construção Civil; Electrotecnia / Electrónica; 

Informática; Mecânica; Química e Controlo Ambiental; Serviços Jurídicos; 

Ambiente e Conservação da Natureza; Administração; Técnicas 

Comerciais e Desporto. 
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História de Artes ( 3 cursos) – Equipamento; Multimédia e Produção 

Áudio. 

 

Língua Estrangeira ( 2 cursos) – Documentação e Turismo. 

 

Psicologia ( 1 curso) – Acção Social. 

 

Geografia ( 1 curso) – Ordenamento do Território. 

 

i) Diversidade na oferta; 

 

ii) Articulação com ofertas de outros subsistemas de ensino 

profissionalmente qualificantes; 

 

iii) Elevada utilização de novas tecnologias. 

 

Seleccionámos assim: 

 

Matemática ( 5 Cursos ) – Construção e Edificações; Electrotecnia / 

Electrónica; Informática; Administração e Desporto. 

 

História de Artes ( 2 cursos) – Equipamento e Multimédia. 

 

Psicologia ( 1 curso) – Acção Social. 

 

Geografia ( 1 curso) – Ordenamento do Território e Ambiente. 
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2. Critérios de escolha das Especificações. 
 

Para cada curso seleccionado, foram definidas as especificações a oferecer 

tomando em conta dois critérios: 1. Maior potencial de empregabilidade; 2. 

Maior potencial de utilização de novas tecnologias. 

 

Dos contactos com os serviços de DES obtivemos as seguintes 

informações: 

 

1. Não ser aconselhável a introdução de especificações em cursos 

diferentes para os quais elas foram criadas. As especificações são a 

consequência curricular mais específica das disciplinas tecnológicas de 

cada curso. Uma alteração nessa lógica, seria introduzir um “conflito “ no 

curso. 

 

2. É preferível excluir os cursos e as especificações que tentar a junção.  

 

3. As especificações a considerar, tomando em conta os critérios definidos, 

devem ser: 

 

1. Construção e Edificações -  Computação Gráfica e Técnicas de 

Medições e Orçamentos. 
A especificação de Técnicas de Condução de Obra foi considerada com grande potencial de 

empregabilidade. No entanto, existem muitas escolas profissionais com este curso.  

 

2. Electrotecnia / Electrónica – Práticas de Instalações Eléctricas e 

Práticas de Electrónica. 
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3. Informática – Técnicas de Gestão de Bases de Dados e Manutenção e 

Montagem de Equipamentos Informáticos. 

 

4. Equipamento – Oficina de Design de Mobiliário e Oficina Design 

Cerâmico. 

 

5. Multimédia – Oficina de Animação e Multimédia e Oficina de 

Design Multimédia 

 

6. Administração – Práticas de Contabilidade e Gestão e Práticas de 

Secretariado. 

 

7. Marketing – Técnicas de Marketing e Técnicas de Vendas 

 

8. Ordenamento do Território e Ambiente – Sistemas de Informação 

Geográfica e Técnicas de Gestão e Educação Ambiental1. 

 

9. Acção Social – Práticas de Animação Sociocultural e Práticas de 

Apoio Social. 

 

10. Desporto – Práticas de Dinamização Desportiva e Práticas de 

Organização Desportiva. 

 

 

 

 

                                                 
1 Única alteração aos critérios definidos, que implica uma reformulação / reorientação do programa, é a disciplina de Especificação 

do curso de Ordenamento de Território – Técnicas de Gestão Ambiental que se passará a designar por Técnicas de Gestão e 

Educação Ambiental. Esta alteração pretende introduzir uma vertente mais ambiental numa das especificações do curso. 
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3. Novos Cursos Tecnológicos 
 

Criou-se o novo curso de Marketing. O seu plano de estudos apoiou-se 

no plano de estudos do curso de Técnico de Marketing do ensino 

profissional. Assim, as disciplinas científicas estruturantes consideradas 

foram a Matemática B e a Economia B. Como disciplinas tecnológicas 

estruturantes considerámos a Introdução ao Marketing e o Comércio e 

Distribuição. A disciplina tecnológica mais prática será a de Técnicas 

Comerciais. Especificações - Técnicas de Marketing ( já existente no 

curso de Técnicas Comerciais) e de Técnicas de Vendas. 

 

 

4. Disciplina tecnológica prática. 
 

Esta disciplina, anteriormente com uma carga horária de 6h+6h+3h, incluía 

no 10º e 11º ano 3h+3h do projecto Tecnológico. Esta organização 

pretendia, numa perspectiva de metodologia de projecto, aplicar as 

aprendizagens efectuadas nas disciplinas tecnológicas mais teóricas, em 

pequenos projectos de forma à concretização das competências adquiridas. 

Esta aprendizagem ao longo do 10º e 11º ano culminaria na elaboração do 

produto final a apresentar na PAT.  

 

A filosofia permanece a mesma. As alterações são de metodologia e de 

gestão das aprendizagens. Durante o 10º e 11º ano, os alunos adquirem as 

aprendizagens necessárias e também o desenvolvimento de competências 

no âmbito da elaboração de projectos. Para o efeito terão a disciplina 

tecnológica mais prática com uma carga horária de 3h+3h no 10º e 11º ano. 

Todas essas aprendizagens em conjunto com as competências adquiridas na 

disciplina de especificação e no período de Estágio serão utilizadas na 
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concretização da PAT, no espaço de Projecto Tecnológico no 12º ano com 

uma carga horária semanal de 3 horas. 

 

5. As Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

A introdução de um espaço de aprendizagem específico de Tecnologias de 

Informação e Comunicação é comum a todos os cursos – Científico – 

Humanístico e Tecnológicos – com excepção dos cursos tecnológicos de 

Informática e Multimédia. Não se justifica que nos cursos fortemente 

estruturados nas componentes das tecnologias de informação e 

comunicação se introduzam conteúdos de introdução às TIC. Para que a 

carga horária desses cursos não sofresse alteração em relação aos outros 

cursos tecnológicos (28.5h no 10º ano) privilegiou-se a sua vertente 

tecnológica, aumentando a carga horária da disciplina trienal e da disciplina 

bienal prática para, respectivamente, 4.5h e 6h. 

 

6. Estágio. 
 

O estágio no anterior projecto era referido apenas em algumas 

especificações como “…em situação real de trabalho …”. 

 

O Estágio não era contemplado no plano de estudos mas referido nos 

programas das disciplinas de especificação de uma forma e importância 

diferenciada.  
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Assim, as referências ao período de estágio são como exemplo, as 

seguintes: 

 

i) Na disciplina de Práticas de Instalações Eléctricas: 

 

 “ … prevê formação em contexto de trabalho, para o que a 

escola deve: 

 

* organizar os seus horários e modos de funcionamento de 

forma a conciliar as actividades escolares com as de 

formação em contexto de trabalho; 

* estudar modalidades concretas de formação em contexto de 

trabalho que permitam qualificar efectivamente a 

aprendizagem, designadamente, visitas de estudo planeadas e 

guiadas, levantamento e estudo de equipamentos ou sistemas, 

estágios de curta duração de integração em equipas de 

trabalho, estágios de formação em equipamentos ou 

tecnologias, colóquios, seminários ou oficinas de empresas, 

etc. 

* Negociar protocolos e parcerias com empresas e outras 

instituições no sentido de efectuar a formação em contexto de 

trabalho com qualidade. 

 

(…) 25% das cerca de 360 horas que a disciplina dispõe ao 

longo do ano.” 

 

ii) Na disciplina de Manutenção e Montagem Equipamentos 

Informáticos, o programa não faz qualquer referência 

expressa a actividades em situação real de trabalho. 
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iii) Na disciplina de Práticas de Apoio Social “ De salientar 

que a existência de parcerias é um recurso essencial para 

potenciar, ao máximo, a formação em contexto de 

trabalho, e sempre que possível estágios pós-formação.” 

 
iv) Na disciplina de Práticas de Organização Desportiva, sem 

referir claramente o estágio, considera “ O 

desenvolvimento do curso e particularmente desta 

disciplina, assenta no pressuposto de que a escola 

encontra e estabelece parcerias de colaboração com 

entidades diversas que garantam as condições 

consideradas satisfatórias para a inserção e permanência, 

do conjunto dos alunos nos diversos espaços de 

intervenção. (…) “ 

 
v) Na disciplina de Técnicas de Marketing “ Por ser 

prioritária a inserção no mundo do trabalho …. 

Recorrendo-se ao contacto directo com empresas 

comerciais e/ou industriais, bancos, …; entendendo-se 

estas acções como actividades lectivas. (…) A disciplina de 

Técnicas de Marketing, com as suas características de 

formação em contexto de trabalho e/ou em situação de 

simulação em laboratório escolar, (…)” 
 

Como se observa a questão da prática em contexto de trabalho reveste-se 

de formas muito variadas, muitas vezes de forma tímida nos programas das 

disciplinas de especificação. 
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Com a proposta de Reforma apresentada o ESTÁGIO assume-se, sem 

timidez e dando resposta ao parecer que neste particular o CNE referiu 

como “… muito prejudicial o facto de não estarem contemplados períodos 

de Estágio Curricular, ao longo dos cursos”( parecer nº1/2000, p.29), 

como um espaço verdadeiramente de aprendizagem em contexto real de 

trabalho. Fará parte integrante do plano de estudos do respectivo curso, de 

frequência obrigatória e com avaliação específica.  

 

A questão que alguns colocam quando referem que o estágio obrigatório 

condiciona a existência de cursos tecnológicos em determinadas áreas do 

País, áreas mais desfavorecidas em termos de tecido empresarial ou outras 

instituições, julgamos que devemos assumir essa decisão pois não existindo 

mercado de trabalho no meio, não sendo possível uma aprendizagem 

verdadeiramente em contexto de trabalho, que tipo de formação 

profissional pretendemos dar aos jovens alunos? Não será possível 

encontrar parceiros para a formação dos jovens (Câmaras Municipais)? No 

caso de não ser possível a abertura de qualquer curso, julgamos que não 

deve ser a formação em contexto de trabalho hipotecado em virtude das 

dificuldades de algumas escolas. Devemos procurar encontrar soluções 

para esses casos. O ESTÁGIO não deve deixar de fazer parte da formação 

profissionalmente qualificante dos nossos jovens que pretendem ingressar 

no mercado de trabalho. A sua existência credibiliza, junto dos 

empregadores, os cursos e a formação / preparação de quem os frequenta. 

 

Esse espaço de 240 horas anuais integra aprendizagens em real contexto de 

trabalho a partir de protocolos entre a escola e a entidade de estágio (as 240 

horas integram cerca de 18 horas no total para serem geridas pelo professor 

orientador e alunos formandos no âmbito da elaboração do Plano de 

Estágio, reuniões de acompanhamento, reuniões de avaliação formativa, 
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reuniões de avaliação final ... . Essas 18 horas, integram o total de horas de 

estágio não sendo contabilizadas no máximo global de horas semanais – 35 

horas para os formandos no período de estágio – cf. matrizes dos planos de 

estudo) 

 

7. Alteração de disciplinas científicas. 
 

No curso de Administração a disciplina científica bienal era a Língua 

Estrangeira. Associou-se este curso ao novo curso de Marketing com a 

disciplina científica bienal de Economia B. Não existia nenhum curso 

tecnológico com a disciplina de Economia o que inviabilizaria o 

prosseguimento de estudos nesta área aos alunos dos cursos tecnológicos. 

 

8. Questões a serem ponderadas. 
 

i) Que perspectivas podem ter as escolas em relação aos 

cursos não contemplados?  

 

ii) Existindo os programas poderá ser autorizada a título 

extraordinário a abertura de qualquer outro curso 

tecnológico? 

 

iii)  E as Especificações não contempladas? Podem ser 

solicitadas a título extraordinário? 

 

iv) O sistema de permeabilidade entre os cursos científico - 

humanísticos e os cursos tecnológicos mantém-se ? Se sim, 

com as mesmas disposições – no final do 10ºano, reforço 

de aprendizagens,...? 



A Educação e o discurso político, em Portugal. A reforma do ensino secundário, do XV Governo Constitucional. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Ensino profissionalmente qualificante no sistema de ensino 

português: reflexão sobre os Cursos Tecnológicos do Ensino 

Secundário Regular. (8 páginas) 
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Algumas ideias sobre os Cursos Tecnológicos do Ensino 
Secundário Regular. 

 
A intervenção nos cursos tecnológicos do ensino secundário regular, deverá 

ser equacionada no contexto de uma proposta clara de estrutura do ensino 

profissional ou profissionalmente qualificante no sistema de ensino português. 

 

Actualmente, os cursos tecnológicos de oferta da escola pública são, 

genericamente, uma “oferta de recurso” para os alunos que, tendo dificuldades 

em disciplinas estruturantes dos cursos de carácter geral, procuram no ensino 

secundário tecnológico uma via teoricamente mais adequada (fácil !?) à 

conclusão do ensino secundário. 

 

Alguns alunos que procuram o ensino secundário tecnológico no intuito de 

obterem uma formação e qualificação profissional que os habilite a integrarem 

de imediato o mercado de trabalho verificam, no final do seu curso, que são 

poucas as portas que se abrem para o início de uma vida profissional. Sem 

opções, à conclusão do ensino secundário tecnológico segue-se, normalmente, 

a candidatura ao ensino superior. 

 

Esta fraca relação entre os cursos tecnológicos e a inserção no mercado de 

trabalho também nos parece ser explicada pela “ desconfiança” que as 

entidades empregadoras têm em relação à verdadeira formação profissional 

adquirida pelos alunos nos cursos tecnológicos. Estes cursos são, muitas 

vezes, vistos como uma “ variante” dos cursos para o prosseguimento de 

estudos e não cursos profissionalmente qualificantes. 

 

As razões da “ desqualificação “ dos cursos tecnológicos são diversas. 

Contudo, julgamos que os planos de estudo e a organização dos cursos são 

razões relevantes para a compreensão daquela “desqualificação”. 

 

Com a reformulação dos cursos tecnológicos, aproximando-os em termos de 

matriz curricular aos cursos profissionais, e com a introdução da disciplina de 



 
 
Gabinete da Secretária de Estado da Educação  

 

 

 
 
 

 
 

� Avª 5 de Outubro, nº 107 – 10º Andar   1069-018 LISBOA 
� 21 795 03 30    ¬  21 793 25 04     E.mail:see@me.gov.pt 

 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação na matriz curricular, deram-se 

passos importantes na credibilização da formação obtida nos referidos cursos. 

Os planos curriculares apresentam agora, maior equilíbrio e harmonização 

entre a formação geral e a formação técnico-científica. 

 

No entanto, consideramos que continua a existir a falta de um elemento 

essencial. Parece ser claro que a credibilidade dos cursos tecnológicos só se 

tornará uma realidade se introduzirmos o ESTÁGIO nos seus planos 

curriculares. O estágio dará efectivo corpo à relação escola – mercado do 

trabalho e à necessária articulação entre o saber teórico e o saber prático em 

contexto de trabalho. Pensamos que desse modo estará assegurado o 

desenvolvimento e aquisição de competências técnicas, tecnológicas e sociais 

em ambiente de trabalho por parte do aluno, fundamentais para a consolidação 

dos cursos tecnológicos como referência na matriz nacional dos cursos 

profissionalmente qualificantes. 

 

Neste contexto, julgamos que a intervenção nos cursos tecnológicos do ensino 

secundário regular deverá ser enquadrada num processo de organização mais 

vasto dos cursos profissionalmente qualificantes e nos seguintes níveis: 

 

Nível Meso – Definição de orientações estruturantes de todo o ensino 

secundário profissionalmente qualificante. 

Nível Macro – Definição de uma rede nacional de cursos profissionalmente 

qualificantes. 

Nível Micro – Intervenção ao nível dos próprios cursos profissionalmente 

qualificantes, designadamente os cursos tecnológicos do ensino secundário 

regular. 
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Nível Meso 
 

Este é o nível da decisão política e neste particular da decisão de politica 

educativa no âmbito dos cursos secundários profissionalmente qualificantes. 

 

Julgamos que qualquer intervenção nos cursos tecnológicos do ensino regular 

pressupõe, antecipadamente, a definição de um quadro de referência sobre 

todo o sistema em questão. 

 

Nesse contexto, parece ser fundamental clarificar os “papeis” que as diversas 

modalidades de ensino profissionalmente qualificante terão no futuro.  

 

Actualmente, para além dos Cursos de Especialização Tecnológica que 

atribuem uma certificação de nível IV e que constituem uma formação pós-

secundário, existem no sistema quatro modalidades de ensino 

profissionalmente qualificante (certificação de nível III), os Cursos Tecnológicos 

do Ensino Secundário Regular, os Cursos Profissionais, os Cursos de 

Aprendizagem e os Cursos Técnicos / Tecnológicos do Ensino Secundário 

Recorrente. Considerando que estes últimos, num futuro próximo, serão 

tendencial e progressivamente homónimos dos cursos tecnológicos do ensino 

secundário regular, parece ser necessário ponderar a diferenciação e 

articulação a estabelecer entre os restantes. 

 

Julgamos que essa diferenciação e articulação deverá ser um primeiro passo 

para a compreensão de todo o sistema em análise e, por consequência, na 

intervenção ao nível das várias modalidades, particularmente nos cursos 

tecnológicos do ensino regular. 

 

No âmbito da diferenciação, parecem existir muitas dificuldades em diferenciar 

os Cursos Profissionais dos Cursos de Aprendizagem. Ambos, semelhantes do 

ponto de vista curricular e organizacional, parecem dirigir-se ao mesmo público 
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e ter os mesmos objectivos. Nesse contexto, parece ter sentido a continuidade 

de uma única modalidade, a dos cursos profissionais. 

 

No que se refere à diferenciação entre Cursos Tecnológicos do Ensino 

Secundário Regular e os Cursos Profissionais, pensamos que: 

 

1. O que os deve unir no contexto de um sistema global: 

 

x Devem coexistir num mesmo sistema (rede); 

x Devem articular-se do ponto de vista da complementaridade do/no 

sistema; 

x Devem ter as mesmas condições de acesso, de creditação e de 

equivalência; 

x O prosseguimento de estudos deve estar assegurado para ambas as 

modalidades; 

x As condições de preparação para a integração dos alunos no mercado 

de trabalho, devem estar igualmente asseguradas; 

x A qualidade de formação deve ser uma referência para ambas as 

modalidades; 

 

2. O que os deve diferenciar no contexto de um sistema global: 

 

x O público – alvo.  

 

i) Os que procuram o ensino profissional pretendem uma preparação e 

uma certificação profissional para uma mais fácil e imediata 

integração no mercado de trabalho. 

 

ii) Os que procuram o ensino tecnológico, pretendem uma certificação e 

qualificação profissional para eventual integração no mercado de 

trabalho, mas também uma preparação escolar mais abrangente que 
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lhes possibilite o prosseguimento de estudos no ensino médio ou 

superior. 

 

x O plano de estudos. De “banda mais estreita” no caso dos cursos 

profissionais, de “banda mais larga” no caso dos cursos tecnológicos (de 

acordo com o referido no ponto anterior). 

 

 

Nível Macro 
 

Consideramos fundamental neste nível, a definição clara de uma Rede 

Nacional de Cursos Profissionalmente Qualificantes ( RNCPQ). Esta rede 

deverá englobar, considerando o exposto no nível anterior, de forma articulada 

e complementar, os seguintes cursos: 

 

1. Cursos Tecnológicos do Ensino Secundário Regular. 

2. Cursos Profissionais. 

 

Ao nível da organização e estrutura da rede, consideramos o seguinte: 

 

i) Os cursos tecnológicos do ensino secundário regular e os cursos 

profissionais, constituem a RNCPQ; 

 

ii) A gestão da RNCPQ, da responsabilidade do ME, procurará articular 

harmoniosamente as diferentes ofertas tomando como referência a 

qualidade da formação; 

 

iii) Os cursos profissionais, devem adequar as suas denominações 

específicas aos cursos tecnológicos homólogos; 
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Nível Micro 
 

Julgamos necessário intervir a dois níveis: 

 

1. Nível da denominação 

 

Todos os cursos profissionalmente qualificantes devem procurar ser 

denominados de forma idêntica, quanto à sua especificação; 

 

2. Nível de alteração da organização e matriz dos cursos tecnológicos do 

ensino secundário regular. 

 

Os cursos tecnológicos ministrados nas escolas públicas devem procurar 

enquadrar a sua oferta nas áreas e especificações económicas e sociais 

consideradas previsivelmente relevantes no futuro próximo para o nosso País, 

(considerando a sua integração plena na União Europeia ( alargada) ). 

 

Neste âmbito, e para além da introdução da disciplina TIC na componente de 

formação geral, da definição dos aspectos relacionados com a avaliação 

(exames nacionais e prova de aptidão tecnológica) e da organização interna 

das turmas (componente geral e científica comuns a cursos diferentes), 

devemos considerar as seguintes alterações: 

 

i) Alteração da matriz curricular. 

 

x Introdução do ESTÁGIO obrigatório no 12º ano. 

x Alteração das cargas horárias semanais das disciplinas e áreas de 

Projecto Tecnológico, Disciplina de Especificação e disciplina 

Tecnológica Bienal. 
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Matriz dos cursos tecnológicos 

  Disciplinas 

Carga 
horária 

Semanal           

   10º 
 

11º 
 

12º       
 Língua Portuguesa 3 3 3       
 Língua Estrangeira I ou II 3 3        
 Filosofia  3 3        
 Educação Física 3 3 3       
 T.I.C.  3         
 EMR ( Facultativa) a) (1.5) (1.5) (1.5)       

Sub-total     
 

15 
 

12 6       
 1 disciplina trienal 3 3 3       
 1 disciplina bienal 3 3        
 1 disciplina trienal 3 3 3       
 1 disciplina trienal 3 3 3       
 1 disciplina bienal 3 3        

 Projecto Tecnológico   
 
       

 Disciplina de Especificação  3        

 ESTÀGIO   
15 b) 

       
Sub-total     15 18 24       

Total     30 
 

30 
 

30       
 Considerando EMR 31.5 31.5 31.5       
            
 3 exames obrigatórios           
 Prova de Aptidão Tecnológica           
            
 
 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, actividades 
experimentais e actividades de pesquisa adequados à natureza das diferentes áreas 
ou disciplinas, nomeadamente no ensino das ciências.  

a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do nº 5 do artigo 5º 
b) A carga horária semanal referida deve repartir-se pelas áreas do Projecto 

Tecnológico, Disciplina de Especificação e pelo Estágio, considerando o seguinte: 
 
x A carga horária semanal para cada uma das áreas será fixada por cada escola, no 

âmbito da sua autonomia, salvaguardando: i) a distribuição obrigatória da carga 
horária pelas três vertentes ao longo do ano lectivo, ii) cargas mínimas semanais 
para a área de projecto de 4 horas, para a disciplina de especificação de 7 horas e 
para o estágio de 4 horas;  

 
x A carga horária semanal referida poderá ser distribuída de forma uniforme ou 

concentrada em determinados períodos do ano lectivo, para todas ou algumas das 
áreas consideradas, desde que o cômputo global das horas atribuídas anualmente a 
cada uma delas seja cumprido nos termos da alínea ii) do ponto anterior. 

 
x A área de Projecto Tecnológico e de Estágio devem ser asseguradas por uma equipa 

de dois professores (por um professor ?? ), das áreas tecnológicas do curso. 
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Regulamento dos Estágios 
 

I - Definição e enquadramento. 
 

1. Entende-se por Estágio o desenvolvimento supervisionado, em contexto real de 

trabalho, de práticas profissionais inerentes ao perfil funcional definido para 

determinado Curso e Especificação. 

 

2. O Estágio visa: 

 

i) Promover a aprendizagem, em situação real de práticas 

profissionais representativas do perfil funcional do respectivo 

Curso e Especificação. 

 

ii) Proporcionar experiências que facilitem a futura integração dos 

jovens no mundo do trabalho. 

 

3. O Estágio realiza-se numa entidade pública ou privada (entidade de estágio) na 

qual se desenvolvam as funções correspondentes ao perfil profissional do Curso 

e Especificação em causa e que, estando interessada na formação dos jovens, 

comprovadamente disponha de condições para o fazer. 

 

II – Organização, duração e período de realização. 
 

4. O Estágio integra-se no âmbito da formação tecnológica dos cursos tecnológicos 

e articula-se, em cada um dos cursos, com a disciplina de especificação e 

projecto tecnológico, nos termos definidos no ………..  ( diploma). 

 

5. O Estágio tem a duração de 240 horas, distribuídas por 12 semanas, com uma 

carga horária semanal média de 20 horas. 
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6. Nas horas referidas no número anterior estão incluídas um total de 18 horas, de 

gestão flexível, da responsabilidade do professor orientador e alunos - 

formandos. Esse total, incluído no trabalho de estágio mas não contabilizado no 

máximo global de horas semanais, deverá ser utilizado para a elaboração do 

Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e avaliação.  

 

7. O Estágio deve realizar-se no período compreendido entre a segunda metade do 

1º semestre e o final do 2º semestre. 

 

8. O Estágio não pode ocorrer em mais de dois períodos. 

 

III – Formalização do Estágio. 
 

9. O Estágio formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a Escola, a 

entidade de estágio e o aluno formando. O protocolo inclui o Plano de Estágio, 

as responsabilidades das partes envolvidas e as normas de funcionamento do 

estágio. 

 

10. No caso do aluno formando menor de idade, o protocolo é igualmente subscrito 

pelo seu encarregado de educação. 

 
IV – Plano de Estágio. 
 

11. O Estágio desenvolve-se segundo um Plano previamente elaborado que fará 

parte integrante do protocolo referido no número 9 do presente regulamento. 

 

12. O Plano de Estágio é elaborado pelo Professor orientador de estágio, pelo 

Acompanhante de estágio e o aluno formando. 

 

13. O Plano de Estágio identifica os objectivos, os conteúdos, a programação das 

actividades, as áreas funcionais a contemplar, o período em que o estágio se 

realiza, horários e local de realização, formas de acompanhamento e avaliação. 
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V – Responsabilidades da Escola. 
 

14. São responsabilidades da Escola: 

 

i) Assegurar a realização do Estágio aos seus alunos, nos termos do 

presente regulamento. 

 

ii) Assegurar a elaboração do Plano de Estágio e a avaliação do 

desempenho dos alunos estagiários, em colaboração com a 

entidade de estágio. 

 

iii) Assegurar o acompanhamento da execução do Plano de Estágio. 

 

iv) Assegurar a elaboração do Protocolo de estágio com a entidade de 

estágio. 

 

v) Designar o professor orientador do estágio. 

 

15. São responsabilidades específicas do professor orientador do estágio: 

 

i) Elaborar, em conjunto com o Acompanhante de estágio e o aluno, 

o Plano de Estágio. 

 

ii) Acompanhar a execução do Plano de Estágio. 

 

iii) Avaliar em conjunto com o Acompanhante de estágio o 

desempenho do aluno formando. 

 

iv) Realizar o trabalho pedagógico - administrativo inerente ao 

Estágio dos alunos a seu cargo. 
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VI – Responsabilidades da Entidade de Estágio 
 

16. São responsabilidades da Entidade de Estágio: 

 

i) Designar o Acompanhante de estágio. 

 

ii) Colaborar na elaboração do Plano de Estágio e na avaliação do 

desempenho do aluno formando. 

 

iii) Colaborar na elaboração do protocolo de estágio. 

 

iv) Assegurar o acesso à informação e à orientação necessário ao 

desenvolvimento do estágio. 

 

v) Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do 

Plano de Estágio. 

 

vi) Coordenar a assiduidade do aluno formando. 

 

VII – Responsabilidades do Aluno Formando. 
 

17. São responsabilidades do aluno formando: 

 

i) Cumprir o Plano de Estágio. 

 

ii) Respeitar a organização do trabalho na entidade de estágio e 

utilizar com zelo os bens, equipamentos e instalações. 

 

iii) Não utilizar sem prévia autorização, em quaisquer 

circunstâncias, a informação a que tiver acesso durante o 

estágio. 

 

iv) Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho. 
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v) Participar nas reuniões de acompanhamento. 

 

vi) Colaborar na elaboração do Plano de Estágio. 

 
VIII – Assiduidade. 
 

18. A assiduidade do aluno estagiário é controlada pelo preenchimento da folha de 

ponto, a qual deve ser assinada pelo aluno estagiário e pelo Acompanhante de 

estágio e entregue semanalmente ao professor orientador. 

 

19. Todas as faltas dadas pelo aluno estagiário devem ser justificadas perante o 

Acompanhante de estágio, de acordo com as normas internas da entidade de 

estágio. 

 

20. Para efeitos de conclusão do estágio, deve ser considerada a assiduidade do 

aluno, o qual não pode faltar injustificadamente a mais de 5% da carga horária 

global do estágio. 

 
IX – Avaliação 
 

21. Sem prejuízo do cumprimento das normas regulamentares publicadas sobre a 

avaliação dos alunos, designadamente sobre a avaliação do/no processo de 

estágio, o desempenho do aluno estagiário será objecto de uma avaliação 

conjunta por parte do Professor orientador e do Acompanhante de estágio. 

 
X - Seguro Escolar 
 

No decurso do Estágio, o aluno estagiário permanece sob a responsabilidade da Escola a 
que pertence e está coberto pelo seguro escolar, beneficiando das mesmas garantias. 
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Este documento pretende enunciar alguns tópicos e elementos de reflexão, no sentido da 

caracterização dos diferentes percursos educativos e formativos ao nível do ensino 

secundário. 

 

Ensino Secundário 
 

x Diversificado nos percursos formativos que integra, os quais têm finalidades 

diferenciadas e acentuações das mesmas também elas diferenciadas; 

 

x Assume a preocupação de preparar para o prosseguimento de estudos e para o 

mercado de trabalho, ainda que com acentuações diferenciadas, pelo que se 

justifica a existência de percursos formativos diferentes (nos planos de estudos, 

na forma de organizar os conteúdos, no modelo de avaliação, no enquadramento 

institucional/organizacional); 

 

x Complementar em termos de oferta formativa e implantação regional ajustada às 

necessidades, concretizada numa rede de oferta integrada,  a qual atribui 

coerência e unidade à diversidade de percursos educativos e formativos; 

 

x “ … Organiza-se segundo formas diferenciadas, contemplando a existência de 

cursos predominantemente orientados para a vida activa ou para o 

prosseguimento de estudos, contendo todas elas componentes de formação de 

sentido técnico, tecnológico e profissionalizante e de língua e cultura 

portuguesas adequada à natureza dos diversos cursos.” (nº 3 do art. 10º da 

LBSE) 
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Ensino Regular 

 

Cursos Científico - Humanísticos 

 

Cursos predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos. 

   

Cursos Tecnológicos 

 

Cursos orientados para o mercado de trabalho conferindo um certificado 

de qualificação profissional de nível 3, permitindo igualmente o 

prosseguimento de estudos. 

 

Ensino Profissional 

 

x Sustenta-se na possibilidade aberta pela LBSE de a educação escolar se poder 

desenvolver segundo modalidades especiais, uma das quais é a formação 

profissional; 

 

“A formação profissional (…) visa uma integração dinâmica 

no mundo do trabalho pela aquisição de conhecimentos e de 

competências profissionais, por forma a responder às 

necessidades nacionais de desenvolvimento e à evolução 

tecnológica” (nº 1 do art. 19º da LBSE); 

 

“A organização dos cursos de formação profissional deve 

adequar-se às necessidades conjunturais nacionais e regionais 

de emprego, podendo integrar módulos de duração variável e 

combináveis entre si, com vista à obtenção de níveis 

profissionais sucessivamente mais elevados” (nº 5 do art. 19º 

da LBSE); 
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x A LBSE admite formas institucionais diversificadas para a implementação desta 

formação profissional, designadamente a possibilidade de serem criadas 

instituições específicas; 

 

x O ensino profissional constitui uma via própria de estudos de nível secundário 

alternativa ao ensino secundário regular; 

 

“Os cursos profissionais são cursos de nível secundário que 

atribuem diplomas equivalentes ao diploma do ensino 

secundário regular” (nº 1 do art. 6º do DL 4/98); 

 

x Resultado da indispensável articulação com o tecido sócio-económico 

envolvente, constituem requisitos para a autorização de funcionamento de 

escolas profissionais, entre outros, os seguintes:  

 

“A adequação da oferta de formação à satisfação de 

necessidades formativas do tecido social; o envolvimento 

institucional do respectivo tecido social, designadamente 

através da participação de entidades representativas desse 

tecido em órgãos da escola, na definição da oferta de cursos, 

na organização das actividades de formação e na inserção 

profissional dos diplomados” (alíneas c) e d) do nº 2 do art. 

14º do DL 4/98); 

 

x Resultado da finalidade essencial desta oferta formativa, que deverá responder 

às necessidades regionais de emprego, embora não descurando as nacionais, é 

suposto que o ensino profissional, assumindo-se como uma via de estudos 

alternativa ao ensino secundário regular, tenha uma função de 

complementaridade em termos de cursos e áreas de formação relativamente às 

que são oferecidas pelo ensino secundário regular por via dos cursos 

tecnológicos 
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Educação Artística Vocacional 

 

x Consiste numa formação especializada, destinada a indivíduos com 

comprovadas aptidões ou talentos em alguma área artística específica, 

ministrada em escolas especializadas, públicas, particulares ou cooperativas. 

 

Aprendizagem 

 

“é um sistema de formação profissional em alternância,” (…) 

“dirigido a jovens que tenham ultrapassado a idade limite de 

escolaridade obrigatória e que não tenham ultrapassado, 

preferencialmente, o limite etário dos 25 anos” (art- 1º e nº 1 

do art. 2º do DL 205/96) 

 

x Distingue-se entre as diversas ofertas de formação profissional inicial pela 

importância que nela assume a formação em contexto de trabalho, distribuída de 

forma progressiva, ao longo de todo o processo formativo; 

 

x Por isso, requer um importante comprometimento das empresas e outras 

organizações do tecido económico 
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Análise comparativa do peso relativo das várias áreas de formação entre Cursos 
Científico - Humanísticos, Cursos Tecnológicos, Cursos Profissionais e Cursos de 

Aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Considerando 33 semanas de aulas por ano para os cursos Científico - 
Humanísticos e Tecnológicos. 
 

2. Não foram consideradas as horas das disciplinas de Educação Física e 
de EMR. 
 

3. A Formação Sociocultural integra as áreas curriculares de Integração 
(cursos profissionais), Cidadania e Sociedade (cursos de 
aprendizagem). 

 
4. Considerando o alargamento do período de Estágio nos cursos 

Profissionais      
 
 

Elementos essenciais: 

 

1. Os cursos científicos – humanísticos assentam numa formação e nas 

aprendizagens de base na prossecução do prosseguimento de estudos; 

 

2. Os cursos tecnológicos assentam numa formação e nas aprendizagens que 

permitem, quer a inserção no mercado de trabalho quer o prosseguimento de 

estudos; 

 

3. Os cursos profissionais assentam numa formação e nas aprendizagens que 

permitem preferencialmente a inserção no mercado de trabalho. 

Tendencialmente o período de Estágio deverá ser alargado; 
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4. Os cursos de aprendizagem assentam na formação e nas aprendizagens 

exclusivamente para a inserção no mercado de trabalho.  

 

 

Graficamente, esta relação “ curso – formação para a inserção no mercado de 

trabalho – formação para o prosseguimento de estudos”, pode ser traduzida do 

seguinte modo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Distinção entre Cursos Tecnológicos e Cursos Profissionais 

 

Na distinção entre percursos, para além das finalidades, acentuação dessas finalidades, e 

possibilidades pós-formação, não deverão ser descurados outros aspectos, 

designadamente: 

 

i) Cursos. Enquanto os cursos tecnológicos oferecem formações 

qualificantes em áreas limitadas de inserção no mercado de trabalho 

fruto do carácter mais estável da definição dos cursos e das 

especificações, os cursos profissionais podem oferecer uma maior 

diversificação de áreas de formação qualificantes em articulação com 

a rede global e com as constantes solicitações do meio empresarial e 

empregador. Nesse sentido, os cursos profissionais podem e devem 
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responder de forma mais imediata ao meio, tornando-se desse modo, 

no subsistema mais dinâmico e flexível do sistema global. 

 

ii) Dimensão das escolas em termos de número de alunos (admitindo 

que a maior das escolas profissionais não terá mais de 300 alunos, as 

condições de desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, a 

capacidade de acompanhamento dos alunos, a possibilidade de 

concretizar protocolos que garantam a formação em contexto de 

trabalho, a capacidade de apoiar os alunos no processo de transição 

para o mercado de trabalho, são substancialmente diferentes das 

escolas secundárias onde funcionam os cursos tecnológicos); 

 

iii) Forma de organização dos conteúdos e regime de avaliação e 

progressão. A organização modular dos cursos profissionais poderá 

permitir uma maior motivação dos alunos; 

 

iv) Regime de avaliação final. A avaliação definida para os cursos 

tecnológicos - exames nacionais - é indicador da maior acentuação 

neste caso da possibilidade de prosseguimento de estudos. 

Comparativamente, essa possibilidade (diferente de finalidade) está 

mais presente nos cursos tecnológicos do que nos cursos 

profissionais. 

 

v) Público – alvo diferente, pois enquanto os cursos tecnológicos serão 

procurados pelos alunos que pretendam a aquisição de competências 

e aprendizagens profissionalmente qualificantes, reconhecidas e 

credíveis no mercado de trabalho, não colocando de parte a 

possibilidade de adquirir competências e aprendizagens que lhes 

permitam o prosseguimento de estudos no ensino médio ou superior, 

os alunos que procuram os cursos profissionais serão aqueles que, 

fundamentalmente, procuram uma formação que lhes possibilite uma 

inserção no mercado de trabalho. 
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Regime de Permeabilidade. 
 
 
 
 
 
O regime de permeabilidade pretende conferir aos alunos do ensino de nível secundário a 

possibilidade de alterarem os seus percursos formativos, podendo prosseguir estudos no ano 

de escolaridade subsequente, noutro curso do mesmo percurso formativo ou noutra via 

formativa. Essa faculdade permitirá uma reorientação escolar aos alunos após o inicio do 

ensino de nível secundário.  

 

Naturalmente que a mudança de curso e /ou de via formativa tem consequências e custos, 

quer  para o aluno quer para o sistema de ensino. Temos presente que as eventuais 

consequências em nada devem alterar o princípio da permeabilidade. Este é uma mais valia 

da presente reforma do ensino de nível secundário e, como tal,  julgamos que deve ser 

aplicado de uma forma ampla e sustentada. 

 

Contudo, devemos salvaguardar algumas situações decorrentes do processo de alteração de 

curso e/ou de via formativa, como sejam a necessidade de recuperação de aprendizagens 

essenciais em disciplinas não frequentadas ou a necessidade de recuperação de 

aprendizagens complementares em disciplinas afins frequentadas no curso de origem.  

 

Neste contexto é fundamental reflectir sobre o tempo em que devem decorrer os reforços 

das aprendizagens. Ao longo do ano lectivo ou em períodos de interrupção das actividades 

lectivas ? 

 

No caso de se considerar a aplicação dos reforços das aprendizagens no decurso do ano 

lectivo colocam-se, desde logo, algumas consequências, quer para o aluno, quer para o 

sistema de ensino. 

 

Para o aluno as consequências podem ser, entre outras, as seguintes: 

 

i) Início do ano lectivo em curso e/ou via formativa diferente, com lacunas mais ou 

menos graves em termos de conteúdos programáticos das novas disciplinas do plano 

de estudo do curso em que ingressou; 

 



ii) Frequência de tempos lectivos de reforço sobre aprendizagens essenciais de algumas 

disciplinas que se constituem como “pré – requisitos “ programáticos de conteúdos a 

serem, ao mesmo tempo, ministrados nas horas normais das referidas disciplinas; 

 

iii) O referido em i) e ii) podem constituir desmotivação suficiente para um percurso 

escolar com menos sucesso; 

 

iv) A carga horária global ao longo do ano em que se realiza a permeabilidade poderá 

registar, em muitos casos, um aumento considerável. 

 

As consequências para o sistema podem ser, entre outras, as seguintes: 

 

i) Uma maior complexidade em termos de organização dos horários das turmas que 

integrem alunos sujeitos ao regime de permeabilidade; 

 

ii) Dificuldades na planificação dos conteúdos programáticos nas disciplinas em que é 

atribuído reforço das aprendizagens; 

 

iii) Aumento de horas docentes nas turmas que integrem alunos sujeitos ao regime de 

permeabilidade. 

 

 

Julgamos que a operacionalização do regime de permeabilidade no decurso das interrupções 

das actividades lectivas evita todas as consequências apontadas anteriormente em relação 

aos alunos e ao sistema. De facto, propor-se levar a efeito as actividades de reforço das 

aprendizagens no período entre o final das aulas de um ano lectivo e o inicio do seguinte, 

predominantemente nos meses de Junho, Julho e Setembro tem inúmeras vantagens, tais 

como: 

 

i) A recuperação de aprendizagens para os alunos antes de iniciarem o ano lectivo no 

novo curso;  

 

ii) Integração na turma do novo curso sem alteração de cargas horárias; 

 

iii) Planificação e organização da escola e das turmas mais facilitada; 

 

iv) Impacto financeiro nulo. 

 



 

Independentemente da inequívoca valorização da segunda opção, julgamos que de forma 

complementar se poderá utilizar a primeira, no caso da escola dispor de professores com 

horários “zero” ou horários incompletos nas áreas do saber relativas aos reforços necessários 

e, simultaneamente, se verificar que as medidas de reforço das aprendizagens previstas na 

interrupção das actividades lectivas foram insuficientes. 

 

Pelo exposto, procurámos desenvolver uma proposta de regime de permeabilidade que 

permitisse uma ampla alteração dos percursos formativos por parte dos alunos. Nesta 

proposta são apresentados igualmente os mecanismos e a organização do regime de 

permeabilidade, tomando em conta os cursos do ensino secundário e o ensino secundário 

recorrente. A estes devem ser associados a permeabilidade com o ensino secundário artístico 

especializado e o ensino secundário profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cenário 1 

 

Operacionalização do regime de permeabilidade que evita todas as consequências apontadas 

em relação aos alunos e ao sistema. De facto, propõe-se levar a efeito as actividades de 

reforço das aprendizagens no período entre o final das aulas de um ano lectivo e o inicio do 

seguinte, predominantemente nos meses de Junho, Julho e Setembro. Esta possibilidade, 

tem inúmeras vantagens, tais como: i) a recuperação de aprendizagens para os alunos antes 

de iniciarem o ano lectivo seguinte no novo curso; ii) integração na turma do novo curso sem 

alteração de cargas horárias; iii) planificação e organização da escola e das turmas mais 

facilitada; iv) impacto financeiro nulo. 

 

A aplicação deste cenário 1, implica uma análise  da situação criada, isto é, ponderar a 

definição do estatuto deste serviço docente, considerando-o no âmbito das actividades 

docentes em período entre anos lectivos. 

 

 

 

 

Preâmbulo (...) 
 

... determina-se: 
 
1. A permeabilidade é o regime que confere aos alunos a possibilidade de alterarem os seus 

percursos formativos, podendo prosseguir estudos no ano de escolaridade subsequente, 
noutro curso do mesmo percurso formativo ou noutra via formativa. 

 
2. Para efeitos do presente diploma, consideram-se disciplinas homólogas aquelas que, 

pertencentes a planos de estudo de cursos diferentes, têm a mesma designação. 
 
3. Para efeitos do presente diploma, aplica-se o regime de permeabilidade no final de 

qualquer ano de escolaridade às disciplinas homólogas da componente de formação geral 
dos planos de estudo dos cursos do ensino secundário, ensino secundário artístico 
especializado, ensino secundário profissional e ensino secundário recorrente. 

 
4. Para efeitos do presente diploma, consideram-se disciplinas afins aquelas que, 

...(objectivos, conteúdos, .... semelhantes), apresentam designação diferente. 
 
5. Consideram-se afins, para efeitos de permeabilidade as disciplinas que constam do anexo 

1 ao presente diploma, do qual fazem parte integrante. 
 
6. A aplicação do regime de permeabilidade deve ser solicitada pelo encarregado de 

educação ou pelo aluno quando maior de 18 anos, em requerimento fundamentado e 
dirigido ao presidente do órgão de gestão da escola, nos cinco dias úteis que se seguirem 
à afixação das pautas referentes à avaliação do 3º período lectivo. 

 



7. Para poderem beneficiar do regime de permeabilidade, os alunos dos cursos do ensino 
secundário, ensino secundário artístico especializado, ensino secundário profissional e 
ensino secundário recorrente devem reunir, nos termos da legislação aplicável, as 
condições de transição no ano de escolaridade em que se realiza a permeabilidade. 

 
8. Sem prejuízo de outras normas especificas constantes neste diploma relativamente à 

permeabilidade entre os diferentes cursos, nos casos previstos no presente diploma 
referente à aplicação do regime de permeabilidade e que não altere o plano de estudos e 
a continuidade das disciplinas do curso de origem, as situações de progressão ou de não 
transição das disciplinas manter-se-á nas respectivas disciplinas afins ou homólogas. 

 
 
9. Para efeitos do regime de permeabilidade, as actividades de reforço das aprendizagens 

previstas no presente diploma, devem ser disponibilizadas independentemente do nº de 
alunos que requeiram, nos termos do presente diploma e a sua aplicação deverá decorrer 
no período compreendido entre o 5º dia após a afixação das pautas referentes à 
avaliação do 3º período lectivo e o inicio do ano lectivo seguinte, privilegiando-se para o 
efeito os meses de Junho, Julho e Setembro. 

 
10. As actividades referidas no número anterior devem tomar em conta as necessidades 

concretas da formação do aluno de acordo com o seu percurso escolar e com as 
especificidades da permeabilidade pretendida, enunciadas no presente diploma. 

 
11. A organização e gestão das actividades de reforço das aprendizagens são da 

responsabilidade da escola, nomeadamente do: 
 

a) Departamento curricular, por proposta do Conselho de docentes responsável 
pela leccionação da disciplina em causa, quanto à planificação das respectivas 
actividades de reforço; 

b) Orgão de gestão, por proposta do Departamento Curricular, quanto à 
distribuição do serviço docente para o desenvolvimento das respectivas 
actividades. 

c) Órgão de gestão da escola, quanto à afixação em local público da calendarização 
das actividades de reforço das aprendizagens. 
 

12. Podem ainda as escolas, proceder ao agrupamento dos alunos, competindo aos 
respectivos órgãos de gestão das escolas envolvidas, a organização do plano de 
organização e distribuição dos alunos e serviço docente referentes às actividades de 
reforço das aprendizagens previstas no presente diploma. 

 
13. O professor do serviço docente para o desenvolvimento das actividades de reforço das 

aprendizagens constantes no presente diploma, deve ser dispensado de outras 
actividades, exceptuando o serviço de exames. 

 
14. O direito de frequência das actividades de reforço das aprendizagens, cessa sempre que 

o aluno não compareça, sem justificação, a três dias de actividades. 
 
15. O regime de permeabilidade pode ocorrer entre os seguintes cursos: 

 
a) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário; 
b) Cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos do ensino secundário; 
c) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário e cursos científico – 

humanísticos do ensino secundário recorrente; 
d) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário e cursos profissionais do 

ensino secundário profissional; 
e) Cursos tecnológicos do ensino secundário; 



f) Cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos tecnológicos do ensino 
secundário recorrente; 

g) Cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos profissionais do ensino 
secundário profissional; 

h) Cursos artísticos especializados do ensino secundário artístico especializado e 
cursos científico – humanisticos do ensino secundário; 

i) Cursos artísticos especializados do ensino secundário artístico especializado e 
cursos artísticos especializados do ensino secundário recorrente; 

j) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário recorrente; 
l) Cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos do ensino secundário 

recorrente; 
m) Cursos tecnológicos do ensino secundário recorrente. 
 

 
Aplicação do regime de permeabilidade no final do 10º ano de escolaridade. 

 
 
16. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos  do ensino secundário a que 

se refere a alínea a) do número anterior, realiza-se nos seguintes termos: 
 

16.1. Sem prejuízo do número seguinte, deve a escola organizar actividades de 
reforço das aprendizagens dos alunos de acordo com o estipulado no presente 
diploma, nas seguintes disciplinas: 

 
a) Na disciplina trienal da componente de formação específica do curso para o qual 

se pretende ingressar, no caso da permeabilidade se realizar entre cursos sem 
disciplina trienal homóloga da componente de formação especifica; 

 
b) Numa das disciplinas bienais da componente de formação especifica oferecidas 

no 10º ano do curso para o qual se pretende ingressar, no caso em que a 
permeabilidade ocorra entre cursos sem disciplinas trienais ou bienais 
frequentadas pelos alunos, homólogas dessas disciplinas. 

 
16.2. Deve o aluno: 

 
a) Frequentar obrigatoriamente como disciplina bienal terminal no 11º ano da 

componente de formação especifica a que, no caso da permeabilidade ocorrer 
entre cursos em que uma disciplina trienal ou bienal da componente de 
formação especifica frequentada do curso de origem seja homóloga ou afim de 
acordo com o estipulado no anexo 1, de uma disciplina bienal da componente de 
formação especifica do curso para o qual se pretende ingressar; 

 
b) Iniciar obrigatoriamente uma disciplina bienal da componente da formação 

especifica no 11º ano, excluindo a que, se for o caso, frequentar nas actividades 
de reforço das aprendizagens nos termos da alínea b) do número anterior. 

 
 
17. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos e cursos tecnológicos do 

ensino secundário a que se refere a alínea b) do nº 15 do presente diploma, realiza-
se nos seguintes termos: 

 
17.1. Para efeitos de permeabilidade de um curso cientifico – humanísticos para um 

curso tecnológicos deve a escola organizar actividades de reforço das 
aprendizagens dos alunos de acordo com o estipulado no presente diploma, nas 
seguintes disciplinas: 
 



a) Ao conjunto das disciplinas tecnológicas de acordo com o anexo 2 ao presente 
diploma, do qual faz parte integrante; 

b) Disciplina trienal da formação científica, no caso de o aluno não ter frequentado, 
no curso de origem uma disciplina homóloga ou afim de acordo com o anexo 1; 

c) Disciplina bienal da formação científica, no caso de o aluno não ter frequentado, 
no curso de origem uma disciplina homóloga ou afim de acordo com o anexo 1; 

 
 

17.2. Para efeitos de permeabilidade de um curso tecnológico para um curso 
cientifico – humanístico  e sem prejuízo do número seguinte, deve a escola organizar 
actividades de reforço das aprendizagens dos alunos de acordo com o estipulado no 
presente diploma, nas seguintes disciplinas: 
 
a) Na disciplina trienal da componente de formação específica do curso para o qual 

se pretende ingressar;  
 
b) Numa das disciplinas bienais da componente de formação especifica oferecidas 

no 10º ano do curso para o qual se pretende ingressar, no caso em que a 
permeabilidade ocorra entre cursos sem disciplinas trienais ou bienais 
frequentadas pelos alunos, homólogas ou afins dessas disciplinas; 

 
c) Na disciplina bienal da componente de formação especifica oferecida no 10º ano 

do curso para o qual se pretende ingressar, no caso em que esta seja afim da 
disciplina bienal da componente de formação cientifica do curso tecnológico. 

 
17.3. Deve o aluno: 

 
a) Frequentar obrigatoriamente como disciplina bienal terminal no 11º ano da 

componente de formação especifica a que, no caso da permeabilidade ocorrer 
entre cursos em que uma disciplina trienal ou bienal da componente de formação 
especifica frequentada do curso de origem seja homóloga ou afim de acordo com 
o estipulado no anexo 1, de uma disciplina bienal da componente de formação 
especifica do curso para o qual se pretende ingressar; 

 
b) Iniciar obrigatoriamente uma disciplina bienal da componente da formação 

especifica no 11º ano, excluindo a que, se for o caso, frequentar nas actividades 
de reforço das aprendizagens nos termos da alínea b) do número anterior. 

 
 
 
18. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos do ensino secundário e 

cursos científico – humanísticos do ensino secundário recorrente a que se refere 
a alínea c) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
18.1. É permitida a permeabilidade dos cursos científico – humanísticos do ensino 

secundário para os cursos científico - humanísticos homólogos do ensino secundário 
recorrente. 

 
18.2. É permitida a permeabilidade nas disciplinas dos respectivos planos de estudo em 

que o aluno tenha obtido classificação de frequência ou final de disciplina, consoante os 
casos, igual ou superior a 10 valores. 

 
18.3. No caso da aplicação do regime de permeabilidade nas disciplinas do respectivo 

plano de estudo nos termos do número anterior, a classificação de frequência ou final da 
disciplina, consoante os casos, é considerada para todos os efeitos, correspondente à 
média das classificações dos blocos relativos aos anos de escolaridade frequentados da 
respectiva disciplina ou, no caso das disciplinas anuais, à classificação interna final. 



 
 
19. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos do ensino secundário e 

cursos profissionais do ensino secundário profissional a que se refere a alínea d) 
do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
(...) 
 
 
20. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário a que se refere a 

alínea e) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 
 

20.1. Aplica-se à permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário as 
disposições previstas no nº 17.1 do presente diploma. 

 
21. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos 

tecnológicos do ensino secundário recorrente a que se refere a alínea f) do nº 15 
do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
21.1. É permitida a permeabilidade dos cursos tecnológicos do ensino secundário para os 

cursos tecnológicos homólogos do ensino secundário recorrente. 
 
21.2. Aplica-se ao regime de permeabilidade dos cursos tecnológicos do ensino secundário 

para os cursos tecnológicos homólogos do ensino secundário recorrente, as disposições 
previstas nos nºs 18.2. e 18.3. 

 
22. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos 

profissionais do ensino secundário profissional a que se refere a alínea g) do nº 
15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos 

(...) 
 
23. A permeabilidade entre cursos artísticos especializados do ensino secundário 

artístico especializado e cursos científico – humanisticos do ensino secundário 
que se refere a alínea h) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes 
termos 

(...) 
 
24. A permeabilidade entre cursos artísticos especializados do ensino secundário 

artístico especializado e cursos artísticos especializados do ensino secundário 
recorrente a que se refere a alínea i) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos 
seguintes termos: 

(....) 
 
25. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos, do ensino secundário 

recorrente a que se refere a alínea j) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos 
seguintes termos: 

 
25.1. Sem prejuízo dos números seguintes é permitida a permeabilidade, desde 

que o aluno inicie, no regime por que optar, as disciplinas da formação especifica do 
curso em que pretende ingressar. 

 
25.2. No caso em que o aluno seja proveniente de um curso em que tenha 

frequentado, na componente de formação específica, disciplina trienal ou bienal 
homóloga ou afim de acordo com o anexo 1, de uma disciplina da componente de 
formação específica do curso em que pretende ingressar, essa constituirá, 
obrigatoriamente, a disciplina trienal ou bienal a frequentar, consoante os casos, na 
componente de formação especifica do curso em que o aluno ingressou. 



 
25.3. Na situação referida no número anterior, o aluno deverá iniciar, consoante os 

casos e no regime por que optar, a disciplina trienal ou bienal terminal no 11º ano. 
 

25.4. Nos casos referidos no nº 25.2, os blocos capitalizados nas disciplinas 
referidas dos cursos de origem, são considerados, para todos os efeitos, blocos 
capitalizados das disciplinas homólogas ou afins dos cursos em que o aluno ingresse. 
 

 
26. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos do 

ensino secundário recorrente a que se refere a alínea l) do nº 15 do presente 
diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
26.1. Para efeitos de permeabilidade de um curso cientifico – humanístico para um curso 

tecnológico  deve o aluno iniciar, no regime por que optar:  
 

a) O conjunto das disciplinas tecnológicas que integram o plano de estudos do 
curso tecnológico em que pretende o ingresso; 

b) A disciplina trienal da formação científica, no caso de não ter frequentado, no 
curso de origem, uma disciplina afim de acordo com o anexo 1; 

c) A disciplina bienal da formação científica, no caso de não ter frequentado, no 
curso de origem, uma disciplina afim de acordo com o anexo 1; 

 
 

26.2. Para efeitos de permeabilidade de um curso tecnológico para um curso 
cientifico – humanístico deve o aluno: 

 
a) Iniciar a disciplina trienal da componente de formação específica no caso em que 

a permeabilidade ocorra a partir de um curso tecnológico sem disciplina trienal 
ou bienal da componente de formação científica afim, de acordo com o 
constante no anexo 1, da disciplina trienal da componente de formação 
especifica do curso para o qual se pretende ingressar;  

b) Iniciar a disciplina bienal da componente de formação especifica no caso em que 
a permeabilidade ocorra a partir de um curso sem disciplinas afins, de acordo 
com o constante no anexo 1, da disciplina bienal da componente de formação 
especifica do curso para o qual se pretende ingressar.  

c) Frequentar obrigatoriamente como disciplina bienal da componente de formação 
especifica terminal no 11º ano, a que, no caso da permeabilidade ocorrer entre 
cursos em que a disciplina bienal da componente de formação científica 
frequentada do curso de origem seja disciplina afim, de acordo com o estipulado 
no anexo 1, da disciplina bienal da componente de formação especifica do curso 
para o qual se pretende ingressar; 

 
27. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário recorrente a 

que se refere a alínea m) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes 
termos: 

 
27.1. Aplica-se à permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário 

recorrente as disposições previstas no nº 26.1 do presente diploma.  
 

 
Aplicação do regime de permeabilidade no final do 11º ano de escolaridade. 

 
 
28. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos do ensino secundário a que 

se refere a alínea a) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 
 



 
28.1. É permitida a aplicação do regime de permeabilidade entre cursos cientifico – 

humanísticos do ensino secundário, nas seguintes condições: 
 

a) Que o aluno tenha obtido aprovação ou progressão, consoante os casos, no curso 
de origem de disciplinas trienais e/ou bienais da componente de formação 
especifica homólogas ou afins nos termos do anexo 1 às disciplinas trienais e/ou 
bienais da componente de formação especifica do curso para o qual pretende 
ingressar; 

b) Os alunos concluam, obrigatoriamente, o plano de estudos do curso para o qual 
ingressaram com a aprovação, no mínimo, de uma disciplina bienal estruturante 
oferecida no 10º ano da componente de formação específica; 

 
28.2. Para efeitos da alínea b) do número anterior, os alunos podem obter a aprovação 

na disciplina considerada, através de exame de equivalência à frequência ou em 
exame nacional, consoante os casos. 

 
29. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos e cursos tecnológicos do 

ensino secundário a que se refere a alínea b) do nº 15 do presente diploma, realiza-
se nos seguintes termos: 

 
29.1. Sem prejuízo do número seguinte, considera-se para efeitos de permeabilidade de 

um curso tecnológico para um curso cientifico-humanistico do ensino secundário, os 
constantes no anexo 4 do presente diploma, do qual faz parte integrante. 

 
29.2. A permeabilidade prevista no número anterior, poderá ocorrer desde que, 

cumulativamente o aluno: 
 

a) Tenha obtido aprovação ou progressão, consoante os casos, em disciplina da 
componente de formação científica ou tecnológica afim da disciplina trienal da 
componente de formação especifica do curso cientifico-humanistico para o qual 
pretende o ingresso; 

b) Tenha obtido aprovação na disciplina da componente de formação cientifica afim de 
uma disciplina da componente de formação especifica oferecida no 10º ano no plano 
de estudos do curso científico – humanístico parao qual pretende o ingresso. 

 
29.3. A aprovação das disciplinas bienais da componente de formação especifica do curso 

cientifico-humanistico para o qual se realizou a permeabilidade, poderá ser obtida por 
frequência, exame de equivalência à frequência ou exame nacional, consoante os casos. 

 
29.4. Deve a escola organizar actividades de reforço das aprendizagens dos alunos de 

acordo com o estipulado no presente diploma, nas seguintes disciplinas: 
 

d) Na disciplina trienal da componente de formação específica do curso para o qual 
se pretende ingressar;  

 
e) Na disciplina bienal terminal no 12º ano da componente de formação especifica 

do curso para o qual se pretende ingressar.  
 

30. À permeabilidade entre cursos científico – humanísticos do ensino secundário e 
cursos científico – humanísticos do ensino secundário recorrente a que se refere 
a alínea c) do nº 15 do presente diploma, aplicam-se as disposições previstas no 
número 18 do presente diploma. 

 
31. À permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos 

tecnológicos do ensino secundário recorrente a que se refere a alínea f) do nº 15 



do presente diploma aplicam-se as disposições previstas no número 21 do presente 
diploma. 

 
32. À permeabilidade entre cursos científico – humanísticos, do ensino secundário 

recorrente a que se refere a alínea j) do nº 15 do presente diploma aplicam-se as 
disposições previstas no número 28 do presente diploma. 

 
33. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos, 

do ensino secundário recorrente a que se refere a alínea l) do nº 15 do presente 
diploma, realiza-se nos seguintes termos 

 
 

33.1. Considera-se para efeitos de permeabilidade de um curso cientifico – 
humanísticos para um curso tecnológicos do ensino secundário, os constantes do 
anexo 3 do presente diploma. 

 
33.2. À permeabilidade referida no número anterior aplicam-se as disposições 

previstas no número 29 do presente diploma. 
 
 
 
Disposições finais 
 
 
34. A permeabilidade entre cursos do ensino de nível secundário não contemplados no 

presente diploma, será objecto de regulamentação a aprovar por despacho do membro 
competente do Governo. 

 
 
 
 
 
 

Anexo nº 1 

Disciplinas afins 

 

Cursos Científico – Humanísticos Cursos Tecnológicos 
Matemática A Matemática B 

Física e Química A Física e Química B 

Biologia e Geologia A  a) Biologia Humana   a) 

História da Cultura e das Artes História das Artes  

Geometria Descritiva A Geometria Descritiva B 

Economia A Economia B 

História A História C 

Geografia A Geografia B 

Desenho A Desenho B 

 

a) Embora se trate de disciplinas afins, a disciplina de Biologia e Geologia A não contempla, no 10º ano, 

componentes essenciais para o desenvolvimento do programa da disciplina de Biologia Humana.  



 

 

Anexo n.º 2 

Disciplinas da componente de formação tecnológica dos cursos tecnológicos do ensino 
secundário a serem consideradas para efeitos de atribuição de actividades de reforço das 
aprendizagens no processo de permeabilidade de um curso científico-humanísticos para um 
curso  tecnológicos. 
 
Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações: 
 
Tecnologias da Construção 
Desenho da Construção; 
Práticas da Construção. 
 
Curso Tecnológico de Electrotecnia/Electrónica: 
 
Sistemas Analógicos e Digitais 
Práticas Laboratoriais de Electrotecnia/Electrónica; 
Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia/Electrónica. 
 
Curso Tecnológico de Informática: 
 
Tecnologias Informáticas 
Aplicações Informáticas; 
Bases de Programação. 
 
Curso Tecnológico de Administração: 
 
Organização e Gestão Empresarial, excepto se os alunos tiverem frequentado a disciplina de 
Economia A, no curso de origem; 
Contabilidade 
Técnicas Administrativas. 
 
Curso Tecnológico de Marketing: 
 
Introdução ao Marketing 
Comércio e Distribuição; 
Técnicas Comerciais. 
 
Curso Tecnológico de Design de Equipamento: 
 
Tecnologias do Equipamento; 
Oficina de Design de Equipamento. 
 
Curso Tecnológico de Multimédia: 
 
Tecnologias do Multimédia; 
Oficina de Multimédia A. 
 
Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente 
 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais; 
Técnicas de Ordenamento do Território. 
ou 
apenas Técnicas de Ordenamento do Território, no caso de o aluno ter frequentado a 
disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais. 



 
Curso Tecnológico de Desporto 
 
Psicologia A; 
Organização e Desenvolvimento Desportivo  
Práticas Desportivas e Recreativas. 
 
Curso Tecnológico de Acção Social 
 
Saúde e Socorrismo 
Técnicas de Expressão e Comunicação 
Práticas de Acção Social. 
 
 

 

Anexo n.º 3 

Permeabilidade dos Cursos Científico - Humanísticos para os Cursos Tecnológicos no final do 

11º ano 

Cursos Científico – Humanísticos Cursos Tecnológicos 
Ciências e Tecnologias Construção Civil e Edificações 

Electrotecnia/Electrónica 
Informática 
Desporto 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Artes Visuais Design de Equipamento 
Multimédia 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Ciências Socioeconómicas Administração 
Marketing 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Ciências Sociais e Humanas Acção Social 
Ordenamento do Território e Ambiente 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Línguas e Literaturas Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

 

 



 

 

Anexo n. º 4 

Permeabilidade dos Cursos Tecnológicos para Cursos Científico – Humanísticos no final do 

11º ano . 

 

Cursos Tecnológicos Cursos Científico - Humanísticos 
Construção Civil e Edificações 
Electrotecnia/Electrónica 
Informática 
Desporto  

Ciências e Tecnologias 

Design de Equipamento 
Multimédia 

Artes Visuais 

Administração  
Marketing 

Ciências Socioeconómicas 
 

Acção Social 
Ordenamento do Território e Ambiente 

Ciências Sociais e Humanas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cenário 2 
 
A operacionalização deste cenário realiza-se no decurso do ano escolar, implicando desse 

modo, muitas das consequências enunciadas no inicio do presente memorando. 

 

Em relação ao cenário 1, para além da alteração de fundo do período de concretização, é 

atribuída à escola a responsabilidade de definir a duração das actividades de reforço das 

aprendizagens enunciadas no diploma, tomando em conta a efectiva necessidade dos alunos 

e tomando em conta não só as reais possibilidades da escola como o conhecimento concreto 

dos conteúdos a privilegiar, em cada escola, em cada disciplina, nas referidas actividades. 

 

Nesta proposta deveriam ser definidos os limites de atribuição de unidades lectivas para 

reforço das aprendizagens. 

 
 
 
Preâmbulo (...) 
 
... determina-se: 
 
1. (...) 
 
..... 
 
9. Para efeitos do regime de permeabilidade, as actividades de reforço das aprendizagens 

previstas no presente diploma, devem ser disponibilizadas independentemente do nº de 
alunos que requeiram, nos termos do presente diploma e a sua aplicação deverá decorrer 
ao longo do ano lectivo.  

 
10. (...) 
 
11. (...) 
 
12. (...) 
 
13.  (excluído do diploma) 
 
........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cenário 3 

 
Neste cenário altera-se os anteriores no sentido em que se define, desde logo, as unidades 
lectivas a atribuir a cada situação de reforço das aprendizagens. 
 
Nesta situação, as consequências são as que foram referidas neste memorando. 
 
 

Preâmbulo (...) 
 

... determina-se: 
 
1. A permeabilidade é o regime que confere aos alunos a possibilidade de alterarem os seus 

percursos formativos, podendo prosseguir estudos no ano de escolaridade subsequente, 
noutro curso do mesmo percurso formativo ou noutra via formativa. 

 
2. Para efeitos do presente diploma, consideram-se disciplinas homólogas aquelas que, 

pertencentes a planos de estudo de cursos diferentes, têm a mesma designação. 
 
3. Para efeitos do presente diploma, aplica-se o regime de permeabilidade no final de 

qualquer ano de escolaridade às disciplinas homólogas da componente de formação geral 
dos planos de estudo dos cursos do ensino secundário, ensino secundário artístico 
especializado, ensino secundário profissional e ensino secundário recorrente. 

 
4. Para efeitos do presente diploma, consideram-se disciplinas afins aquelas que, 

...(objectivos, conteúdos, .... semelhantes), apresentam designação diferente. 
 
5. Consideram-se afins, para efeitos de permeabilidade as disciplinas que constam do anexo 

1 ao presente diploma, do qual fazem parte integrante. 
 
6. A aplicação do regime de permeabilidade deve ser solicitada pelo encarregado de 

educação ou pelo aluno quando maior de 18 anos, em requerimento fundamentado e 
dirigido ao presidente do órgão de gestão da escola, nos cinco dias úteis que se seguirem 
à afixação das pautas referentes à avaliação do 3º período lectivo. 

 
7. Para poderem beneficiar do regime de permeabilidade, os alunos dos cursos do ensino 

secundário, ensino secundário artístico especializado, ensino secundário profissional e 
ensino secundário recorrente devem reunir, nos termos da legislação aplicável, as 
condições de transição no ano de escolaridade em que se realiza a permeabilidade. 

 
8. Sem prejuízo de outras normas especificas constantes neste diploma relativamente à 

permeabilidade entre os diferentes cursos, nos casos previstos no presente diploma 
referente à aplicação do regime de permeabilidade e que não altere o plano de estudos e 
a continuidade das disciplinas do curso de origem, as situações de progressão ou de não 
transição das disciplinas manter-se-á nas respectivas disciplinas afins ou homólogas. 

 
 
9. Para efeitos do regime de permeabilidade, as actividades de reforço das aprendizagens 

previstas no presente diploma, devem ser disponibilizadas independentemente do nº de 
alunos que requeiram e a sua aplicação deverá decorrer ao longo do ano lectivo, nos 
termos definidos no presente diploma.  

 
10. As actividades referidas no número anterior devem tomar em conta as necessidades 

concretas da formação do aluno de acordo com o seu percurso escolar e com as 
especificidades da permeabilidade pretendida, enunciadas no presente diploma. 



 
11. Podem ainda as escolas, proceder ao agrupamento dos alunos, competindo aos 

respectivos órgãos de gestão das escolas envolvidas, a organização do plano de 
organização e distribuição dos alunos e serviço docente referentes às actividades de 
reforço das aprendizagens previstas no presente diploma. 

 
12. O direito de frequência das actividades de reforço das aprendizagens, cessa sempre que 

o aluno não compareça, sem justificação, a três dias de actividades. 
 
13. O regime de permeabilidade pode ocorrer entre os seguintes cursos: 

 
a) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário; 
b) Cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos do ensino secundário; 
c) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário e cursos científico – humanísticos 

do ensino secundário recorrente; 
d) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário e cursos profissionais do ensino 

secundário profissional; 
e) Cursos tecnológicos do ensino secundário; 
f) Cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos tecnológicos do ensino secundário 

recorrente; 
g) Cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos profissionais do ensino secundário 

profissional; 
h) Cursos artísticos especializados do ensino secundário artístico especializado e cursos 

científico – humanisticos do ensino secundário; 
i) Cursos artísticos especializados do ensino secundário artístico especializado e cursos 

artísticos especializados do ensino secundário recorrente; 
j) Cursos científico – humanísticos do ensino secundário recorrente; 
l) Cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos do ensino secundário recorrente; 
m) Cursos tecnológicos do ensino secundário recorrente. 

 
 

Aplicação do regime de permeabilidade no final do 10º ano de escolaridade. 
 
 
14. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos  do ensino secundário a que 

se refere a alínea a) do número anterior, realiza-se nos seguintes termos: 
 
 
14.1. Sem prejuízo do número seguinte, deve ser atribuído as seguintes unidades lectivas 

de 90 minutos para reforço das aprendizagens dos alunos. 
 

 
c)  1 unidade lectiva na disciplina trienal da componente de formação específica do 

curso para o qual se pretende ingressar, no caso da permeabilidade se realizar 
entre cursos sem disciplina trienal homóloga da componente de formação 
especifica; 

 
d) 1 unidade lectiva numa das disciplinas bienais da componente de formação 

especifica oferecidas no 10º ano do curso para o qual se pretende ingressar, no 
caso em que a permeabilidade ocorra entre cursos sem disciplinas trienais ou 
bienais frequentadas pelos alunos, homólogas dessas disciplinas. 

 
 
 
14.2. Deve o aluno: 

 



a) Frequentar obrigatoriamente como disciplina bienal terminal no 11º ano da componente 
de formação especifica a que, no caso da permeabilidade ocorrer entre cursos em que 
uma disciplina trienal ou bienal da componente de formação especifica frequentada do 
curso de origem seja homóloga ou afim de acordo com o estipulado no anexo 1, de uma 
disciplina bienal da componente de formação especifica do curso para o qual se pretende 
ingressar; 

 
b) Iniciar obrigatoriamente uma disciplina bienal da componente da formação especifica no 

11º ano, excluindo a que, se for o caso, frequentar nas actividades de reforço das 
aprendizagens nos termos da alínea b) do número anterior. 

 
15. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos e cursos tecnológicos do 

ensino secundário a que se refere a alínea b) do nº 13 do presente diploma, realiza-
se nos seguintes termos: 

 
15.1. Para efeitos de permeabilidade de um curso cientifico – humanísticos para um 

curso tecnológicos deve ser atribuído as seguintes unidades lectivas de 90 
minutos para reforço das aprendizagens dos alunos: 
 

d) 1 unidade lectiva ao conjunto das disciplinas tecnológicas de acordo com o 
anexo 2 ao presente diploma, do qual faz parte integrante; 

e) 1 unidade lectiva na disciplina trienal da formação científica, no caso de o aluno 
não ter frequentado, no curso de origem uma disciplina homóloga ou afim de 
acordo com o anexo 1; 

f) 1 unidade lectiva na disciplina bienal da formação científica, no caso de o aluno 
não ter frequentado, no curso de origem uma disciplina homóloga ou afim de 
acordo com o anexo 1; 

 
 

15.2. Para efeitos de permeabilidade de um curso tecnológico para um curso 
cientifico – humanístico  e sem prejuízo do número seguinte, deve ser atribuído as 
seguintes unidades lectivas de 90 minutos para reforço das aprendizagens dos 
alunos: 
 
f) 1 unidade lectiva na disciplina trienal da componente de formação específica do 

curso para o qual se pretende ingressar;  
 
g) 1 unidade lectiva numa das disciplinas bienais da componente de formação 

especifica oferecidas no 10º ano do curso para o qual se pretende ingressar, no 
caso em que a permeabilidade ocorra entre cursos sem disciplinas trienais ou 
bienais frequentadas pelos alunos, homólogas ou afins dessas disciplinas; 

 
h) 1 unidade lectiva na disciplina bienal da componente de formação especifica 

oferecida no 10º ano do curso para o qual se pretende ingressar, no caso em 
que esta seja afim da disciplina bienal da componente de formação cientifica do 
curso tecnológico. 

 
15.2.1. Deve o aluno: 
 
c) Frequentar obrigatoriamente como disciplina bienal terminal no 11º ano da 

componente de formação especifica a que, no caso da permeabilidade ocorrer 
entre cursos em que uma disciplina trienal ou bienal da componente de formação 
especifica frequentada do curso de origem seja homóloga ou afim de acordo com 
o estipulado no anexo 1, de uma disciplina bienal da componente de formação 
especifica do curso para o qual se pretende ingressar; 

 



d) Iniciar obrigatoriamente uma disciplina bienal da componente da formação 
especifica no 11º ano, excluindo a que, se for o caso, frequentar nas actividades 
de reforço das aprendizagens nos termos da alínea b) do número anterior. 

 
 
 
16. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos do ensino secundário e 

cursos científico – humanísticos do ensino secundário recorrente a que se refere 
a alínea c) do nº 13 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
16.1. É permitida a permeabilidade dos cursos científico – humanísticos do ensino 

secundário para os cursos científico - humanísticos homólogos do ensino secundário 
recorrente. 

 
16.2. É permitida a permeabilidade nas disciplinas dos respectivos planos de estudo em 

que o aluno tenha obtido classificação de frequência ou final de disciplina, consoante 
os casos, igual ou superior a 10 valores. 

 
16.3. No caso da aplicação do regime de permeabilidade nas disciplinas do respectivo 

plano de estudo nos termos do número anterior, a classificação de frequência ou final 
da disciplina, consoante os casos, é considerada para todos os efeitos, 
correspondente à média das classificações dos blocos relativos aos anos de 
escolaridade frequentados da respectiva disciplina ou, no caso das disciplinas anuais, 
à classificação interna final. 

 
 
17. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos do ensino secundário e 

cursos profissionais do ensino secundário profissional a que se refere a alínea d) 
do nº 13 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
(...) 
 
 
18. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário a que se refere a 

alínea e) do nº 13 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 
 

18.1. Aplica-se à permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário as 
disposições previstas no nº 15.1 do presente diploma. 

 
19. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos 

tecnológicos do ensino secundário recorrente a que se refere a alínea f) do nº 13 
do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
19.1. É permitida a permeabilidade dos cursos tecnológicos do ensino secundário para os 

cursos tecnológicos homólogos do ensino secundário recorrente. 
 
19.2. Aplica-se ao regime de permeabilidade dos cursos tecnológicos do ensino secundário 

para os cursos tecnológicos homólogos do ensino secundário recorrente, as 
disposições previstas nos nºs 16.2. e 16.3. 

 
20. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos 

profissionais do ensino secundário profissional a que se refere a alínea g) do nº 
13 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos 

(...) 
 
21. A permeabilidade entre cursos artísticos especializados do ensino secundário 

artístico especializado e cursos científico – humanisticos do ensino secundário 



que se refere a alínea h) do nº 13 do presente diploma, realiza-se nos seguintes 
termos 

(...) 
 
22. A permeabilidade entre cursos artísticos especializados do ensino secundário 

artístico especializado e cursos artísticos especializados do ensino secundário 
recorrente a que se refere a alínea i) do nº 13 do presente diploma, realiza-se nos 
seguintes termos: 

(....) 
 
23. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos, do ensino secundário 

recorrente a que se refere a alínea j) do nº 13 do presente diploma, realiza-se nos 
seguintes termos: 

 
23.1. Sem prejuízo dos números seguintes é permitida a permeabilidade, desde que o 

aluno inicie, no regime por que optar, as disciplinas da formação especifica do curso 
em que pretende ingressar. 

 
23.2. No caso em que o aluno seja proveniente de um curso em que tenha frequentado, na 

componente de formação específica, disciplina trienal ou bienal homóloga ou afim de 
acordo com o anexo 1, de uma disciplina da componente de formação específica do 
curso em que pretende ingressar, essa constituirá, obrigatoriamente, a disciplina 
trienal ou bienal a frequentar, consoante os casos, na componente de formação 
especifica do curso em que o aluno ingressou. 
 

23.3. Na situação referida no número anterior, o aluno deverá iniciar, consoante os casos e 
no regime por que optar, a disciplina trienal ou bienal terminal no 11º ano. 
 

23.4. Nos casos referidos no nº 23.2, os blocos capitalizados nas disciplinas referidas dos 
cursos de origem, são considerados, para todos os efeitos, blocos capitalizados das 
disciplinas homólogas ou afins dos cursos em que o aluno ingresse. 
 

 
24. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos do 

ensino secundário recorrente a que se refere a alínea l) do nº 13 do presente 
diploma, realiza-se nos seguintes termos: 

 
24.1. Para efeitos de permeabilidade de um curso cientifico – humanístico para um curso 

tecnológico  deve o aluno iniciar, no regime por que optar:  
 

d) O conjunto das disciplinas tecnológicas que integram o plano de estudos do 
curso tecnológico em que pretende o ingresso; 

e) A disciplina trienal da formação científica, no caso de não ter frequentado, no 
curso de origem, uma disciplina afim de acordo com o anexo 1; 

f) A disciplina bienal da formação científica, no caso de não ter frequentado, no 
curso de origem, uma disciplina afim de acordo com o anexo 1; 

 
 

24.2. Para efeitos de permeabilidade de um curso tecnológico para um curso 
cientifico – humanístico deve o aluno: 

 
d) Iniciar a disciplina trienal da componente de formação específica no caso em que 

a permeabilidade ocorra a partir de um curso tecnológico sem disciplina trienal 
ou bienal da componente de formação científica afim, de acordo com o 
constante no anexo 1, da disciplina trienal da componente de formação 
especifica do curso para o qual se pretende ingressar;  



e) Iniciar a disciplina bienal da componente de formação especifica no caso em que 
a permeabilidade ocorra a partir de um curso sem disciplinas afins, de acordo 
com o constante no anexo 1, da disciplina bienal da componente de formação 
especifica do curso para o qual se pretende ingressar.  

f) Frequentar obrigatoriamente como disciplina bienal da componente de formação 
especifica terminal no 11º ano, a que, no caso da permeabilidade ocorrer entre 
cursos em que a disciplina bienal da componente de formação científica 
frequentada do curso de origem seja disciplina afim, de acordo com o estipulado 
no anexo 1, da disciplina bienal da componente de formação especifica do curso 
para o qual se pretende ingressar; 

 
25. A permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário recorrente a 

que se refere a alínea m) do nº 15 do presente diploma, realiza-se nos seguintes 
termos: 

 
25.1. Aplica-se à permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário recorrente 

as disposições previstas no nº 24.1 do presente diploma.  
 
 
 
B - Aplicação do regime de permeabilidade no final do 11º ano de 
escolaridade. 
 
 

 
26. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos do ensino secundário a que 

se refere a alínea a) do nº 13 do presente diploma, realiza-se nos seguintes termos: 
 
 

26.1. É permitida a aplicação do regime de permeabilidade entre cursos cientifico – 
humanísticos do ensino secundário, nas seguintes condições: 

 
c) Que o aluno tenha obtido aprovação ou progressão, consoante os casos, no curso 

de origem de disciplinas trienais e/ou bienais da componente de formação 
especifica homólogas ou afins nos termos do anexo 1 às disciplinas trienais e/ou 
bienais da componente de formação especifica do curso para o qual pretende 
ingressar; 

d) Os alunos concluam, obrigatoriamente, o plano de estudos do curso para o qual 
ingressaram com a aprovação, no mínimo, de uma disciplina bienal estruturante 
oferecida no 10º ano da componente de formação específica; 

 
26.2. Para efeitos da alínea b) do número anterior, os alunos podem obter a aprovação na 

disciplina considerada, através de exame de equivalência à frequência ou em exame 
nacional, consoante os casos. 

 
27. A permeabilidade entre cursos cientifico – humanísticos e cursos tecnológicos do 

ensino secundário a que se refere a alínea b) do nº 13 do presente diploma, realiza-
se nos seguintes termos: 

 
27.1. Sem prejuízo do número seguinte, considera-se para efeitos de permeabilidade de 

um curso tecnológico para um curso cientifico-humanistico do ensino secundário, os 
constantes no anexo 4 do presente diploma, do qual faz parte integrante. 

 
27.2. A permeabilidade prevista no número anterior, poderá ocorrer desde que, 

cumulativamente o aluno: 
 



c) Tenha obtido aprovação ou progressão, consoante os casos, em disciplina da 
componente de formação científica ou tecnológica afim da disciplina trienal da 
componente de formação especifica do curso cientifico-humanistico para o qual 
pretende o ingresso; 

d) Tenha obtido aprovação na disciplina da componente de formação cientifica afim de 
uma disciplina da componente de formação especifica oferecida no 10º ano no plano 
de estudos do curso científico – humanístico parao qual pretende o ingresso. 

 
27.3. A aprovação das disciplinas bienais da componente de formação especifica do curso 

cientifico-humanistico para o qual se realizou a permeabilidade, poderá ser obtida por 
frequência, exame de equivalência à frequência ou exame nacional, consoante os 
casos. 

 
27.4. Deve ser atribuído as seguintes unidades lectivas de 90 minutos para reforço das 

aprendizagens dos alunos: 
 

i) 1 unidade lectiva na disciplina trienal da componente de formação específica do 
curso para o qual se pretende ingressar;  

 
j) 1 unidade lectiva na disciplina bienal terminal no 12º ano da componente de 

formação especifica do curso para o qual se pretende ingressar.  
 

28. À permeabilidade entre cursos científico – humanísticos do ensino secundário e 
cursos científico – humanísticos do ensino secundário recorrente a que se refere 
a alínea c) do nº 13 do presente diploma, aplicam-se as disposições previstas no 
número 16 do presente diploma. 

 
29. À permeabilidade entre cursos tecnológicos do ensino secundário e cursos 

tecnológicos do ensino secundário recorrente a que se refere a alínea f) do nº 13 
do presente diploma aplicam-se as disposições previstas no número 21 do presente 
diploma. 

 
30. À permeabilidade entre cursos científico – humanísticos, do ensino secundário 

recorrente a que se refere a alínea j) do nº 13 do presente diploma aplicam-se as 
disposições previstas no número 26 do presente diploma. 

 
31. A permeabilidade entre cursos científico – humanísticos e cursos tecnológicos, 

do ensino secundário recorrente a que se refere a alínea l) do nº 13 do presente 
diploma, realiza-se nos seguintes termos 

 
 

31.1. Considera-se para efeitos de permeabilidade de um curso cientifico – humanísticos 
para um curso tecnológicos do ensino secundário, os constantes do anexo 3 do 
presente diploma. 

 
31.2. À permeabilidade referida no número anterior aplicam-se as disposições previstas no 

número 27 do presente diploma. 
 
 
 
Disposições finais 
 
 
32. A permeabilidade entre cursos do ensino de nível secundário não contemplados no 

presente diploma, será objecto de regulamentação a aprovar por despacho do membro 
competente do Governo. 

 



 
 
 
 

Anexo nº 1 

Disciplinas afins 

 

Cursos Científico – Humanísticos Cursos Tecnológicos 
Matemática A Matemática B 

Física e Química A Física e Química B 

Biologia e Geologia A  a) Biologia Humana   a) 

História da Cultura e das Artes História das Artes  

Geometria Descritiva A Geometria Descritiva B 

Economia A Economia B 

História A História C 

Geografia A Geografia B 

Desenho A Desenho B 

 

a) Embora se trate de disciplinas afins, a disciplina de Biologia e Geologia A não contempla, no 10º ano, 

componentes essenciais para o desenvolvimento do programa da disciplina de Biologia Humana.  

 

 

Anexo n.º 2 

Disciplinas da componente de formação tecnológica dos cursos tecnológicos do ensino 
secundário a serem consideradas para efeitos de atribuição de actividades de reforço das 
aprendizagens no processo de permeabilidade de um curso científico-humanísticos para um 
curso  tecnológicos. 
 
Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações: 
 
Tecnologias da Construção 
Desenho da Construção; 
Práticas da Construção. 
 
Curso Tecnológico de Electrotecnia/Electrónica: 
 
Sistemas Analógicos e Digitais 
Práticas Laboratoriais de Electrotecnia/Electrónica; 
Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia/Electrónica. 
 
Curso Tecnológico de Informática: 
 
Tecnologias Informáticas 
Aplicações Informáticas; 
Bases de Programação. 
 
Curso Tecnológico de Administração: 
 



Organização e Gestão Empresarial, excepto se os alunos tiverem frequentado a disciplina de 
Economia A, no curso de origem; 
Contabilidade 
Técnicas Administrativas. 
 
Curso Tecnológico de Marketing: 
 
Introdução ao Marketing 
Comércio e Distribuição; 
Técnicas Comerciais. 
 
Curso Tecnológico de Design de Equipamento: 
 
Tecnologias do Equipamento; 
Oficina de Design de Equipamento. 
 
Curso Tecnológico de Multimédia: 
 
Tecnologias do Multimédia; 
Oficina de Multimédia A. 
 
Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente 
 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais; 
Técnicas de Ordenamento do Território. 
ou 
apenas Técnicas de Ordenamento do Território, no caso de o aluno ter frequentado a 
disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais. 
 
Curso Tecnológico de Desporto 
 
Psicologia A; 
Organização e Desenvolvimento Desportivo  
Práticas Desportivas e Recreativas. 
 
Curso Tecnológico de Acção Social 
 
Saúde e Socorrismo 
Técnicas de Expressão e Comunicação 
Práticas de Acção Social. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anexo n.º 3 

Permeabilidade dos Cursos Científico - Humanísticos para os Cursos Tecnológicos no final do 

11º ano 

Cursos Científico – Humanísticos Cursos Tecnológicos 
Ciências e Tecnologias Construção Civil e Edificações 



Electrotecnia/Electrónica 
Informática 
Desporto 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Artes Visuais Design de Equipamento 
Multimédia 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Ciências Socioeconómicas Administração 
Marketing 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Ciências Sociais e Humanas Acção Social 
Ordenamento do Território e Ambiente 
Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

Línguas e Literaturas Cursos afins de natureza profissionalmente 
qualificante, de outros subsistemas 

 

 



 

 

Anexo n. º 4 

Permeabilidade dos Cursos Tecnológicos para Cursos Científico – Humanísticos no final do 

11º ano . 

 

Cursos Tecnológicos Cursos Científico - Humanísticos 
Construção Civil e Edificações 
Electrotecnia/Electrónica 
Informática 
Desporto  

Ciências e Tecnologias 

Design de Equipamento 
Multimédia 

Artes Visuais 

Administração  
Marketing 

Ciências Socioeconómicas 
 

Acção Social 
Ordenamento do Território e Ambiente 

Ciências Sociais e Humanas 
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ANEXO 13 

Quadros comparativos do ensino secundário em vigor, 

reforma do ensino secundário suspensa e a proposta de 

reforma para o ensino secundário, referentes aos Cursos 

Gerais e aos Cursos Tecnológicos. (2 páginas) 
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Quadros comparativos do ensino secundário 

 

Considerando: Carga horária global do ensino secundário – 33 semanas de aulas – 100 alunos / turmas – 

indicador: Hora Lectiva 

 

 

Decreto Lei 286/89 
( não considerando as diferenças de duração 

dos tempos lectivos) 

Decreto Lei 7/2001 Proposta  

Cursos Gerais 

 

Turma : 25 – 28 alunos 

Disciplinas de opção: mínimo 

de 15 alunos 

Formação Técnica: 22 alunos. 

Cursos Gerais 

 

Turma : 25 – 28 alunos 

Disciplinas de opção: mínimo 

de 15 alunos 

Área Projecto: turma dividida 

em dois grupos 

 

 

Cursos Cientifico - Humanísticos 

 

Turma : 22 – 25 alunos 

Disciplinas de opção (bienais): 

22 alunos 

Disciplinas de opção ( anuais): 

15 alunos 

Área Projecto: 1. turma dividida 

em dois grupos; 2. Sem divisão 

da turma 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 30 horas (formação geral) 

= 113.2 h. 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 28 horas (formação 

especifica) = 105.7 h 

 

100 alunos / 15 alunos x 13 horas ( 

Disc. especifica Opção) = 86.7 h 
 
100 alunos / 22 alunos x 15 horas ( 

Disc. Formação Técnica) = 68.2 h 
 
 
 
total = 373.8 h 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 30 horas (formação geral) 

= 113.2 h. 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 31.5 horas (formação 

especifica) = 118.9 h 

 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 18 horas (A.P. 2 grupos) 

= 68 h 

 

100 alunos / 15 alunos x 9 horas 

(Disc. especifica Opção) = 60 h 
 
 
total = 360.1 h 

100 alunos / 23.5 alunos turma (média) 

x 34.5 horas (formação geral) = 146.8 
h. 
 

100 alunos / 23.5 alunos turma (média) 

x 13.5 horas ( disc. trienal especifica) = 

57.4 h 

 

100 alunos / 22 alunos turma (média) x 

18 horas (disc. bienais especificas 

opção) = 81.8 h 

 

100 alunos / 15 alunos x 4.5 horas ( 

disc. anual especifica Opção) = 30 h 
 
100 alunos / 23.5 alunos turma (média) 

x 4.5 horas ( A.P.)  = 1.  38.3 h ; 2. 19.2 
h 

 
total = 335.2 h ou 
354.3 h 
 

 

 

 

 



Decreto Lei 286/89 
( não considerando as diferenças de duração dos 

tempos lectivos) 
Decreto Lei 7/2001 Proposta B1 

Cursos Tecnológicos 

 

Considerando o disposto para a 

constituição de turmas e a prática dos 

desdobramentos aplicados aos actuais 

cursos tecnológicos. 

 

 

100 alunos / 26.5 alunos turma (média) x 

30 horas (formação geral) = 113.2 h 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma (média) x 

24 horas (formação especifica) = 90.6 h 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma (média) x 

30 (disciplinas técnicas : teórico-práticas 

– desdobram a partir de 20 alunos em 

metade da carga horária) = 113.2 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma (média) x 

3 (M.Q.) = 11.3 h 
 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma (média) x 

24 (disciplina técnica : práticas – 

desdobra a partir de 20 alunos na 

totalidade da carga horária) = 90.6 h 
 

 

 
 
 
 

total = 418.9 h 

Cursos Tecnológicos 

 

Considerando o disposto para a 

constituição de turmas no 

Despacho Conjunto 373/2002, de 

23 Abril, orientações do DES e a 

prática dos desdobramentos 

aplicados aos actuais cursos 

tecnológicos. 

 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 30 horas (formação 

geral) = 113.2 h 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 15 horas (formação 

científica) = 56.6 h 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 27 (disciplinas técnicas 

: teórico-práticas – desdobram a 

partir de 20 alunos em metade da 

carga horária) = 101.9 h 
 
100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 12 (disciplina técnica : 

práticas – desdobra a partir de 20 

alunos na totalidade da carga 

horária) = 45.3 h 
 

100 alunos / 26.5 alunos turma 

(média) x 18 (Projecto 

Tecnológico – 2 grupos) = 67.9 h 

 

100 alunos / 15 alunos x 12 ( 

Especificação) = 80 h 
 

total = 464.9 h 

Cursos Tecnológicos 

 

Considerando o definido na vertente 

organizacional: 

 

Turmas 

 

Nº alunos por turma: 

 

Disciplinas Comuns: 22 – 25 alunos 

Disciplinas Tecnológicas: 20 alunos 

 

Abertura de Cursos / Especificações 

 

Cursos: 20 alunos 

Especificações: 19 alunos 

 

( TIC – 4.5h) 

 

100 alunos / 23.5 alunos turma 

(média) x 49.5 horas (disciplinas 

comuns) = 210.6 h 

 

100 alunos / 20 alunos turma  x 24 

horas (disciplinas tecnológicas) = 120 
h 
 

100 alunos/19 alunos turma x 13.5 h  

(Especificação + P.T. + Estágio) = 
71.1 h 
 

 

total = 401.7 h 
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ANEXO 14 

Documento: Reforma do Ensino Secundário: Projecto de 

Discussão Interna. (6 páginas) 
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Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 1 2002 

 

REFORMA  
DO ENSINO 
SECUNDÁRIO 
 
 
 
 
 
PROJECTO DE 
DISCUSSÃO 
INTERNA 
 
 
 
 



Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 2 2002 

Projecto de Discussão Interna 
 

 

Pretende-se com este projecto promover internamente a discussão sobre o 

documento de enquadramento estratégico para o ensino secundário, 

designadamente a revisão curricular do ensino secundário regular, apresentado 

por S.Exa o Ministro da Educação, no passado dia 21 de Novembro. 

 

Colocado que foi à discussão pública o documento supra citado, importa agora 

promover uma reflexão conjunta entre os elementos do sistema educativo para 

que, após este período de discussão, todos possam ter contribuído para que o 

futuro ensino secundário responda de forma mais eficaz aos novos contextos e 

novos objectivos estratégicos que se desejam para o ensino secundário em 

Portugal. 

 

Nesse sentido, julgamos ser possível fazer chegar a todas as escolas, 

nomeadamente às escolas secundárias, o impulso necessário para que 

internamente as escolas encontrem o espaço e o tempo desejável para a sua 

participação neste processo. 

 

Pensamos que não basta promover esta discussão através de uma qualquer 

circular, é preciso um claro envolvimento de toda a estrutura do sistema. Nesse 

contexto, este Projecto de Discussão pressupõe o envolvimento de S. Exa o 

Ministro da Educação, a Secretaria de Estado da Educação, a Direcção Geral 

da Inovação e Desenvolvimento Curricular, as Direcções Regionais de 

Educação, os Centros das Áreas Educativas e Escolas Secundárias. 

 

É uma tarefa difícil, mas possível. 

 

É uma tarefa que se impõe, pela riqueza das contribuições que se podem 

obter. 

 



Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 3 2002 

 

1. Estrutura Orgânica do Projecto. 
 

No Projecto de Discussão Interna intervêm directamente a Secretaria de 

Estado da Educação, a Direcção Geral da Inovação e Desenvolvimento 

Curricular, as Direcções Regionais de Educação, os Centros das Áreas 

Educativas e as Escolas Secundárias. 

 

No âmbito do Projecto será proposto às Secretarias Regionais de Educação da 

Região Autónoma da Madeira e dos Açores o seu envolvimento, nos termos 

que considerarem mais adequados. 

 

2. Desenvolvimento do Projecto 
 

1º Momento 

 

Calendarização – Dezembro de 2002. 

 

x Disponibilização no site do ME de um conjunto de documentos que, com 

o documento já existente, constituirão o suporte do Projecto de 

Discussão: 

 

- Documento global da Reforma do Ensino Secundário – 

Revisão Curricular (já disponível); 

 

- Caracterização dos Percursos Educativos e Formativos de 

Nível Secundário (tópicos e elementos de reflexão) 

 

- Regulamento de Estágios dos Cursos Tecnológicos 

(Documento de Trabalho); 

 

 



Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 4 2002 

2º Momento 

 

Calendarização – Dezembro de 2002 

 

x Envio URGENTE às DREs e à DGIDC: 

 

i) Projecto de Discussão; 

 

ii) Informação sobre os documentos disponíveis do site do ME, objecto 

de discussão nas reuniões marcadas para o efeito, conforme alíneas 

seguintes; 

 

iii) Convocatória de reuniões entre SEE, DGIDC, DREs e CAEs, 

conforme calendarização no anexo I. 

 

Proposta de pontos de trabalho da convocatória – SEE e DGIDC: 

 

1. Apresentação do Projecto de Discussão Interna; 

 

2. Reflexão sobre os documentos da Reforma do Ensino Secundário 

– Revisão Curricular; 

 

3. Definição de Grupos de trabalho – Reuniões com DREs, CAEs e 

Escolas; 

 

4. Planificação e organização das reuniões com DREs, CAEs e 

Escolas. 

 

 

 

 

 



Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 5 2002 

Proposta de pontos de trabalho da convocatória – SEE, DGIDC, DREs e CAEs: 

 

1. Apresentação do Projecto de Discussão Interna; 

 

2. Reflexão sobre os documentos da Reforma do Ensino Secundário 

– Revisão Curricular; 

 

3. Planificação e organização das reuniões com as Escolas. 

 

x Solicitar às DREs marcação URGENTE das reuniões com as Escolas de 

acordo com a calendarização constante no anexo I. Dar conhecimento 

dos locais das reuniões à SEE e DGIDC. 

 

Proposta de pontos de trabalho da convocatória – SEE, DGIDC, DREs, CAE s 

e Escolas: 

 

1. Apresentação do Projecto de Discussão Interna; 

 

2. Reflexão sobre os documentos da Reforma do Ensino Secundário 

– Revisão Curricular –  1ºs Contributos das Escolas; 

 

 

3º Momento 

 

Calendarização – Janeiro 2003 ( 10 de Janeiro a 20 de Janeiro) 

 

x Reuniões com as Escolas de acordo com a calendarização do anexo I e 

convocatória definida anteriormente. 

 

 

 

 



Reforma do Ensino Secundário 
Revisão Curricular 

 Página 6 2002 

4º Momento 

 

Calendarização – Janeiro 2003 ( até 21 de Janeiro) 

 

x Envio do Documento de Orientação da Reflexão às respectivas DREs, 

por parte das escolas, com as contribuições que as mesmas considerem 

relevantes; 

 

x Elaboração de Síntese das contribuições das escolas por parte das 

DREs; 

 

x Envio da Síntese de cada DRE à SEE. 

 

x Envio das Sínteses das DREs a S.Exa o Ministro da Educação (SEE) 

 

 

5º Momento 

 

Calendarização – Fevereiro de 2003 

 

x Relatório Final do Projecto de Discussão Interna – SEE ( conhecimento 

aos intervenientes). 
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ANEXO 15 

Documento: Reforma do Ensino Secundário: Contributos e 

Pareceres. (61 páginas) 
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REFORMA  
DO ENSINO 
SECUNDÁRIO 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTOS 
 
E 
 
PARECERES 
Documento interno 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTOS 
 
 

1. UNIVERSIDADES E DEPARTAMENTOS UNIVERSITÁRIOS 
 
2. ESCOLAS A TÍTULO INDIVIDUAL 

 
3. ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS E OUTROS  
 
 
 
4. DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 
DREN, DREC, DREL, DREAlentejo, DREAlgarve (Dados das sínteses 
realizadas pelas DRES no âmbito do Projecto de Discussão Interna – Escolas ) 

 
5. PARECERES do DEPARTAMENTO DO ENSINO 

SECUNDÁRIO: 
*  Reforma do Ensino Secundário - Reunião de 28 de Janeiro de 2003 na SEE. 
 
* REFORMA DO ENSINO SECUNDÁRIO - Análise dos Planos de Estudo 
Propostos para os Cursos Científico - Humanísticos e  Análise das Matrizes 
Curriculares dos Cursos Tecnológicos, 14 de Fevereiro de 2003 

 
 

6. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - Parecer de Fevereiro 
de 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRIBUTOS 
 
 
 
 

1. UNIVERSIDADES E DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITÁRIOS. 

 
2. ESCOLAS A TÍTULO INDIVIDUAL. 

 
3. ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS E OUTROS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

 
x Enquadramento estratégico e linhas orientadoras. 
x Introdução das TIC. 
x Redução dos Exames Nacionais e a sua distribuição. 
x Manutenção da Filosofia como disciplina obrigatória na formação geral. 
x Carácter facultativo das provas globais. 
x Programas com diferentes versões. 

 
 

ASPECTOS NEGATIVOS / SUGESTÕES 
 
Aspectos Negativos /    
                         Sugestões 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

x Sobrevalorização das TIC 
numa etapa avançada da 
formação e num só ano. 

x Inadequação 
relativamente aos 
recursos disponíveis. 

 
As TIC continuarão a ser 
utilizadas transversalmente nas 
áreas curriculares / disciplinares. 
 
Há uma diminuição da carga 
horária semanal das TIC de 3 para 
2 unidades de 90 minutos 

 
A transversalidade 
proposta não poderá 
colocar em causa a 
existência de uma 
disciplina TIC no 
secundário, já que esta 
opção é um dos elementos 
estruturantes da revisão. 
 
 

 
A “Alfabetização” já é 
uma opção estratégica no 
Ensino Básico. No 
entanto, essa opção é 
complementada no 
secundário com a proposta 
apresentada. 

x Integração das TIC nas 
diversas áreas 
curriculares / 
disciplinares. 

x “Alfabetização” no 
domínio das TIC deve 
ser uma opção 
estratégica no Ensino 
Básico. 

x Redução da carga 
horária TIC 

Incoerência entre linhas 
orientadoras e propostas de 
concretização. 

  Na generalidade, as 
propostas apresentadas e 
melhoradas após a 
discussão pública, vão ao 
encontro das linhas 
orientadoras da revisão 
curricular. 

 

Especialização excessiva no ensino 
secundário.  

A introdução de duas disciplinas 
bienais estruturantes na formação 
específica nos cursos cientifico - 
humanísticos e a possibilidade 
dos alunos poderem continuar a 
escolher uma parte do seu 
percurso escolar procuram 
eliminar uma especialização 
precoce. 

  

 

Indefinição da permeabilidade. O sistema de permeabilidade será 
melhorado, permitindo maior 
permeabilidade entre cursos ao 
longo do secundário. 

  
Definição do sistema de 
permeabilidade. 

Indefinição das condições de 
acesso ao ensino superior. 

  Esta é matéria do Ensino 
Superior. 

Definição das condições de acesso 
ao ensino superior. 
Carga horária excessiva da 
disciplina de Educação Física. 

Foi introduzida na matriz a 
possibilidade de atribuir 2 ou 1 
unidades de 90 minutos à 
disciplina, em função dos 
recursos físicos da escola. 
 
 

  

 



Ausência de linhas orientadoras 
para o ensino artístico, profissional 
e vocacional. 

  Esta é matéria de futuros 
documentos a colocar a 
discussão pública. 

 
Área de Formação Pessoal e Social 
redutora 

 Não incorporada. A área da Formação 
Pessoal e Social deverá ser 
transversal no currículo. 
EMR será uma disciplina 
de oferta obrigatória mas 
de frequência facultativa. 

x Diversificação da oferta 
na Formação Pessoal e 
Social 

x EMR como alternativa 
a Educação Cívica. 

Indefinição de estratégias de 
operacionalização 
(avaliação,…etc.) 

  Será objecto de diplomas 
próprios a partir dos 
suspensos, adaptados e 
reformulados em função 
das alterações realizadas 
no final da discussão 
pública. 

 

   Matéria ainda não 
definida. Desdobramento nas disciplinas 

de natureza prática / 
experimental 
 Incorporada. Nos diferentes 

cursos científico – humanísticos 
foram reformuladas a oferta das 
disciplinas bienais e/ou anuais de 
opção. 

  
Inclusão de “novas” disciplinas 

 
 

CURSOS CIENTIFICO – HUMANISTICOS 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

 
x Introdução da Área de Projecto. 
x Exame Nacional a Filosofia. 
x Redução do nº de cursos. 

 
 
 

 ASPECTOS NEGATIVOS / SUGESTÕES 
 
Aspectos Negativos / 

 Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

Incoerência dos planos curriculares 
/ formação especifica pobre (obriga 
a escolhas precoces) 

A introdução de duas 
disciplinas bienais estruturantes 
na formação específica nos 
cursos cientifico - humanísticos 
e a possibilidade dos alunos 
poderem continuar a escolher 
uma parte do seu percurso 
escolar procuram eliminar uma 
especialização precoce. 

  

Definir a componente de 
formação específica, em cada 
curso, identificando o bloco de 
disciplinas estruturantes. 

Ausência da disciplina de Filosofia 
no elenco das disciplinas anuais. 

Foi incorporada em todos os 
cursos (com excepção no curso 
de Ciências e Tecnologias). 

  

Inclusão da disciplina de 
Filosofia no elenco das disciplinas 
anuais. 
Concentração da área de projecto 
no 12º ano. 

  A área de projecto será um 
espaço de confluência de 
saberes obtidos ao longo 
do curso. 

Valorização da área de projecto 
em termos da carga horária e 
avaliação / distribuição por todo 
o ciclo. 



Desvalorização da formação 
científica dos cidadãos 

  A vertente científica está 
salvaguardada em todos os 
aspectos.  

Desvalorização da Literatura 
Portuguesa. 

Foi incluída a Literatura 
Portuguesa nas disciplinas 
bienais estruturantes e da 
disciplina de Literaturas Língua 
Portuguesa no 12º ano. no 
curso de Línguas e Literaturas 

  

 

   Deve ser uma área a 
valorizar no âmbito da 
formação contínua de 
professores. 

Área de projecto garantida por 
professores da formação 
especifica 
 Situação incorporada.   
Inclusão de outras disciplinas no 
elenco das anuais 
 Situação incorporada com 

exame na disciplina trienal e 
bienal (11º ou 12º anos) 

  
Exame às disciplinas especificas 

Realização de exame no 12º ano a 
Filosofia 

 Não incorporada.  

 
Carga horária excessiva na área de 
projecto 

Incorporada. Área de Projecto 
passa de 3 blocos para 2 blocos 
de 90 minutos 

  

 
   Os cursos e as disciplinas 

ligadas às Ciências Sociais 
e Humanas propostas não 
apontam para essa 
desvalorização. 

Desvalorização dos saberes ligados 
às Ciências Sociais e Humanas 

  Não incorporada.  
Presença excessiva das TIC no 
currículo. 
 
 

CURSOS CIENTIFICO – HUMANISTICOS de Ciências e Tecnologias 
 

ASPECTOS NEGATIVOS / SUGESTÕES 
 
Aspectos Negativos  

Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

x O sistema de opções 
empobrece ou anula a 
formação científica 

x O sistema de opções 
obriga a escolhas 
precoces. 

A introdução de duas 
disciplinas bienais estruturantes 
na formação específica nos 
cursos cientifico - humanísticos 
e a possibilidade dos alunos 
poderem continuar a escolher 
uma parte do seu percurso 
escolar procuram eliminar uma 
especialização precoce. 

  

 

Redução da carga horária atribuída 
às disciplinas científicas 
(Bio,Geo,Fis,Qui) 

  Não existe redução da 
carga horária 

 
Falta de coerência e 
sequencialidade do plano de 
estudos 

  Com as matrizes 
resultantes do processo de 
discussão, não se 
considera nenhuma 
incoerência ou falta de 
sequencialidade. 
 

 

Eliminação das disciplinas técnicas 
compromete o desenvolvimento de 
competências experimentais 

As competências técnicas e 
experimentais são adquiridas 
no âmbito dos programas das 
disciplinas técnico-científicas. 

  

Enfatização da componente 



experimental no ensino das 
ciências 
Desfasamento no início das bienais 
da formação específica possibilita 
um hiato na aprendizagem das 
disciplinas. 

Incorporado  As matrizes permitem a 
simultaneidade. 

 
Ausência da disciplina de 
Psicologia no elenco das disciplinas 
de formação especifica. 

Incorporada em todos os 
cursos. 

  

Inclusão da disciplina de 
Psicologia no elenco das 
disciplinas anuais 
 Incorporado.   
Obrigatoriedade da Biologia -
Geologia e/ou Física - Química no 
10º e 11º anos 
Apenas 1 disciplina de opção no 
12º ano.  

 Não Incorporado. Das disciplinas anuais o 
aluno escolherá uma para 
completar o currículo 
mínimo. 

Duas disciplinas anuais (12º) a 
escolher entre Biologia, Geologia, 
Física, Química. 
 Incorporada.   
Oferta de várias disciplinas no 
elenco das anuais 
Geologia como opção dependendo 
da disponibilidade da escola. 

Incorporada.   

Oferta da Geologia. 

 
 

CURSOS CIENTIFICO – HUMANISTICOS de Socioeconómicas 
 

 ASPECTOS NEGATIVOS / SUGESTÕES 
 
Aspectos Negativos  

Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

  Não incorporada.   
Oferta de uma disciplina ligada à 
Organização de Empresas. 
 Incorporada.   
Inclusão da Filosofia no elenco 
das disciplinas anuais. 
 
 Incorporada.    
Fixação da disciplina Economia 
A como bienal obrigatória.  
 Incorporada.   
Fixação da disciplina de 
Geografia A como bienal 
obrigatória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSOS CIENTIFICO – HUMANISTICOS Sociais e Humanas. 
 

 ASPECTOS NEGATIVOS / SUGESTÕES 
 
Aspectos Negativos  

Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

  Não incorporada.  
Inclusão do Latim na oferta de 
disciplinas bienais de opção. 
 Incorporada   
Inclusão da Filosofia no elenco 
das disciplinas anuais. 
 
 Incorporada   
Fixação da disciplina Economia A 
como bienal obrigatória.  
 Incorporada   
Fixação da disciplina de Geografia 
A como bienal obrigatória. 
 
 

CURSOS CIENTIFICO – HUMANISTICOS de Línguas e Literaturas  
 

ASPECTOS NEGATIVOS / SUGESTÕES 
 
Aspectos Negativos  

Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

Curso descaracterizado – Carácter 
opcional das disciplinas 
estruturantes – Literatura 
Portuguesa e Latim. 

Incorporada   

Fixação da Literatura 
Portuguesa e Latim como bienais 
na formação especifica 
Eliminação das disciplinas técnicas.   A formação técnica 

curricular não foi 
considerada no plano de 
estudos. 

 

Ausência da disciplina de Latim no 
elenco das disciplinas anuais 

Incorporado.   

Inclusão do Latim no elenco das 
disciplinas anuais 
Ausência da disciplina de Filosofia 
no elenco das disciplinas anuais. 

Incorporado   

Inclusão da Filosofia no elenco 
das disciplinas anuais 
Ausência da disciplina de 
Geografia 

 Não incorporado  

Oferecer Geografia C no elenco 
das anuais 
Carácter opcional da disciplina de 
História 

 Não incorporado  

 
Sobrevalorização das TIC As TIC continuarão a ser 

utilizadas transversalmente nas 
áreas curriculares / 
disciplinares. 
Há uma diminuição da carga 
horária semanal das TIC de 3 
para 2 unidades de 90 minutos. 

  
 

  Não incorporado.  
Inclusão do Latim na Formação 
especifica como L.Est. II ou III 



 
 

CURSOS CIENTIFICO – HUMANISTICOS de Artes Visuais 
 

ASPECTOS NEGATIVOS / SUGESTÕES 
 
Aspectos Negativos  

Sugestões 
Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

Ausência da disciplina de 
Psicologia no elenco das disciplinas 
anuais. 

Incorporada   

Inclusão da Psicologia no elenco 
das disciplinas anuais. 
Falta de coerência e 
sequencialidade do plano de 
estudos. 
 
O carácter opcional das disciplinas 
de GD e História da Cultura e das 
Artes 

Incorporada   

Fixação da componente 
especifica ( Geometria Descritiva 
A e História da Cultura e das 
Artes) 
Sobrevalorização do Desenho   Foi considerada a 

disciplina trienal 
estruturante, daí a sua 
valorização. 

 

Inadequação do programa de FQ A   Disciplina bienal opcional 
no 11º ano – escolha 
condicionada à 
disponibilidade da escola.  

 

Ausência da disciplina de Ciência 
Politica no elenco de disciplinas 
anuais. 

Incorporada.   

 
O carácter opcional da disciplina de 
Matemática 

Incorporada.    

Fixação da Matemática como 
disciplina obrigatória. 
O sistema de opções empobrece a 
aquisição de competências 
essenciais. 

A introdução de duas 
disciplinas bienais estruturantes 
na formação específica nos 
cursos cientifico - humanísticos 
e a possibilidade dos alunos 
poderem continuar a escolher 
uma parte do seu percurso 
escolar procuram eliminar uma 
especialização precoce. 
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ASPECTOS - QUESTÕES / SUGESTÕES 
 
Aspectos - questões  

Sugestões 
Freq. 
(5) 

Incorporadas Não Incorporadas Outras Observações 

   Não incorporado  
Aumento da carga horária da 
disciplina de Língua Portuguesa 

3 

   Não incorporado A unidade deverá ser 
sempre 90 minutos. Divisão da unidade lectiva de 90 

min. em parcelas de 45 min. 
1 

Falta de informação sobre os 
subsistemas profissionalmente 
qualificantes. 

2   Após a discussão pública 
dos documentos 
relacionados com o ensino 
artístico e profissional, 
essa informação estará 
mais disponível. 

  

Falta de informação sobre as 
necessidades e acções de formação 
de professores. 

2   Está a ser desenvolvido e 
planeado um conjunto de 
acções de informação para 
2003-2004 e um plano de 
acções de formação para o 
ano seguinte. 

  

Falta de clarificação quanto ao 
acesso ao ensino superior. 

5   Da responsabilidade do 
Ensino Superior 

  
Falta de informação sobre a 
avaliação dos alunos. 

3   Os diplomas sobre 
avaliação dos alunos será 
adequada e reformulada à 
revisão consolidada. 

  

   Não incorporada  
Substituição do exame de 
Filosofia pelo de LE. 

1 

    Ainda nada foi decidido 
sobre a matéria. Deverá 
ser objecto de clarificação, 
após a consolidação da 
revisão. 

Desdobramento nas disciplinas / 
área curriculares práticas. 

 

As disciplinas de opção facilitam a 
construção de um percurso escolar 
próprio. 

1 Incorporada.   

  
x As disciplinas de opção 

dificultam as 
aprendizagens 
estruturantes. 

 
x Escolha precoce de 

disciplinas 

3 A introdução de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes na formação 
específica nos cursos 
cientifico - humanísticos e a 
possibilidade dos alunos 
poderem continuar a 
escolher uma parte do seu 
percurso escolar procuram 
eliminar uma especialização 
precoce. 

  

Aumento de disciplinas 
obrigatórias na formação 
especifica.  

 

As propostas apresentam 
sobreposição de disciplinas e 
aprendizagens complementares e 
sequenciais. 

3   Desde que a escolha seja 
consciente e orientada, 
não se verificam essas 
sobreposições. 

  
   Não incorporada.  
Diminuir a carga horária da 
formação geral e aumentar na 
formação específica. 

1 

    Devem ser desenvolvidos 
esforços no reforço da As escolhas no 10º ano implicam 2 



uma melhor orientação 
vocacional a montante do 
secundário. 
 

orientação vocacional. 

Exclusão errada da disciplina de 
Filosofia no 12º ano. 

2 A disciplina de Filosofia foi 
Incorporada. 

  

  
Exclusão errada da disciplina de 
Física nos CT de Const. Civil , 
El./El e Informática. 

3   A disciplina de Física não 
foi considerada no plano 
de estudos dos cursos 
referidos.   

Exclusão errada das disciplinas de 
formação técnica. 

3  As aprendizagens das 
disciplinas de 
formação técnica 
estão inseridas nas 
disciplinas de 
formação científica. 

 

  

Exclusão errada dos CT de 
Mecânica e Química. 

3   Poderão ser oferecidos no 
âmbito dos outros 
subsistemas 
profissionalmente 
qualificantes, 
nomeadamente os 
profissionais a funcionar 
nas escolas secundárias. 

  

  A introdução de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes na formação 
específica nos cursos 
cientifico - humanísticos e a 
possibilidade dos alunos 
poderem continuar a 
escolher uma parte do seu 
percurso escolar procuram 
eliminar uma especialização 
precoce. 

  
Fixação de uma disciplina bienal 
especifica obrigatória. 

1 

   Não incorporado.  
Área projecto ao longo de todo o 
secundário. 

3 

  Incorporado   
Diminuição da carga horária da 
área de projecto. 

3 

   Não incorporado  
Área projecto com 2 professores. 3 
   Não incorporado.  
Exclusão da área de projecto no 
12º ano.  

3 

   Não incorporado.  
Fusão entre os cursos de Ciências 
Sociais e Humanas e Ling. e 
Literaturas. 

2 

   Não incorporado.  
Fusão entre os cursos de Ciências 
Sociais e Humanas e Sócio – 
Económicos. 

2 

   Não incorporado  
x TIC adaptada a cada 

curso. 
x TIC opcional 

1 

  Incorporado. 
 
 
 
 

  
Redução da carga horária das 
TIC 

5 

    Foi publicamente 
assumido essa Necessidade de apetrechar as 2 



escolas em face da disciplina TIC 
 
 

necessidade. 

   Não incorporado A disciplina de EMR é de 
oferta obrigatória e de 
frequência facultativa. Por 
esse motivo não se 
necessita de oferecer uma 
outra disciplina em 
alternativa. 

Criação de uma disciplina 
alternativa a EMR 

2 

   Não incorporado.  
Carga excessiva de EMR 3 
   Não incorporado.  
Projecto Tecnológico em todos os 
anos. 

1 

  Incorporado. O sistema de 
permeabilidade será 
melhorado, permitindo maior 
permeabilidade entre cursos 
ao longo do secundário.  

  
Definição de permeabilidade entre 
cursos. 

3 

    Trabalho a desenvolver. 
Necessidade de planificar acções 
de Marketing dos CT. 

1 

    Trabalho a desenvolver, 
nomeadamente no que se 
refere às novas disciplinas 
tecnológicas. 

Necessidade de reformular as 
habilitações. 

2 

   Não incorporado.  
Estágio não obrigatório 4 
  Incorporado, sendo que a 

regra é a sua realização em 
articulação com as 
aprendizagens na escola. 

  
Estágio no meio ou no final do 
ano lectivo 

1 

  Incorporado, sendo que a 
regra é a sua realização em 
articulação com as 
aprendizagens na escola. 

  
Estágio no meio do ano, com 
possibilidade de redução em 
termos de tempo – alternância 
escola – trabalho. 

1 

    Reflexão a realizar. 
Contrapartidas às empresas para 
receberem estagiários. 

3 

    As situações excepcionais, 
no final do ensino 
secundário devem, 
naturalmente ser 
resolvidas pelo ME. No 
entanto, a regra é a escola 
assegurar o estágio em 
parceria com entidades de 
estágio na abertura do CT. 

O ME deve garantir estágio 
sempre que se verifiquem 
obstáculos intransponíveis. 

2 

  Foi introduzida na matriz a 
possibilidade de atribuir 2 ou 
1 unidades de 90 minutos à 
disciplina, em função das 
disponibilidades físicas da 
escola. 
 

  
Diminuição da carga horária da 
disciplina de Educação Física 

3 

  Incorporado.   
Exclusão das provas globais 
 

3 

  Incorporado   
Ensino profissional ministrado 
em escolas secundárias regulares. 
 

1 

  Incorporado   
Colocar a disciplina de Psicologia 2 



como opção no 12º no curso de 
Ciências e Tecnologias. 
 
  Incorporado.   
Colocação da disciplina de 
Filosofia como opção no 12º no 
curso de artes. 

2 

   Não incorporado  
Literatura Portuguesa como 
disciplina trienal no curso de LL 

3 

  Incorporado.   
Economia como disciplina 
obrigatória no curso de CSE 

2 

   . A disciplina de Química 
não foi considerada no 
plano de estudos dos 
cursos referidos. 

Química disciplina no curso 
tecnológico de ordenamento 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PARECERES 
 

DEPARTAMENTO DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reforma do Ensino Secundário 
 

Reunião de 28 de Janeiro de 2003 na SEE 
 
 

Na sequência das questões colocadas na reunião de 28 de Janeiro de 2003, na Secretaria 
de Estado da Educação, apresenta-se o parecer resultante da reflexão feita no 
Departamento do Ensino Secundário:  
 
1. Curso de Línguas e Literaturas 
 
1.1. Literatura Portuguesa como disciplina estruturante 

Como é vista a possibilidade de a disciplina estruturante trienal (4,5 h +  4,5 h + 
4,5 h) passar a ser Literatura Portuguesa, e não Língua Estrangeira II ou III? 
Nesse caso, a LE II ou III passaria a ser uma das disciplinas bienais de opção  (4,5 
h + 4,5 h). 

 
Parecer do DES: 
x Considerando apenas 1 disciplina estruturante trienal, esta deve ser Língua 

Estrangeira II ou III. 
x A disciplina estruturante trienal não deve ser Literatura Portuguesa porque: 

- Se reduz ainda mais o âmbito do curso, que se pretende de Línguas e 
Literaturas, direccionando-se demasiado para a área da Literatura. 

- Se contribui para uma especialização excessiva em Literatura e, 
particularmente, em Literatura Portuguesa. A disciplina de Literatura 
Portuguesa é complementar à de Língua Portuguesa, disciplina da 
formação geral, uma vez que esta tem uma forte componente de 
Literatura, não fazendo portanto sentido que a sua carga horária passe a 
ser superior (13,5 h de Literatura relativamente a 9 h de Língua 
Portuguesa no conjunto dos 3 anos). 

- Em nenhum curso científico-humanístico a disciplina estruturante 
trienal surge como um reforço de alguma das disciplinas da formação 
geral – veja-se, por exemplo, as disciplinas trienais de Matemática A, 
História A e Desenho A -, o que sucederia com a Literatura em relação 
à Língua Portuguesa. Por outro lado, a disciplina de Língua Estrangeira 
II ou III não poderá ser vista como um reforço da LE da formação 
geral porque será sempre outra língua. 

- Se ofereceria uma formação insuficiente em Língua Estrangeira 
(apenas 2 anos, o que seria particularmente grave num nível de 
Iniciação), quando existe necessidade de reforçar a LE. Com efeito, 



será necessária uma boa preparação em LE para prosseguimento de 
estudos no ensino superior, nomeadamente para as áreas de Língua, 
Linguística, Tradução, Literatura e Cultura.  

 
1.2. Língua Estrangeira II ou III como disciplina estruturante 

Como é vista a possibilidade de se introduzir a disciplina de LE (4,5 h + 4,5 h) 
também nas opções bienais (cujo leque poderá ser reduzido)?  
Qual seria a designação correcta – “Língua Estrangeira II ou III”? 

 
Também se põe a hipótese de só a LE II ficar como disciplina estruturante 
obrigatória. 

  Nesse caso, a LE III surgirá apenas nas opções bienais (4,5 h + 4,5 h). 
 
 Parecer do DES: 

x  Considerando uma redução do leque de disciplinas bienais para 4, faz 
sentido a introdução da LE, devendo ser designada Língua Estrangeira II ou 
III. Não deverá ser considerada a hipótese de uma LE IV, uma vez que não é 
pedagogicamente aconselhável 2 Iniciações em simultâneo. 

x Considerando uma redução do leque de disciplinas bienais para 3, será 
preferível oferecer-se Literatura Portuguesa, Latim A e História da Cultura e 
das Artes. 

x A Língua Estrangeira como disciplina estruturante trienal deve ser sempre II 
ou III, e não apenas II. Ao aluno deve ser dada a oportunidade de iniciar uma 
língua como disciplina trienal, visto poder ser essa uma das suas opções no 
ensino superior. 

 
Nota: 
Ainda relativamente à Língua Estrangeira II ou III, seria muito importante 
introduzi-la, também como opção bienal, noutros cursos científico-humanísticos, 
nomeadamente nos de Ciências Sociais e Humanas e Ciências Sócio-
Económicas, dando assim oportunidade aos alunos de estudarem uma 2ª ou 3ª 
língua. Considerando os planos de estudo propostos, essa oportunidade está 
confinada a um número muito reduzido de alunos (os do Curso de Línguas e 
Literaturas), contrariamente ao que se verifica no quadro actual do DL nº 286/89, 
em que se dá essa opção aos alunos do Agrupamento 4 – Humanidades (curso que 
abrange o de Línguas e Literaturas e o de Ciências Sociais e Humanas propostos). 
Por sua vez, os alunos do Agrupamento 3 – Económico-Social podem, no 12º ano, 
escolher Língua Estrangeira I ou II (sequência da formação geral).  

 
2. Direito A 

Este programa estava concebido, no CT Serviços Jurídicos, para 3 anos (3 h + 3 h + 
3 h). 
Agora surge nos cursos de Ciências Sócio-Económicas e de Ciências Sociais e 
Humanas como disciplina bienal (4,5 h + 4,5 h).  



A carga horária total é portanto a mesma (9 h), mas está distribuída de maneira 
diferente. 
Convém saber se o programa está ajustado a estes cursos e que tipo de alterações 
serão necessárias. 
 
Parecer do DES: 
x O programa de Direito A foi concebido em articulação com o programa de 

Técnicas Processuais, também do CT Serviços Jurídicos. As equipas de autores 
trabalharam em coordenação, no sentido de evitarem repetições e elaborarem 
programas que se complementassem. 

x Assim, o programa de Direito A tem uma concepção mais teórica, não 
contemplando a componente do Direito Processual (de carácter mais prático), 
pelo que, para além dos ajustamentos formais, o programa necessita de uma 
reformulação ao nível dos conteúdos, conceitos, metodologias, etc., por forma a 
tornar-se mais adequado a alunos dos cursos científico-humanísticos. Esta 
reformulação terá de ser feita pelos autores dos programas. 

x Existe um programa de Direito B que foi concebido para os alunos dos cursos 
gerais, com uma abordagem menos aprofundada visto tratar-se de uma opção 
anual, mas contemplando as duas vertentes. Faria, portanto, sentido oferecer 
Direito B, como disciplina anual, a alunos de cursos científico-humanísticos, 
em vez do Direito A, tal como está concebido. 

 
3. Desenho B 

Este programa estava concebido, no CT Equipamento e no CT Multimédia, para 3 
anos (3 h + 3 h + 3 h). 
Agora surge também no curso de Ciências e Tecnologias como disciplina bienal (4,5 
h + 4,5 h).  
A carga horária total é portanto a mesma (9 h), mas está distribuída de maneira 
diferente. 
Convém saber se o programa está ajustado a este curso e que tipo de alterações 
serão necessárias. 
 
Por outro lado, é necessário saber se Desenho B pode surgir como disciplina de 
opção (bienal) sem exigir precedências. 
 
Parecer do DES: 

x A existência da disciplina de Desenho B como oferta bienal no Curso de 

Ciências e Tecnologias só terá sentido se se mantiver a matriz proposta. Nesta 

perspectiva, o Desenho B poderia representar uma opção válida para os alunos 

que, pretendendo seguir Arquitectura no ensino superior, optassem também por 

Geometria Descritiva A. 



x A disciplina de Desenho B não exige precedências e os reajustamentos a 
fazer no programa serão apenas formais, tendo em conta uma distribuição 

diferente da carga horária total (4,5 h + 4,5 h). 

x A oferta de Desenho Técnico como opção anual parece-nos redundante, 

dada a existência de uma disciplina de Geometria Descritiva de cuja génese o 

desenho técnico deriva, verificando-se a existência de conteúdos de natureza 

idêntica nas duas disciplinas. 

 
4. Curso de Artes 

No Curso Geral de Artes Visuais, estavam previstas as seguintes disciplinas anuais 
de opção no 12º ano: Desenho Técnico, Materiais e Tecnologias, Oficina de Artes, 
Oficina de Design e Oficina de Multimédia B. 
Todas apresentavam a mesma carga horária: 4,5 h. 
Quais serão as que melhor completam as aprendizagens de Desenho A e de 
Geometria Descritiva A, incluídas na actual proposta do Curso de Artes? 
 
 
Parecer do DES: 

x Para além das disciplinas de Desenho A e Geometria Descritiva A, importaria 

saber quais serão, efectivamente, as restantes disciplinas de oferta bienal na 

componente de formação específica. Desta articulação vertical depende, de 

facto, a definição das opções. Não se possuindo este dado, e partindo do 

princípio que se mantém a oferta de História da Cultura e das Artes, as 
disciplinas de oferta anual seriam, por ordem de preferência: 

- Oficina de Artes; 

- Materiais e Tecnologias (se não houver oferta de Física e Química A 

como opção bienal); 

- Oficina de Multimédia B (responde às necessidades de formação de 

um público-alvo mais vasto); 

- Oficina de Design (para um público mais restrito). 

x A oferta de Desenho Técnico parece-nos redundante pela razão apresentada 

no ponto 3. 

 
5. Ecologia 

Este programa estava concebido, no CT Ordenamento do Território, para 2 anos (3 h 
+ 3 h). 



Como é vista a introdução, no curso de Ciências e Tecnologias, desta disciplina, 
também como bienal mas com uma carga horária maior (4,5 h + 4,5 h)? 
 
Parecer do DES: 

x Atendendo à matriz proposta para o curso de Ciências e Tecnologias, em que 

todas as disciplinas da componente específica são opcionais, justifica-se que a 
disciplina de Ecologia seja uma das opções a considerar como disciplina 

bienal. De facto, a Ecologia, enquanto ciência que considera os complexos 

problemas ambientais actuais, é importante na formação científica dos jovens e 

mesmo, numa perspectiva mais ampla, na sua educação ambiental. 

x Para o efeito, o programa de Ecologia delineado para o CT Ordenamento do 

Território, com uma carga horária de 3 h semanais, teria de ser alvo de 
reformulação  no sentido de o adequar a  uma  disciplina bienal de 4,5 h 

semanais. Esta reformulação teria de ser feita pela equipa de autores. 

 

     Nota: 
Chama-se a atenção para o facto de a Biologia e Geologia A ser uma precedência 

para as disciplinas de Biologia e de Geologia do 12º ano, o mesmo se passando com 

a Física e Química A relativamente à Física e Química do 12º ano. Estas disciplinas 

são fundamentais no Curso de Ciências e Tecnologias, devendo ser iniciadas no 10º 

ano, nomeadamente no caso dos alunos que pretendam seguir estudos superiores na 

área das ciências da vida ou da saúde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REFORMA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 
Análise dos Planos de Estudo Propostos para os  

Cursos Científico-Humanísticos 
 

14 de Fevereiro de 2003 
 
Na sequência do solicitado na reunião de 4 de Fevereiro de 2003 com o Dr. Eduardo 
Costa Fernandes, da Secretaria de Estado da Educação, apresenta-se a análise resultante 
da reflexão feita pelos técnicos do Departamento do Ensino Secundário sobre os planos 
de estudo propostos para os Cursos Científico-Humanísticos. 
 
Formação Geral 
 
Na formação geral, comum aos cursos científico-humanísticos e aos cursos 
tecnológicos, na designação da disciplina de Tecnologias da Informação e 
Comunicação não deveria constar a abreviatura T.I.C. 
 
Relativamente à disciplina de Educação Física, que apresenta uma alternativa na carga 
horária semanal sem qualquer alínea explicativa, veja-se o parecer técnico constante no 
anexo A. 
 
Formação Específica  
 
1. Curso de Ciências e Tecnologias 
 
Detectaram-se as seguintes incorrecções: 
 
Onde consta Deverá constar 
Física Química A Física e Química A 
Biologia e Geologia A Biologia e Geologia 
Física B Física 
Geologia A Geologia 
Ciência Politica Ciência Política 
h); i); j); k); l); m); n) a); b); c); d); e); f); g) 
 
Relativamente ao plano de estudos proposto para este curso, chama-se ainda a atenção 
para as seguintes questões: 



x Tal como está concebida a matriz, a disciplina bienal de Desenho B, incluída nas 
opções c) da formação específica, surge como uma falsa opção. Com efeito, os 
alunos que pretendam seguir Arquitectura ou Engenharia no ensino superior terão 
necessariamente que escolher Geometria Descritiva A porque esta disciplina é 
estruturante; logo, estão automaticamente impedidos de optar por Desenho B. 

 
x Face ao exposto, Desenho C poderia surgir no conjunto de opções anuais do 12º ano 

para os alunos que queiram ir para Arquitectura. Trata-se de uma disciplina de 
desenho artístico que não exige precedência. 

 
x Não se compreende que a disciplina de Geologia, incluída no leque de opções 

anuais do 12º ano, seja uma oferta dependente da disponibilidade da escola –  alínea 
f). Com efeito: 

 

- Dá continuidade a uma das disciplinas bienais estruturantes (Biologia e 
Geologia); 

- É uma das Ciências Experimentais que é oferecida apenas neste curso; 
- Todas as escolas têm nos seus quadros professores habilitados para a sua 

leccionação (Grupo 11º B); 
- Não exige recursos materiais e laboratoriais específicos. 

 

Ao dar-se abertura para que esta disciplina não seja disponibilizada, pode estar a 
retirar-se aos alunos que pretendem prosseguir estudos na área da Geologia1 a 
possibilidade de aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
fundamentais para o seu futuro. 

 

x Deveria surgir no 12º ano, como opção anual, a disciplina de Desporto. O facto de 
não existir (ao contrário do que sucedeu anteriormente com as áreas vocacionais e 
depois com a formação técnica), nos cursos mais vocacionados para o 
prosseguimentos de estudos, uma via preferencial para os alunos que o pretendam 
fazer na área da Educação Física e do Desporto, justifica a existência, como opção, 
desta disciplina, para a qual inclusivamente já existe programa. De notar que o 
acesso ao ensino superior nesta área exige pré-requisitos que os alunos dificilmente 

                                                 
1 Actualmente são oferecidos cursos na área da Geologia em 11 universidades portuguesas 
com uma procura superior à oferta. Refira-se, a título de exemplo, que o Curso de Geologia 
da Faculdade de Ciências de Lisboa há vários anos preenche as 100 vagas disponíveis, 
deixando sempre de fora um número significativo de candidatos. 



cumprirão se não tiverem a possibilidade de frequentar uma disciplina com estas 
características. 

x Relativamente ao plano de estudos deste curso, veja-se a reflexão elaborada pela 
equipa das Ciências (anexo B). 

 
2. Curso de Ciências Sócio-Económicas 
 
Na designação deste curso, sugere-se a adopção da grafia constante no Dicionário da 
Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa (2001): 
Socioeconómicas. 
 
Detectaram-se ainda as seguintes incorrecções: 
 
Onde consta Deverá constar 
Direito A  Direito  
A carga horária das opções c) nas colunas 
dos 10º e 11º anos 

A carga horária das opções c) nas colunas 
dos 11º e 12º anos 

A carga horária das opções d) nas colunas 
dos 11º e 12º anos 

A carga horária das opções d) apenas na 
coluna do 12º ano 

 
Tendo em conta o plano de estudos proposto para este curso, chama-se a atenção para as 
questões que se seguem: 
 
x A disciplina de História B contribui de forma mais estruturante para a formação dos 

alunos deste curso, pois o conhecimento histórico, pela sua natureza, é o estudo 
cientificamente conduzido do devir das sociedades no tempo e no espaço.  Deveria, 
por isso, constar no 1º grupo de opções bienais – opções b). 

 
x O programa de Direito A, concebido para a componente técnica do Curso 

Tecnológico de Serviços Jurídicos, com uma carga horária total de 9 h, não é 
adequado ao Curso de Ciências Sócio-Económicas e implica uma especialização 
excessiva e precoce. Por outro lado, seria de considerar a oferta da disciplina de 
Direito ao mesmo nível da oferta de Sociologia, de Ciência Política e de Psicologia 
B da actual proposta, i.e. como disciplina anual. Relativamente ao quadro do DL n.º 
286/89, esta disciplina, a ser incluída nas opções anuais do 12º ano, já apresentaria 
um aumento de carga horária (de 3 h para 4,5 h). 
 
Faria, portanto, sentido oferecer Direito como disciplina anual aos alunos deste 
curso, havendo um programa adequado aos objectivos formativos e à carga horária 
proposta (programa de Direito B). 

x Propõe-se que, nas opções c) deste curso, a disciplina bienal de Direito seja 
substituída pela oferta de Língua Estrangeira II ou III). 



 
Faz também sentido que os alunos possam, no 12º ano, optar pela disciplina de 
Língua Estrangeira I ou II, sequência da LE que estudaram na formação geral (e 
que é, na maioria dos casos, o Inglês). Note-se que a área de Economia exige, a 
nível superior, bons conhecimentos de língua estrangeira. A crescente mobilidade 
profissional implica que, em faculdades de Economia, muitas das aulas sejam já 
leccionadas em Inglês; por outro lado, a bibliografia da área é maioritariamente em 
língua inglesa (cf. anexo C).  

 
3. Curso de Ciências Sociais e Humanas 
 
Detectaram-se as seguintes incorrecções: 
 
Onde consta Deverá constar 
Direito A  Direito 
A carga horária das opções c) nas colunas 
dos 10º e 11º anos 

A carga horária das opções c) nas colunas 
dos 11º e 12º anos 

d) O aluno escolhe uma disciplina, 
excluindo as que se consideram sequência 
da disciplina bienal iniciada no 11º ano. 

d) O aluno escolhe uma disciplina, 
excluindo a que se considera sequência da 
disciplina bienal iniciada no 11º ano. 

 
Considerando o plano de estudos proposto para este curso, chama-se a atenção para as 
seguintes questões: 
 
x Relativamente a Direito A, propõe-se que esta disciplina seja substituída pela oferta 

de Língua Estrangeira II ou III pelas razões atrás enunciadas e ainda pelo facto de 
alargar o leque de opções para prosseguimento de estudos superiores no âmbito das 
Ciências Sociais e Humanas (por exemplo, Relações Internacionais e Ciências da 
Comunicação).  

 

Neste sentido, seria também importante que as opções de 12º ano contemplassem a 
disciplina de Língua Estrangeira I ou II (cf. anexo C). 

 

x O programa de Literaturas de Língua Portuguesa, já homologado, foi concebido 
para uma disciplina de opção do Curso de Línguas e Literaturas e implica: 

 
- Pré-requisitos específicos aos alunos de Línguas e Literaturas (as competências 

de análise textual apontadas como pré-requisitos pelo programa são 
competências específicas ao estudo especializado da Literatura); 

 



- Conteúdos complementares aos da disciplina de Literatura Portuguesa, de 
frequência nos 10º e 11º anos (os conteúdos relativos à teoria da literatura são 
abordados como sendo já do conhecimento dos alunos). 

 
Não obstante a importância de que se reveste a Lusofonia e o contacto multicultural 
com países de expressão portuguesa, uma disciplina de opção noutro curso que não 
o de Línguas e Literaturas deveria apresentar um carácter mais abrangente, que 
possibilitasse ao aluno o contacto com autores maiores de outras literaturas que não 
só a africana, a brasileira e a timorense.  

 
x Face ao exposto, seria mais adequado propor, nas opções anuais do 12º ano do 

Curso de Ciências Sociais e Humanas, uma disciplina como Clássicos da 
Literatura (programa em fase de avaliação): 

 
- Trata-se de um programa de clássicos modernos europeus que contribuirá para 

um alargamento da cultura geral e literária dos alunos, para além da língua 
portuguesa, mas não a excluindo (os autores vão de Dante a Camilo Castelo 
Branco, de Cervantes a O’Neill, de Camões a Goethe, de Tchekov a Almada 
Negreiros, entre muitos outros autores maiores do espaço europeu); 

 

- A interacção proposta entre os textos e autores obrigatórios e outras áreas da 
cultura, como a pintura, a escultura, a fotografia, a arquitectura, o design gráfico, 
mobiliário e industrial e a música, denota com clareza a importância que poderá 
ter na formação cultural de base dos alunos; 

 

- Concebido para os cursos gerais, o programa não exige pré-requisitos 
específicos. 

 

4. Curso de Línguas e Literaturas 
 
Neste curso, a formulação do conteúdo da alínea a), referente às Línguas Estrangeiras, 
afigura-se confusa e de difícil interpretação, sobretudo o 2º período: 

 
 
 
Onde consta Deverá constar 
a) No caso do aluno dar continuidade às 
duas línguas estrangeiras estudadas no 
ensino básico deverá inserir-se a Língua 
Estrangeira I na componente de formação 
geral e a Língua Estrangeira II na 

a) No caso de o aluno dar continuidade às 
duas línguas estrangeiras estudadas no 
ensino básico, deverá inserir-se a  LE I na 
componente de formação geral e a LE II na 



componente de formação específica. Se o 
aluno optar por iniciar uma nova Língua 
Estrangeira, deverá esta integrar-se na 
componente de formação específica, sendo 
obrigatória, na componente de formação 
geral, a continuidade a essa língua na 
componente de formação geral e iniciar uma 
nova língua na componente de formação 
específica.  

componente de formação específica. Se o 
aluno iniciar uma nova língua estrangeira, 
deverá esta integrar-se na componente de 
formação específica, sendo obrigatória, na 
componente de formação geral, a 
continuidade de uma das línguas 
estrangeiras estudadas no ensino básico.  
 

 
Por outro lado, será necessário acrescentar uma alínea referente à Língua Estrangeira I 
ou II constante nas opções d). Propõe-se a seguinte redacção:  
O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação 
geral, nos 10º e 11º anos. 
 
5. Curso de Artes Visuais 
 
Detectou-se a seguinte incorrecção: 
 
Onde consta Deverá constar 
d) O aluno escolhe uma disciplina, 
excluindo as que se consideram sequência 
da disciplina bienal iniciada no 11º ano. 

d) O aluno escolhe uma disciplina. 

 
Tendo em conta o plano de estudos proposto para este curso, chama-se a atenção para as 
seguintes questões: 
 
x Surge a necessidade de reordenar as opções anuais do 12º ano propostas para este 

curso e introduzir, nas mesmas, a disciplina de Oficina de Design. Assim, propõe-
se: 
  Oficina de Artes 
  Oficina de Multimédia B 
  Oficina de Design 
  Materiais e Tecnologias 
  Ciência Política  
  Filosofia A ou Desenho Técnico 

 
x A oferta de Desenho Técnico como opção anual parece-nos, contudo, redundante, 

dada a existência de uma disciplina de Geometria Descritiva de cuja génese o 
desenho técnico deriva, verificando-se a duplicação de conteúdos nas duas 
disciplinas. 

 
Da reflexão feita pelos técnicos do Departamento do Ensino Secundário sobre os planos 
de estudo em análise surgiram ainda algumas questões de âmbito geral:  



 
Onde consta Deverá constar 
Aplicações Informáticas Aplicações Informáticas B (passando a 

disciplina de Aplicações Informáticas  do 
CT de Informática a ter A na sua 
designação)  

a) O aluno deverá dar continuidade a uma 
das línguas estrangeiras estudadas no ensino 
básico. No caso de ter estudado apenas uma 
língua estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades 
da escola, o aluno poderá cumulativamente, 
dar continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com aceitação 
expressa do acréscimo de carga horária. 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma 
das línguas estrangeiras estudadas no ensino 
básico. Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma 
segunda língua no ensino secundário. Neste 
caso, tomando em conta as disponibilidades 
da escola, o aluno poderá cumulativamente 
dar continuidade à LE I como disciplina 
facultativa, com aceitação expressa do 
acréscimo de carga horária. 

e) A área de Projecto é assegurada por um 
professor preferencialmente de entre os que 
leccionam disciplinas da componente da 
formação específica podendo ser assegurada 
por uma equipa de dois professores da turma 
no caso de existirem recursos humanos na 
escola para o efeito. 

e) A Área de Projecto é assegurada por um 
professor, preferencialmente de entre os que 
leccionam disciplinas da componente de 
formação específica. Pode ser assegurada 
por uma equipa de dois professores da turma 
no caso de existirem recursos humanos na 
escola para o efeito. 

g) Disciplina de frequência facultativa g) Disciplina de frequência facultativa. 
 
Finalmente, sugere-se a verificação da ordem de colocação das alíneas nos quadros. Não 
se compreende, por exemplo, a razão pela qual a Área de Projecto recebe a alínea e) e a 
disciplina de Educação Moral e Religiosa, imediatamente subsequente, a alínea g). 
 
Assinala-se também a necessidade de eliminação dos itálicos utilizados em algumas 
alíneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

1. QUESTÕES GERAIS (Síntese) 
 

Matriz Curricular  
Relativamente às duas propostas de matrizes curriculares em análise, salienta-se que a 

proposta que distribui as cargas horárias das disciplinas trienais equitativamente pelos 3 

anos é a  que permite uma gestão mais equilibrada dos conteúdos programáticos e que 

possibilita a articulação destas disciplinas  entre si e com as restantes disciplinas da 

formação Tecnológica. Além do exposto,  é  também a que implica menos ajustamentos 

ao nível dos programas já homologados. 

 

Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
No que diz respeito à disciplina de TIC,  há 3 cursos em que se verifica uma 

sobreposição total dos conteúdos que integram o programa da disciplina de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (tendo em consideração a encomenda feita aos autores) 

com os conteúdos de uma das disciplinas da Formação Tecnológica, fazendo estas uma 

abordagem muito mais profunda e mais orientada para as vertentes profissionalizantes 

específicas do respectivo curso.  Estão nesta situação os cursos de Informática 

(sobreposição com a disciplina de Aplicações de Informática), Multimédia 
(sobreposição com a disciplina de Tecnologias de Multimédia) e Ordenamento do 
Território (sobreposição com a disciplina de Sistemas de Informação Aplicada). 

Assim, para estes  cursos, a disciplina das TIC na Formação Geral só não 

corresponderia  a  repetição de conteúdos se houvesse uma reformulação profunda de 

uma ou mais disciplinas da Formação Tecnológica (devido à articulação entre as 

disciplinas da formação tecnológica, a reformulação de uma pode implicar a 

necessidade de reajustar outras).  

 

Assunto: Análise das Matrizes Curriculares dos Cursos Tecnológicos  



Há outros cursos que incluem Módulos localizados de Tecnologias de Informação e 

Comunicação numa das disciplinas da Formação Tecnológica (é o caso dos cursos de 

Electrotecnia e Electrónica,  de Desporto e de Construção Civil). 

 

Todos os cursos recorrem nas diversas disciplinas às tecnologias de Informação e 

Comunicação como “ferramenta” (uns mais do que outros) e  muitos utilizam 

Informática aplicada aos conteúdos das respectivas áreas. 

 

Área Tecnológica Articulada 
Poderia designar-se  a Área Tecnológica Articulada, a qual  integra  a disciplina de 
Especificação, o Projecto Tecnológico e o Estágio, por Área Tecnológica Integrada,  
uma vez que a articulação entre disciplinas e professores não deve ser exclusiva desta 
área sendo fundamental para toda a formação tecnológica. 
 

 

2. ANÁLISE ESPECÍFICA DA MATRIZ DE CADA UM DOS CURSOS 
TECNOLÓGICOS PELOS RESPECTIVOS “PIVOTS” 

 
CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 

 

Após análise comparativa das propostas apresentadas relativamente à matriz dos Cursos 

Tecnológicos, conclui-se que a 2ª proposta se afigura a mais viável em termos de 

adequação e contexto de ensino-aprendizagem, tendo como enfoque a carga horária 

semanal na leccionação das disciplinas da Componente de Formação Tecnológica, que 

se pretende coerente  e sequencial, contribuindo para a exequibilidade dos Programas 

em questão. 

 

 

Disciplinas de Especificação 

 
Relativamente às disciplinas de Especificação do 12º ano, do Curso Tecnológico de 

Acção Social, a saber: Práticas de Animação Sociocultural e Práticas de Apoio Social, 

estas devem permanecer conforme estão apresentadas na matriz do Curso, dada a sua 

capital e estrutural importância, uma vez que são estas duas disciplinas que  permitem a 



tomada de decisão e a via  de acesso a futuras saídas profissionais em termos de 

mercado de trabalho. 

 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 
 

Considerando que: 

1. As duas especificações que figuram na proposta correspondem a profissões 

idênticas que apenas representam uma parte da actividade, a que se relaciona 

com a vertente "projecto"; 

2. Falta uma especificação que corresponda à vertente "obra". 

3. Os encarregados de obra correspondem à profissão de nível III com maior 

empregabilidade no sector da Construção Civil e Obras Públicas. 

 

Propõe-se que: 

1. As duas especificações que figuram na proposta se fundam, dando origem à 

especificação "Computação Gráfica e Orçamentação". 

2. Se considere a especificação "Condução de Obra", cujo programa se 

encontra homologado. 

 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN DE EQUIPAMENTO 
 

Das duas propostas de matriz para os Cursos Tecnológicos apresentadas, e no que se 

refere à distribuição das cargas horárias das disciplinas trienais da Formação 

Tecnológica - Desenho B e Tecnologias do Equipamento -, a 2ª proposta é a que 

permite uma gestão mais coerente e harmoniosa dos conteúdos programáticos, ao longo 

dos 3 anos lectivos, já que, sendo a articulação entre estas disciplinas fundamental para 

o correcto desenvolvimento de competências na área do Design, uma distribuição mais 

equitativa das cargas horárias facilitará essa articulação. Por outro lado, o acréscimo da 

carga horária na disciplina prática bienal - Oficina de Design de Equipamento - permite 

consolidar os conhecimentos adquiridos na mesma. 

 

A designação de Área Tecnológica Articulada não  parece a mais adequada, dado que a 



articulação deverá acontecer entre todas as disciplinas que integram a Formação 

Tecnológica. Por isso, a esta área, poderia ser atribuída a designação de Área 

Tecnológica Integrada, uma vez que se pretende que o docente e os discentes integrem 

os saberes das 3 vertentes que a constituem. 

 

A redução da carga horária das disciplinas de especificação e o aumento da carga 

horária da Área de Projecto Tecnológico irá implicar um profundo reajuste ao nível dos 

conteúdos dos programas. 

 
 

CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 
 

De entre as hipóteses de estruturação da Componente de Formação Tecnológica 

apresentadas, a proposta que prevê 2 blocos semanais nos 10º, 11º e 12º anos nas 

disciplinas de Psicologia A e Organização e Desenvolvimento Desportivo e 2 blocos 

semanais no 10º ano e 4 no 11º ano em Práticas Desportivas e Recreativas afigura-se 

mais adequada, até porque implica menores ajustamentos ao nível dos Programas já 

homologados para as respectivas disciplinas. 

 

Por outro lado, e à semelhança do que poderá acontecer em outros Cursos Tecnológicos, 

a inclusão da carga horária das TIC na disciplina de Práticas Desportivas e Recreativas 

parece justificar-se, uma vez que no conjunto das disciplinas de Organização e 

Desenvolvimento Desportivo e Práticas Desportivas e Recreativas são abordados em 

profundidade conteúdos como Processamento de Texto, Folha de Cálculo, Apresentação 

Multimédia, Pesquisa na Internet, etc. Esta possibilidade permitiria ainda que o 

Programa homologado pudesse ser adoptado sem qualquer necessidade de 

reformulação. 

 

Assim apontam-se 2 cenários possíveis para a distribuição da carga horária das referidas 

disciplinas: 

Psicologia A 2 2 2 

Organização e Desenvolvimento Desportivo 2 2 2 

Práticas Desportivas e Recreativas * 4 4  



* Inclui TIC 

 

Ou, em alternativa: 

Psicologia A 2 2 2 

Organização e Desenvolvimento Desportivo 2 2 2 

Práticas Desportivas e Recreativas 2 4  

 

Relativamente às disciplinas de Especificação, as duas disciplinas propostas são as mais 

adequadas ao desenho do curso e ao perfil desejável de saída dos alunos. 

 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA / ELECTRÓNICA 
 

Considerando os novos pressupostos do enquadramento estratégico e linhas 

orientadoras do Ensino Secundário, considero a matriz apresentada sob a forma 

de 2ª proposta como a que globalmente melhor traduz os objectivos 

enunciados.  

 

Relativamente ao Curso Tecnológico de Electrotecnia/Electrónica, permito-me 

fazer as seguintes sugestões: 

- a carga horária prevista para a disciplina das TIC, 10º ano – 2, da componente de 

formação geral, deverá passar para a disciplina de Aplicações Tecnológicas de 

Electrotecnia/Electrónica do 10º ano da componente de formação tecnológica, que 

passará a 10º ano - 4 eliminando-se a sobreposição de conteúdos, uma vez que o 

programa desta disciplina prevê um Tema/Conteúdo intitulado “Introdução à 

Informática e às novas Tecnologias”; 

- os programas das disciplinas da componente técnica deste curso prevêem, durante 

todo o desenvolvimento, a aplicação de simulações virtuais com o efectivo recurso à 

informática e outras formas de novas tecnologias e respectivas aplicações. 

 

Nestes termos, e considerando as sugestões expressas, não serão necessários 

quaisquer ajustamentos dos programas já homologados e relativos aos 10º, 11º 

e 12º anos.  

 



Relativamente às disciplinas de especificação e atendendo à nova carga horária, haverá 

lugar às necessárias adaptações. Considerando o carácter híbrido deste curso, continuo a 

enfatizar a importância de se manterem as quatro opções, limitando o número na oferta 

de cada escola. A manterem-se apenas duas, consideram-se as constantes na actual 

proposta de matriz as mais adequadas. 

 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Em termos globais a matriz da segunda proposta apresenta, para as três disciplinas da 

formação tecnológica, uma distribuição da carga horária semanal bastante mais 

equilibrada aproximando-se mais dos programas já homologados para estas disciplinas.  

 

Considera-se adequada a componente de formação científica deste curso. 

 

Mantendo-se as componentes de formação geral e científica tal qual são apresentadas 

importa alertar para o seguinte: 

 

x Nos programas que estão homologados para as  disciplinas de Economia B e 

Economia e Organização  Empresarial existe uma duplicação de conteúdos no 10º 

ano. A manutenção da disciplina de Economia B, na componente de formação 

científica, implica uma alteração/reorganização da disciplina de Economia e 

Organização Empresarial quer ao nível da designação quer das respectivas 

componentes programáticas.  Uma possível designação seria  Organização e Gestão 

Empresarial. 

 

Relativamente à componente de formação tecnológica: 

x O reforço da carga horária da  disciplina técnica bienal – Técnicas Administrativas,  

relativamente à proposta inicial, é fundamental na medida em que reforça a vertente 

qualificante/profissionalizante do curso.  

x O programa da disciplina Técnicas Administrativas foi homologado para ser 

leccionado com uma carga horária de seis horas semanais integrando, como é 

sabido, a Área de Projecto Tecnológico. A não integração desta área e a não 



necessidade de leccionação do módulo inicial, devido a introdução das TIC, pode 

tornar o programa exequível para a carga horária agora proposta (2 tempos – 10º e 4 

tempos –11º anos).  

 

CURSO  TECNOLÓGICO DE MARKETING 

 

Ao analisar, em termos globais, as duas matrizes curriculares apresentadas para o Curso 

Tecnológico de Marketing considera-se que a segunda proposta do documento 

apresentado para análise, no que se refere à carga horária da componente de formação 

tecnológica, é claramente mais equilibrada ao longo do ciclo de formação. 

 

Considera-se adequada  a componente de formação científica proposta para este curso. 

 

Relativamente à componente de formação tecnológica parece existir alguma incoerência 

entre a designação do curso e as disciplinas que o compõem pois estas, nomeadamente   

a disciplina de Comércio e Distribuição pressupõe uma abordagem de todo o sector 

“Comércio e Distribuição” do qual o Marketing surge apenas como uma das suas áreas 

funcionais. Por outro lado orientando-se este curso somente para esta área funcional, faz 

com que a formação do aluno se circunscreva apenas a uma das vertentes possíveis do 

sector “Comércio e Distribuição”.  

 

Deste modo será adequado alargar o âmbito de intervenção deste curso por forma a 

proporcionar uma formação mais abrangente, garantindo ao aluno uma maior 

possibilidade de escolha e mobilidade profissional. 

 

Do  exposto propõe-se o seguinte: 

 

x A designação do curso passe a ser “Curso Tecnológico de Marketing e Logística”. 

x As disciplinas da componente de formação tecnológica passem a ser as seguintes:  

 

 



 10º 11º 12º 

 

Organização e Gestão Empresarial 

Marketing e Logística  

Técnicas Comerciais 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

4 

 

2 

2 

 

 

Disciplina de Especificação: 

- Técnicas de Marketing 

- Técnicas de Logística 

   

 

x Justifica-se o curso com esta estrutura pois estas duas áreas funcionais (Marketing e 

Logística) têm vindo a assumir uma importância decisiva no sucesso e 

competitividade das empresas e constituem-se como áreas de empregabilidade 

assegurada e em expansão, para este nível de formação (nível 3). 

x As disciplinas de Organização e Gestão Empresarial e  Marketing e Logística 

surgem como disciplinas estruturantes do curso. A disciplina de Organização e 

Gestão Empresarial proporciona uma visão global da dimensão empresarial e a 

disciplina de Marketing e Logística abrange as vertentes teórico-práticas de duas 

áreas funcionais do Comércio e Distribuição que conferem essência ao curso. 

 

A disciplina de Técnicas Comerciais terá uma vertente essencialmente prática dando 

uma perspectiva do conjunto das técnicas operacionais e de informação das 

diferentes áreas funcionais do sector “Comércio e Distribuição”, nomeadamente no 

âmbito do Marketing, Logística, Vendas e Gestão. 

 

Nas disciplinas de especificação propostas pretende-se que os alunos adquiram 

saberes e competências mais específicos para o exercício de profissões das 

respectivas áreas funcionais. 

 

x A disciplina de Técnicas Comerciais é a única, da componente de formação técnica, 

cujo programa está homologado, no entanto este terá que ser reformulado devido ao 

seguinte: 



 

- alteração da carga horária; 

- não integração da Área de Projecto Tecnológico; 

- retirar módulo inicial devido à introdução da disciplina das TIC; 

- necessidade de abordar as diversas áreas funcionais do sector Comércio e 

Distribuição. 

 

 

A Área Tecnológica Articulada poderia chamar-se Área Tecnológica Integrada 
(sugerido na reunião onde nos foi pedido este trabalho), porque o termo “integrado” 

reforça a ideia de uma actuação conjunta e como tal geradora de sinergias, garantindo 

uma maior eficácia na prossecução dos objectivos.  

 

    Aproveita-se  para sugerir que parece de todo pertinente que esta área “nobre” seja 

assegurada por dois professores. E isto pode não conduzir, necessariamente, a mais 

custos se pensarmos nos recursos humanos existentes nas nossas escolas.  

 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 
 

Relativamente às duas propostas de matriz apresentadas, e exclusivamente no que diz 

respeito à componente de formação tecnológica, afigura-se-nos sem dúvida preferível a 

2ª proposta, dada a sua maior coerência e harmonização. O acréscimo da carga horária 

na disciplina prática bienal garante uma formação mais consolidada, permitindo ao 

aluno fazer escolhas fundamentadas no 12º ano face às opções que se lhe deparam nas 

disciplinas de especificação. Também devido à harmonização das cargas horárias, 

acresce ainda a vantagem de – na 2ª proposta – se poderem manter maioritariamente os 

programas já homologados. 

 

A Componente de Formação Tecnológica, além das disciplinas tecnológicas 

propriamente ditas, integra a Área Tecnológica Articulada, assegurada por um único 

professor. Neste caso, faria mais sentido designá-la por Área Tecnológica Integrada, 



uma vez que a articulação entre disciplinas e professores não deve ser exclusiva desta 

área. 

 

O plano de estudos deste curso apresenta-se correcto, dispensando as TIC da 

componente de formação geral. Toda a formação a ministrar nas TIC é desenvolvida de 

forma aprofundada na disciplina de Tecnologias dos Multimédia. Para efeitos de 

permeabilidade entre cursos pode prever-se a equivalência entre o 10º ano das TIC e o 

10º ano de Tecnologias dos Multimédia. O facto de a carga horária das TIC reverter a 

favor da disciplina de Oficina de Multimédia A, reforça significativamente a formação 

dos alunos, valorizando a disciplina e o curso, não sendo necessário reajustar 

programas. 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE 

 
Disciplina de TIC 

 

No que se refere à disciplina de TIC, enquadrada na Formação Geral deste Curso 

Tecnológico, não me parece ser justificável pois os seus conteúdos programáticos 

sobrepõem-se aos conteúdos da disciplina de Sistemas de Informação Aplicada. 

 

No programa homologado da disciplina de Sistemas de Informação Aplicada 

existem conteúdos que são comuns aos da disciplina de TIC, nomeadamente: no 

10ºano - Processamento de texto, Folha de Cálculo, Introdução à Internet; no 11º 

ano – Aquisição e Tratamento de Imagem Estática, Aquisição e Tratamento de 

Imagem Vectorial, Noções de Bases de Dados; no 12º ano – Desenho Assistido por 

Computador. Isto demonstra que são leccionados e aprofundados estes conteúdos 

em relação à disciplina de TIC.  

 

Propõe-se que os dois tempos lectivos atribuídos às TIC sejam incorporados na 

carga horária semanal da disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território, 

ficando esta com 4 tempos lectivos no 10º e 11º anos, o que nos parece adequado 

tendo em conta a natureza da disciplina. 



 

Cargas Horárias na Formação Tecnológica 

 

A 2ª proposta é, sem dúvida, a única que terá viabilidade no que respeita à 

estruturação do Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente, na 

medida em que apresenta uma distribuição mais equilibrada da carga horária 

semanal. Consideramos pedagogicamente inviável e incompatível com as 

características das disciplinas de Matemática Aplicada às Ciências Sociais  e 

Sistemas de Informação Aplicada (esta em sobreposição de conteúdos com TIC) a 

leccionação de 1 tempo lectivo/semana no 10º ano ou 3 tempos lectivos/semana no 

11º ano ou 12º ano. 

 

Cargas Horárias na Formação Tecnológica 

 

No que respeita às especificações, a sua carga horária em conjugação com o estágio, 

parece-nos aceitável e permitirá atingir os objectivos propostos para as duas 

especificações deste Curso Tecnológico – Sistemas de Informação Geográfica e 

Técnicas de Gestão e Educação Ambiental. 

 

Relativamente à especificação de Técnicas de Gestão e Educação Ambiental, o 

programa que foi proposto pela equipa de autores para a disciplina de Técnicas de 

Gestão Ambiental terá de sofrer algumas alterações de forma a  responder às 

necessidades de formação que resultam da junção de dois cursos tecnológicos 

anteriores. 

 

Formação Científica – Disciplina de Geografia B 

 

A disciplina de Geografia B apresenta-se como estruturante no Curso Tecnológico 

de Ordenamento do Território e Ambiente, pelo que a equipa de autores teve a 

preocupação de estabelecer pontes com outras equipas de autores de programas para 

outras disciplinas, conforme explícito na introdução do programa de Geografia B: 

“...a articulação com outras disciplinas da componente-científico-tecnológica 

nomeadamente as disciplinas de....Ecologia e Técnicas de Ordenamento do 



Território participando em reuniões com os respectivos coordenadores de modo a 

privilegiar a articulação entre as mesmas;” 

 

Formação Científica – Disciplina de Ecologia 

 
No que se refere à pertinência da disciplina de Ecologia na componente de 

formação científica, cabe-nos tecer as seguintes considerações: 

 

x A Ecologia é uma ciência, com as suas raízes na Biologia, que tem como objecto 

de estudo as relações entre os seres vivos e o ambiente. 

x O programa da disciplina de Ecologia (10º e 11º anos), foi delineado de forma a 

proporcionar aos alunos deste curso um conjunto de conhecimentos sobre o 

funcionamento dos ecossistemas, indispensável para um Técnico de 

Ordenamento do Território e Ambiente. Visa também proporcionar o 

desenvolvimento de uma atitude crítica, consciente e fundamentada face aos 

efeitos das actividades humanas sobre o ambiente e a valorização da 

biodiversidade e do património natural nacional. 

x As actividades dos futuros técnicos do ordenamento do território terão 

implicações sobre a distribuição e abundância das espécies nos ecossistemas, 

pelo que a Ecologia, enquanto ciência que estuda as inter-relações que 

determinam a distribuição e abundância dos organismos, será fundamental para 

a tomada de decisões consentâneas com o equilíbrio ecológico e com o 

desenvolvimento sustentável. 

x A disciplina de Ecologia (10º e 11º anos) visa proporcionar aos alunos requisitos 

necessários e fundamentais para as aprendizagens preconizadas na especificação 

de Gestão Ambiental (12º ano), nomeadamente no que se refere aos 

conhecimentos relativos aos componentes estruturais (bióticos e abióticos) e 

dinâmica dos ecossistemas, indispensáveis para os estudos de impacte ambiental 

os quais envolvem a avaliação dos efeitos das alterações ambientais nos seres 

vivos e em particular na saúde humana. 

x O programa de Gestão Ambiental foi delineado tendo como preocupação, tal 

como é referido pelos autores, “...a articulação com outras disciplinas da 

componente científico-tecnológica, nomeadamente a disciplina de Ecologia...”. 



 

Face ao exposto, consideramos que a disciplina de Ecologia se deve manter na 

componente científica deste curso, caso contrário, a formação de base 

necessária para a especificação Gestão Ambiental e, consequentemente, toda a 

formação preconizada para os Técnicos de Ordenamento do Território e 

Ambiente, ficará comprometida.  

 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 
 
Disciplina de TIC 

 

No que diz respeito à disciplina de TIC sou de parecer que esta não deverá fazer parte 

da matriz curricular do curso tecnológico de Informática, dado que a disciplina de 

Aplicações Informáticas aborda todos os conteúdos que integram o programa de TIC, 

fazendo uma abordagem muito mais profunda e mais orientada para vertentes 

profissionalizantes específicas do curso. 

 

Por outro lado, a alteração do programa de Aplicações Informáticas de forma a serem 

retirados os conteúdos correspondentes à disciplina de TIC mostra-se totalmente 

inadequado, visto que obrigará a uma reformulação muito profunda daquele programa. 

Como exemplo podemos referir que o programa de TIC (leccionado no 10º ano) contém 

um capítulo relativo a bases de dados, enquanto que no programa de Aplicações 

Informáticas o mesmo tema é tratado no 11º ano e corresponde a três capítulos do 

programa. 

 

Propõe-se que os dois tempos lectivos atribuídos às TIC sejam incorporados na carga 

horária semanal da disciplina de Aplicações Informáticas, ficando esta com 4 tempos 

lectivos no 10º e 11º anos, o que nos parece adequado tendo em conta as características 

da disciplina. 

 

Cargas Horárias na Formação Tecnológica 



 

A 2ª proposta é, sem dúvida, a única que tem viabilidade no que diz respeito ao  curso 

tecnológico de informática, devido ao facto de ter uma distribuição mais equilibrada da 

carga horária semanal. Por outro lado, é pedagogicamente inviável e incompatível com 

as características eminentemente práticas das disciplinas de tecnologias informáticas e 

bases de programação que estas tenham uma carga horária de 1 tempo ou três tempos 

lectivos por semana, em qualquer um dos três anos de escolaridade do secundário, ou 

seja, não é viável a existência de 1 tempo lectivo isolado, ou três tempos lectivos 

seguidos, para estas disciplinas. 

 

Carga Horária das Disciplinas de Especificação 

 

No que concerne à carga horária prevista para as disciplinas de especificação e estágio 

parece-me aceitável, tendo em conta a estrutura dos programas das disciplinas de 

Técnicas de Gestão de Bases de Dados e de Montagem e Manutenção de Equipamento 

Informático, as duas especificações previstas para o curso tecnológico de Informática. 

 
 
ANEXO A 
 
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS  
E CURSOS TECNOLÓGICOS, FORMAÇÃO GERAL 
 

A actual proposta apresenta, no que diz respeito à disciplina de Educação Física, na carga 

horária semanal, “1 ou 2” tempos lectivos, sem qualquer referência à forma como deve ser 

tomada a decisão por uma ou outra das possibilidades.  

 

Considerando que não é posta em causa a importância dos 180 minutos semanais da disciplina, 

na formação geral, para todos os cursos do ensino secundário (de outro modo não se admitiria 

certamente a possibilidade da sua existência), é fundamental destacar que a presente proposta: 

 

x Contradiz o Decreto-Lei n.º 95/91, publicado no âmbito do desenvolvimento da Lei de 

Bases do Sistema Educativo e da Lei de Bases do Sistema Desportivo, aprovando o regime 

jurídico da Educação Física e do Desporto Escolar, que, para além de estabelecer a 



obrigatoriedade da Educação Física nos ensinos básico e secundário, define para a disciplina 

a carga horária de três horas semanais; 

 

x Colocará questões semelhantes à alínea b) da matriz dos planos de estudos criados pelo 

Decreto-Lei n.º 286/89 – 3 (2) horas semanais -, que teve como consequência que diversas 

escolas cujas condições permitiam efectivamente proporcionar 3 horas de Educação Física 

apenas facultassem o acesso dos alunos a 2 horas semanais (por uma questão de “facilidade 

na organização de horários”), originando um despacho interno, em 6/12/96, de S. Ex.a a 

Secretária de Estado da Educação e Inovação, no sentido de esclarecer a aplicação da carga 

horária da disciplina. 

 

x Parece ter em conta situações de excepção que deverão ser resolvidas como tal e não com 

alterações na concepção do currículo do ensino secundário a nível nacional. De facto, se já 

há 14 anos se punha em causa a existência de um número de escolas sem condições 

mínimas para a realização de 3 aulas semanais de Educação Física que justificasse a 

necessidade da alternativa, hoje este argumento deixou de ter sentido, uma vez que desde 

então se construíram  instalações numa percentagem muito significativa das escolas do país, 

ao mesmo tempo que se verificou uma redução importante no número de alunos/turmas na 

generalidade dos estabelecimentos de ensino.   

 

Por último, mas não menos importante, não pode deixar de se referir que a hipótese de 1 tempo 

lectivo semanal (que diminui a carga horária actual para valores de que, em rigor, não há 

registo) compromete seriamente a consecução dos objectivos da disciplina. 

 
 

ANEXO B 

 

CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
 
 
CONSTRANGIMENTOS 
 
1. DECORRENTES DO DESFASAMENTO TEMPORAL DAS DISCIPLINAS DE 

FÍSICA E QUÍMICA A E DE BIOLOGIA E GEOLOGIA  
 

O desfasamento temporal das disciplinas de Física e Química A e de Biologia e 

Geologia rompe com a complementaridade e a articulação necessárias destas áreas 



científicas que, aliás, foram tomadas em consideração na elaboração dos programas. 

Esta desarticulação é principalmente preocupante em relação às áreas da Biologia e da 

Química. 

Para os cursos que incluem estas duas disciplinas, a sua articulação foi sempre tida em 

consideração nas diversas reformas curriculares, tendo estas sido sempre leccionadas 

em simultâneo. É assim nos actuais planos curriculares (Decreto-Lei 286/89), era assim 

nos planos curriculares estabelecidos pelo despacho normativo 135-A/79 de 20 de 

Junho, bem como na Alínea f) anterior a 1974.  

Este desfasamento condiciona precocemente a escolha da opção dos alunos no 12º ano, 

uma vez que as disciplinas de Biologia e Geologia e de Física e Química A são 

precedências fundamentais para as disciplinas de Biologia, Geologia, Física e Química 

do 12º ano. Estas disciplinas, apesar de não estarem sujeitas a exame nacional nesta 

proposta, são essenciais para os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino 

superior nas áreas com elas relacionadas. 

Obrigar um aluno no 10º ano a optar entre a Física e Química A e a Biologia e Geologia 

implica escolhas de banda muito estreita a nível do ensino superior, o que pode conduzir 

os alunos a “becos sem saída”. Por exemplo, um aluno que tenha escolhido Biologia e 

Geologia no 10º ano e Biologia no 12º ano com a perspectiva de seguir Medicina, caso 

não consiga atingir médias para entrar nesse Curso e pretenda seguir um curso afim, 

pode ter de regressar à escola para frequentar a disciplina de Química do 12º ano.  

 

2. DECORRENTES DE A MATRIZ CURRICULAR INCLUIR APENAS UMA 
DISCIPLINA DE OPÇÃO NO 12º ANO 

 
Na área das ciências da saúde e da vida (Medicina, Bioquímica, Biotecnologia...), são 

hoje obrigatórias, para acesso, as disciplinas de Biologia e de Química do 12º ano. 

A impossibilidade de os alunos poderem ter no seu plano de estudos ambas as 

disciplinas conduzirá a uma formação científica mais empobrecida, podendo causar-    -

lhes problemas quer no acesso quer na frequência do ensino superior.  

Por outro lado, a impossibilidade de os alunos frequentarem duas disciplinas de opção 

no 12º ano limitar-lhes-á o leque de escolhas alternativas que actualmente lhes são 

possibilitadas  para acesso ao ensino superior, obrigando-os a uma escolha mais 

precoce. 



 
 
NOTA IMPORTANTE - É conveniente ter em consideração que os constrangimentos 

mencionados atingirão uma elevada percentagem dos alunos do ensino secundário, 

como é evidenciado no quadro que se segue: 

 

Número de alunos matriculados no ano lectivo de 1999/2000 (1) (Cursos Gerais) 
 

 Agrupament
o 1 

(Científico-
Natural) 

Agrupament
o 2 

(Artes) 

Agrupament
o 3 
(Económico-
Social) 

Agrupamento  
4 
(Humanidade
s) 

Total Percentage
m de alunos 
do 
Agrupamen
to 1 

10º 
ano 

70758 11043 16695 38968 137464 51% 

11º 
ano 

58310 7627 13164 28060 107061 54% 

12º 
ano 

74695 9811 17759 30826 133091 56% 

 

(1) Dados retirados das estatísticas do DAPP (Departamento de Avaliação Prospectiva e 
Planeamento) 

 
 
Com efeito, no actual Agrupamento 1 (futuro curso de Ciências e Tecnologias), estão 

inscritos mais de 50% dos alunos dos cursos gerais do ensino secundário. 

 

Note-se que os problemas elencados têm menor expressão no caso do leque de alunos 

que pretendem seguir cursos de Engenharia das áreas “duras” (Engenharia Civil, 

Mecânica, Electrotécnica...), os quais naturalmente optarão por Física e Química A no 

10º ano e, muito provavelmente, por Geometria Descritiva A no 11º ano. 

 
 
ANEXO C 

 

A perda de espaço das Línguas Estrangeiras no currículo do ensino secundário carece de 
pertinência e fundamento, porquanto: 



 
1. O domínio de línguas é um veículo fundamental de acesso à informação e ao conhecimento; 
2. A par do domínio da língua materna, o domínio de competências de comunicação em 

línguas estrangeiras é, no mundo interdependente em que vivemos, uma questão de 
cidadania, pois que o exercício da cidadania de forma activa e participada não se confina, 
hoje, às fronteiras nacionais; 

3. O Livro Branco para a Educação e Formação, de 1995, recomenda que os Estados 
mobilizem esforços no sentido de assegurar que cada cidadão europeu desenvolva 
proficiência em três línguas comunitárias, ou seja, duas línguas para além da língua 
materna. Na mesma linha de orientação apontam as Resoluções do Conselho de 14 de 
Dezembro de 2000 e de 14 de Fevereiro de 2002, bem como a Recomendação relativa à 
Mobilidade, de 10 de Julho de 2001, que define o desenvolvimento do multilinguismo como 
um objectivo no quadro do Plano de Acção para a Mobilidade; 

4. Para além do seu inegável valor instrumental, a aprendizagem de línguas é também um 
factor de promoção do espírito de abertura à diferença e do respeito pela diversidade 
linguística e cultural da Europa, princípios largamente afirmados mas não concretizados ao 
nível do currículo; 

5. A reposição da 2ª LE no 3º ciclo do ensino básico não assegura por si só a aquisição de 
competências de comunicação em LE a um nível satisfatório; donde, essa reposição não 
deverá traduzir-se num recuo do espaço curricular dedicado às línguas no ensino 
secundário; 

6. A possibilidade de estudar duas línguas estrangeiras no ensino secundário deveria ser 
alargada, pelo menos, aos alunos dos cursos de Ciências Sócio-Económicas e de Ciências 
Sociais e Humanas, de modo a permitir o acesso à produção científica de fontes o mais 
variadas possível; 

7. A LE da formação geral não responde às necessidades de comunicação específicas de 
algumas áreas do sector dos serviços, pelo que se justifica a inserção de LE na formação 
científico-tecnológica de alguns cursos tecnológicos; 

8. As oportunidades no âmbito da mobilidade pessoal, académica e profissional ficam 
seriamente reduzidas se não se investir mais no ensino de línguas; 

9. Com as opções curriculares em análise, ficará seriamente comprometido o desenvolvimento 
da competência comunicativa em línguas estrangeiras das gerações futuras, o que não 
sucederá por falta de recursos humanos, uma vez que existem professores devidamente 
qualificados, com uma formação científica e pedagógica adequada. 
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PROPOSTA DO  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE  
“REFORMA DO ENSINO SECUNDÁRIO – LINHAS ORIENTADORAS  

DA REVISÃO CURRICULAR” 
 
 

Parecer 
do Conselho Nacional de Educação 

 
 
 

Preâmbulo 
 
 
 

No uso da competência que lhe é conferida pela sua Lei Orgânica, republicada em 
anexo ao Decreto-Lei nº 241/96, de 17 de Dezembro, nos termos regimentais, e a 
pedido do Governo, após apreciação do projecto de Parecer elaborado pelo Conselheiro 
Joaquim Azevedo, o Conselho Nacional de Educação, em sua reunião plenária de 13 de 
Fevereiro de 2003, deliberou aprovar o referido projecto, emitindo, assim, o seu 
primeiro Parecer no decurso do ano de 2003. 

 

Parecer 
 
Introdução 
 
O Ministro da Educação, Prof. Doutor David Justino, em 21 de Novembro de 2002, 
colocou em debate público um documento intitulado “Reforma do Ensino Secundário - 
Linhas orientadoras da revisão curricular”. Posteriormente, no início de Janeiro de 2003, 
dois novos documentos foram colocados no sítio do Ministério da Educação na Internet, 
respectivamente intitulados: “Reforma do ensino secundário - Caracterização dos 
percursos educativos e formativos de nível secundário. Tópicos e elementos de 
reflexão”; e “Reforma do ensino secundário – Regulamento de estágio dos cursos 
tecnológicos”.  
 
O Conselho Nacional de Educação, não podendo alhear-se da discussão deste conjunto 
de documentos, tomou a iniciativa de  proceder à sua análise, emitindo o parecer que se 
enuncia nos pontos que se seguem. 
 
Antes de qualquer outra consideração, importa afirmar que como elemento central e 
estruturante deste parecer, de qualquer reforma do ensino secundário ou revisão 
curricular, estão os alunos, a sua formação e o seu desenvolvimento pessoal, como 
seres únicos e como membros activos da sociedade. Eles estão no princípio, no meio e 
no fim destas propostas e pareceres, eles e o seu saudável crescimento devem constituir 



o cerne das medidas e dos debates, quaisquer que sejam os rumos concretos que em 
cada momento se definam. 
I -  Contexto das Medidas Propostas 
 
O CNE sublinha, em primeiro lugar, que o que habitualmente se designa por ensino 
secundário carece de uma precisão conceptual, pois a ele se faz corresponder ora 
escolas secundárias, ora escolas secundárias e escolas profissionais, ora modalidades de 
“ensino regular” e outras modalidades “não – regulares”. Assim, o actual nível 
secundário de ensino e de formação, configurado durante os anos oitenta, compreende 
as várias modalidades formativas que o país oferece aos jovens que terminam a sua 
escolaridade básica, universal e obrigatória de nove anos, a saber: o ensino secundário, 
nas escolas secundárias, abrangendo cursos gerais e cursos tecnológicos (globalmente 
definidos em 1989); o ensino profissional, nas escolas profissionais (definidas em 
1988); a formação artística especializada, em escolas artísticas, que podem ser do tipo 
secundário e profissional; a formação profissional em alternância, chamada 
aprendizagem (globalmente definida em 1985), oferecida em centros de formação 
profissional, empresas, escolas e outras instituições; e o ensino recorrente. 
 
Com algumas alterações de permeio, este figurino sobreviveu durante os anos noventa e 
encontra-se ainda em vigor, em 2003. No que se refere apenas ao ensino secundário, 
por diversas vezes os governos procuraram proceder a “revisões” do modelo genérico 
em vigor, mas sem sucesso até ao momento presente. A mais significativa surgiu 
através do Decreto-Lei nº 7/2001, de 18 de Janeiro, relativo à “organização e gestão 
curricular dos cursos gerais e dos cursos tecnológicos do ensino secundário regular”. 
 
Esta iniciativa legislativa viria a ser suspensa, em Agosto de 2002, através do Decreto-
Lei nº 156/2002, de 20 de Junho. Este normativo invocou as seguintes razões para tal 
suspensão:  (i) "não estarem reunidas as condições essenciais para a efectiva aplicação 
prática desta revisão curricular … e para dela extrair todos os efeitos inerentes a uma 
verdadeira opção estratégica nacional para o ensino secundário"; (ii) "permitir sanar 
importante lacunas que a afectam … enquanto elemento estratégico de uma política de 
educação determinada em obter resultados efectivos e sustentados na qualificação dos 
jovens portugueses para os desafios actuais do desenvolvimento individual e social"; 
(iii) "necessidade de reavaliação da revisão curricular" decorrente de "opiniões 
manifestadas no seio da comunidade educativa". 
 
Além disto, o normativo criticava a metodologia e a visão da reforma, porque “mais 
centrada nos currículos do que nos processos de ensino aprendizagem", bem como a 
“natureza e finalidades do ensino secundário e sua articulação com os ensinos básico e 
superior e com o ensino e formação profissionais", não considerava estarem reunidas as 
"condições de preparação das escolas, de formação de professores e de disponibilidade 
atempada dos meios pedagógicos e didácticos para a aplicação dos novos conteúdos 
curriculares" e, por fim, criticava a "metodologia do próprio processo de reforma". 
 
Na sequência desta suspensão e da manutenção do compromisso governamental acerca 
da necessidade de se proceder a uma revisão curricular do ensino secundário, surgem 
os documentos acima referenciados. 
 
 
 



 
 
II - Os Trabalhos Recentes do CNE 
 
O CNE pronunciou-se recentemente e de vários modos sobre o actual nível secundário 
de ensino e de formação, o que revela o cuidado e o empenho que este órgão tem 
colocado na reflexão de tão importante segmento do nosso sistema educativo. Em 1998, 
o CNE elaborou a Recomendação 2/98 sobre “Ensino Profissional e Escolas 
Profissionais” (DR 177, II Série, 3/8/98) e a Recomendação 3/98 sobre “O Ensino 
Secundário em Portugal” (DR 17, II Série, 21/1/99). No ano de 1999, foi editado um 
estudo bastante completo sobre o que era  e podia vir a ser o ensino secundário em 
Portugal. Promoveu também um colóquio, com a Fundação Calouste Gulbenkian, sobre 
o tema, de que resultou um número da Revista Colóquio/Educação e Sociedade, nº 5, 
Março de 1999. Em 2000, foi elaborado o Parecer 1/00 sobre a “Proposta de Revisão 
Curricular no Ensino Secundário” (DR 121, II Série, 25/5/00). 
 
Em todos estes documentos e intervenções, o CNE vincou uma certa percepção do que 
pode e deve ser este controverso nível de ensino e de formação. Sintetizamos alguns 
eixos dessa visão: 
 
a) qualquer modalidade de ensino e formação de nível secundário deve subordinar a 

sua configuração curricular a uma base cultural comum, capaz de fomentar o 
desenvolvimento de aptidões, saberes, saberes-fazer e atitudes, tendo em vista a 
construção pessoal de projectos de vida e o desempenho de diferentes papéis sociais, 
o desenvolvimento da cidadania e da responsabilidade social, valores caros à vida 
em comum; 

 
b) após a escolaridade básica, este nível deve acolher crescentemente todos os jovens, 

atento à sua diversidade e criando condições para a realização de opções e de 
oportunidades de experimentação e de descoberta de interesses, para que cada um 
possa realizar percursos educativos adequados, com níveis satisfatórios de realização 
pessoal; 

 
c) qualquer que seja o percurso formativo, assente nesta base cultural comum, ele será 

sempre educativo e globalmente equivalente, embora os conteúdos, as metodologias, 
o tipo de escola, os diplomas e as certificações possam ser diferentes; 

 
d) o nível secundário, sendo um tempo de formação profissional inicial e intermédia, 

não é o tempo para uma excessiva especialização profissional dos jovens, devendo 
esta ser realizada após o 12º ano, em cursos de especialização tecnológica, em 
íntima articulação com as empresas; 

 
e) neste nível, em qualquer percurso, deve ser dada especial atenção à orientação 

pessoal, escolar e profissional de cada jovem, dado o contexto de incerteza e a 
imprevisibilidade da evolução do mercado de trabalho e considerando a necessidade 
da escola apoiar a maturação de projectos pessoais de vida; 

 
f) estas orientações devem ser prosseguidas pelas escolas e centros de formação num 

quadro de autonomia progressiva, o que requer o reforço das parcerias locais e a 
consolidação de projectos educativos próprios. 



 
Finalmente, em termos de enquadramento deste parecer, importa referir que, apesar dos 
esforços empreendidos nos últimos vinte anos para melhorar o acesso e o sucesso no 
nível secundário, Portugal se encontra entre os países da União Europeia com mais 
baixo índice de escolarização da sua população com o nível secundário de ensino e de 
formação. Enquanto o valor médio deste índice é de 60% na União (EU-15), em 
Portugal é de 20% (dados de 2000). No futuro próximo, com a entrada dos dez países 
do Leste Europeu, esta média subirá bastante e a nossa posição relativa continuará 
muito baixa e débil. 
 
A União Europeia tem vindo a chamar a atenção dos quinze países para a necessidade 
de um forte investimento na escolarização da população do grupo etário dos 16-24 anos. 
Fê-lo no Conselho Europeu de Lisboa, em 2000, na cimeira de Estocolmo, em 2001, e 
reafirmou-o em Barcelona, em 2002. Entre as disposições acordadas, merecem 
referência: redução para metade, até 2010, do número de jovens da faixa etária dos 18-
24 anos que apenas têm estudos secundários de primeiro nível e que não seguem 
qualquer outro tipo de educação ou formação; implementação de novas competências 
básicas necessárias à sociedade do conhecimento e à promoção da aprendizagem ao 
longo da vida, designadamente competências em TIC, domínio de duas línguas 
estrangeiras, desenvolvimento da cultura tecnológica, do espírito empresarial e de 
aptidões sociais de abertura à mudança; a necessidade de uma reflexão geral no seio da 
União sobre os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos, que incida nas 
preocupações e prioridades comuns e, simultaneamente, respeite a diversidade nacional. 
 
 Com a aprovação do relatório sobre os Objectivos Futuros Concretos dos Sistemas de 
Educação e Formação, o Conselho Europeu de Estocolmo acordou em três objectivos 
estratégicos, susceptíveis de reforçar a cooperação entre os Estados-membros neste 
sector, a saber: melhorar a qualidade e eficácia dos sistemas de educação e formação na 
União Europeia; facilitar o acesso de todos a esses sistemas; abrir ao mundo exterior os 
sistemas de educação e formação. Para atingir esses objectivos, são propostos um 
conjunto de acções comuns e de indicadores susceptíveis de medir os progressos 
realizados. Destacam-se o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade do 
conhecimento, cujo indicador estrutural será a população que termina estudos 
secundários, o aumento do recrutamento nas vias científicas e técnicas, avaliado através 
do aumento do número de inscritos nas vias científicas do ensino secundário e do 
reforço de matérias científicas e técnicas nos currículos de ensino secundário. 
 
Perante tais desafios, que interpelam directamente o nível secundário de educação e 
formação oferecido a nível Europeu, importa analisar em que medida as propostas agora 
anunciadas pelo Ministério da Educação poderão ser a resposta de qualidade que o país 
precisa.  
 
 
III - Parecer Sobre as Novas Propostas do Ministério da Educação  
 
Apreciação geral 
 
1. O documento do ME é sucinto, traça apenas as grandes linhas de orientação e 

apresenta os novos planos de estudo. Duas grandes opções estratégicas subjazem à 
“reforma do ensino secundário”, apresentada como inevitável, recusando "a ilusão 



de uma revisão envergonhada": a proposta de alteração da Lei de Bases do Sistema 
Educativo, com a passagem do 3º ciclo do ensino básico a 1º ciclo de um novo 
ensino secundário, de seis anos de duração; e “o prolongamento da escolaridade 
obrigatória até ao 12º ano", em 2010.  

 
 
Importaria esclarecer os portugueses, em primeiro lugar, sobre o alcance desta 
(potencialmente profunda) alteração da duração tanto do ensino básico, que encurta, 
como do ensino secundário, que se alonga. Porque é que existe esta proposta? Ou 
seja, impõe-se elucidar os cidadãos sobre as orientações e necessidades educativas 
que fundamentam esta ampliação do ensino secundário (das escolas secundárias 
apenas?) em mais três anos de duração e sobre que melhorias se esperam e onde. 
Muito pouco se adianta. Apenas se refere a necessidade de combater o abandono 
escolar.  

O CNE adverte para a necessidade e a relevância deste esclarecimento, que deve 
constituir, em qualquer circunstância, um ponto nuclear de debate público. 

 
2. O documento do ME traça cinco novos objectivos estratégicos para o ensino 

secundário, a saber, o aumento da qualidade das aprendizagens, superando um 
generalizado baixo nível de desempenho dos alunos, o combate ao insucesso e 
abandono escolares, que apresentam níveis muito elevados no secundário, uma 
resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, a 
articulação progressiva entre as políticas de educação e de formação e o reforço da 
autonomia das escolas, sustentado em maior capacidade de decisão, maior 
responsabilidade, maior independência das escolas e maior integração nas 
comunidades locais.  
O CNE entende dever sublinhar de novo, reforçando a perspectiva estratégica 
enunciada, que a qualidade do ensino e das aprendizagens não depende apenas de 
alterações curriculares e ainda menos de modificações dos planos de estudos. 
Aspectos apenas vagamente aflorados neste projecto de reforma, como sejam a 
autonomia das escolas, a participação dos alunos, a ligação das escolas às 
comunidades locais, as práticas de administração e gestão das escolas, a 
multiculturalidade que povoa as escolas, a orientação escolar e profissional, a 
disponibilidade de recursos para as novas áreas criadas e a formação de professores, 
são áreas centrais para a melhoria da qualidade das instituições educativas escolares, 
devendo por isso ser cruzadas com as alterações dos planos de estudo e dos 
programas. 

 
3. O ME persiste em colocar em debate público propostas de reforma que não 

procedem a qualquer apresentação de cálculos de custos. Não se pode saber, assim, 
o que se vai fazer, em que anos se vão concretizar as medidas propostas, em que 
prazos se vão cumprir as metas, quanto é que o Governo se propõe investir em cada 
modalidade. Esta proposta não é facilmente criticável por estar economicamente 
infundada, recusando enfrentar a necessidade de recursos para a executar, o que é 
particularmente preocupante num tempo de forte contenção da despesa pública. 

 
4. Quanto ao “aumento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos”, como também se 

refere no documento, o CNE entende que se trata de uma opção política generosa, 
inscrita no esforço que o país tem realizado para recuperar um atraso estrutural 
muito vincado, mas é também uma opção que comporta riscos sociais e económicos, 



que é preciso acautelar previamente, que implica uma transformação profunda do 
nível secundário, de modo a acolher todos os portugueses, sem excepção, e que 
exige um esforço financeiro que importa calcular de antemão. Além disso, o CNE 
entende que esta decisão política, que não deve patrocinar qualquer abaixamento da 
qualidade do ensino e da formação, em vez de enfatizar a obrigatoriedade dos 
cidadãos em frequentar mais três anos de escolaridade, deveria valorizar o papel e o 
esforço do Estado e de todas as outras instituições promotoras de ensino e de 
formação na criação de condições de universalização do acesso ao nível secundário. 
 
Esta questão, no entanto, deverá ser discutida não em sede de revisão curricular, mas 
em sede de alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo, objectivo para que se 
aponta no documento do ME. 

 
5. O documento explícita de seguida que, de facto, não vai apresentar a referida 

reforma do ensino secundário na sua globalidade, mas apenas “a arquitectura 
curricular” dos cursos das escolas secundárias, gerais e tecnológicos. No prazo de 
três meses, após o encerramento do debate público deste documento, que é de dois 
meses, serão então colocados em debate documentos orientadores para o ensino 
profissional, ensino artístico, formação profissional, ensino recorrente de adultos e 
ensino português no estrangeiro. Este procedimento inviabiliza uma visão global por 
parte da sociedade portuguesa acerca do que  será a “reforma do ensino secundário”. 
O debate actual tem vindo a realizar-se, assim, suportado em intervenções 
fragmentadas e irregulares do Ministério da Educação. Estas características ficam 
evidenciadas pelo facto de ser anunciada uma significativa “reforma do ensino 
secundário”, que passará por integrar no ensino secundário os três anos do 3º ciclo do 
ensino básico (alterando a Lei de Bases do Sistema Educativo) e, em simultâneo, os 
documentos produzidos, em tempos e com tonalidades diferentes, revelarem “linhas 
orientadoras” para uma pequena parte do que entendemos por  “nível secundário de 
ensino e de formação”, ou seja, apenas se referem as escolas secundárias e aos seus 
dois tipos de cursos.  
Quando se esperava a fundamentação de uma “reforma do ensino secundário”, 
restam-nos três textos soltos e quase que exclusivamente focados sobre as escolas 
secundárias. Parece-nos pouco aconselhável, desde logo, separar modalidades 
alternativas de formação, sobretudo porque se destinam à mesma população, os 
jovens que terminam o ensino básico, e depois porque correm o risco de surgirem 
desconexas, sobrepostas e até concorrenciais entre si. 

 
6. Pouco valor se dá à definição da identidade do ensino secundário. Opta-se por 

enfatizar a “consolidação da diversidade da oferta no secundário”, fazendo desta 
diversidade uma trave mestra de adaptação “às aspirações dos alunos e famílias”, “às 
necessidades do mercado de trabalho e do modelo de desenvolvimento do país”. 
Definem-se cinco modalidades para este patamar de ensino e de formação: (i) o 
ensino científico-humanístico (o novo nome dado aos cursos gerais, que adopta uma 
designação carregada de equívocos e indutora da percepção de que se trata de uma 
via com um estatuto superior, a única que é científica e humanista), (ii) o ensino 
tecnológico, (iii) o ensino profissional, (iv) o ensino artístico vocacional e (v) a 
formação vocacional ou aprendizagem. A sua definição assenta no tipo de saída que 
cada modalidade é suposta proporcionar. Assim, pela mesma ordem, as modalidades 
proporcionam (i) o prosseguimento de estudos, (ii) quer o prosseguimento de 
estudos, quer a inserção no mercado de trabalho, (iii) preferencialmente a inserção 



no mercado de trabalho, (iv) a formação em artes performativas, e (iv) 
exclusivamente a inserção no mercado de trabalho. 
O CNE entende que esta diversidade é um bem social que importará garantir, desde 
que se salvaguarde que à diversidade não se encostam fenómenos de discriminação 
social e cultural e que ela não seja o fundamento para criar novas clivagens entre os 
jovens. Ora, o facto de se afirmar que os cursos de formação em alternância, 
chamada também de “formação vocacional” e de “aprendizagem”, numa profusão 
semântica pouco rigorosa, se destinam “exclusivamente para a inserção no mercado 
de trabalho”, consagra uma diversidade que contraria o princípio da equivalência 
educativa global de qualquer percurso de nível secundário, como ficou lembrado 
acima, e conduz facilmente a uma discriminação que pensamos indesejável, 
injustificada, contraditória com os princípios que se advogam e prejudicial para o 
fomento das vias técnicas e profissionais. 

 
7. Esta diversidade, no entanto, carece de várias precisões conceptuais e de muito 

maior rigor, sob pena de não haver um correcto entendimento de cada uma das cinco 
modalidades (exceptua-se o ensino recorrente, porque é uma modalidade de segunda 
oportunidade). Assim, tanto o ensino profissional, como a “formação vocacional” ou 
“aprendizagem” precisam de ser mais distintamente definidos e, de preferência, de 
um modo positivo. Também o ensino artístico especializado é aqui menorizado, 
carecendo de definição do seu papel, da sua amplitude e da sua oferta, ao longo do 
país. 

 
8. Pouco se fala da mobilidade entre estes percursos, o que é uma questão central, tanto 

na perspectiva da oferta, pois se trata do mesmo serviço público estatal que se dirige 
ao mesmo estrato da população, os jovens de 15 anos e as suas famílias, como na 
perspectiva da procura, pois muitos jovens só depois de estarem dentro do nível 
secundário é que se apercebem da necessidade e da importância, para a reorientação 
do seu trajecto pessoal, de mudar de modalidade formativa. Importaria esclarecer 
devidamente os jovens e as famílias, bem como os psicólogos e os conselheiros de 
orientação, acerca dos dispositivos de mobilidade inter-modalidades, sua extensão, 
complementaridade entre percursos e entre escolas, uma vez que esta mobilidade é 
condição imprescindível de universalização do acesso e do sucesso neste nível de 
ensino e de formação. 
Todavia, o CNE não pode concordar com a colocação de quaisquer barreiras ao 
prosseguimento de estudos, seja a nível de especialização tecnológica, seja a nível 
superior, politécnico ou universitário, em qualquer das modalidades e nos seus 
cursos. Essas barreiras atentam contra a autonomia de outros níveis e modalidades 
de ensino e formação, são discriminatórias e potencialmente geradoras de efeitos 
perversos nas escolhas das oportunidades de formação, criam clivagens entre ofertas 
de primeira e de segunda categoria, geradas no mesmo centro emissor, o Ministério 
da Educação, que a todas tutela, além de atentarem também contra todas as 
disposições nacionais e internacionais que visam favorecer a aprendizagem ao longo 
da vida. 

 
9. Os documentos não abordam com a clareza necessária a questão da rede escolar do 

nível secundário. Ora, esta rede, que conta com muitas centenas de instituições 
educativas, de diversa índole e com diferentes tipos de administração e gestão, 
constitui um bem precioso de que o país dispõe para dar oportunidade a todos os 
portugueses de realizarem percursos de formação após o 9º ano. No entanto, ela só 



servirá os alunos se estiver disponível, em cada localidade, para acolher a enorme 
variedade de interesses, de aptidões e expectativas, o que implicará alterações muito 
profundas não só na actual configuração da rede como no perfil de oferta de cada 
uma das instituições. O CNE entende que estas instituições deveriam ser 
incentivadas a funcionar localmente em articulação, cruzando competências 
específicas e recursos próprios, favorecendo a permeabilidade entre percursos de 
formação, para melhor servirem os jovens e responder a uma universalização 
crescente da frequência do nível secundário. 

 
10. Esta proposta contém vários aspectos positivos, que nos apraz sublinhar: (i) a 

passagem das provas globais a um instrumento de avaliação facultativo, para ser 
usado conforme decisão de cada escola;  (ii) a melhor distribuição da carga de 
exames pelos 11º e 12º anos; (iii) a criação das unidades lectivas de noventa 
minutos; (iv) a criação de uma área de Projecto Tecnológico, em interligação com os 
estágios, nos cursos tecnológicos.  

 
Não nos parece, contudo, que seja isento de críticas o abandono do princípio do 
exame nacional a todas as disciplinas, uma vez que abre as portas a fenómenos de 
eleição de certas disciplinas e de desvalorização de outras, enviezando a 
importância de um currículo e de uma formação inicial multidimensional dos 
jovens. Também nos merece preocupação especial a implementação das unidades 
lectivas de noventa minutos, uma vez que não se vislumbra nos documentos do ME 
qualquer atenção, quer à reformulação dos programas, quer à necessária e inadiável 
formação de professores para que esta medida, plena de potencialidades, não se 
transforme numa grande perda de eficiência. 

 
 
Apreciação na especialidade 
 
11. Torna-se necessário clarificar a interligação entre a conclusão do nível secundário e 

o acesso ao ensino superior, pois é sabido que ou essa articulação se define agora, no 
início da revisão curricular ou nunca mais se fará de modo equilibrado e adequado 
às escolhas por parte dos jovens. Esta clarificação não consta da presente proposta. 
Seria de todo o interesse educativo para os jovens que frequentam o nível secundário 
que o ensino superior definisse os seus próprios mecanismos de ingresso, autónomos 
em relação ao modo de conclusão dos cursos de nível secundário. 

 
12. No que se refere agora ao ensino proporcionado pelas escolas secundárias, a escolha 

do conjunto de cursos gerais (cinco) e tecnológicos (dez), que se apresenta nos 
documentos, carece de qualquer fundamentação. Porquê estes e não outros? É 
importante esclarecer porque é que se acrescenta um curso geral e se eliminam 
cursos tecnológicos em vigor (e com procura) e se adicionam novos cursos; porque é 
que, por exemplo, não surge o curso de Turismo e surge um de Desporto. Não se 
percebe também como é que estas opções se inscrevem no referido “modelo de 
desenvolvimento do país”.   
Se é verdade que o Governo refere a necessidade de combater “ a pressão das 
visões utilitárias da formação para o mercado de trabalho”, também é verdade que 
não se explicitam quaisquer outras pressões ou necessidades da sociedade 
portuguesa que subjazem à eleição realizada. Esta proposta não deve ser autista, 



deve conter um projecto social e expressar uma dimensão de envolvimento de toda 
a sociedade portuguesa. 

 
13. A este propósito importa lembrar que a área da Mecânica tem fortes tradições no 

nosso ensino tecnológico e que existe um conjunto de sessenta escolas secundárias 
com competências para oferecer formação de qualidade nesta área. Ela possibilita o 
desenvolvimento de competências em domínios básicos e nucleares para a produção 
industrial, tais como o estudo de materiais, a maquinagem, a pneumática, a 
hidráulica, a automatização e a automação, o ensaio de materiais, a metrologia 
dimensional, a soldadura e os tratamentos térmicos, o frio e a climatização, as 
energias alternativas, o comando numérico de máquinas, etc. Não parece 
aconselhável desperdiçar estes recursos e, por isso, o CNE recomenda maior 
ponderação e uma revisão desta medida inexplicada de supressão do Curso 
Tecnológico de Mecânica. 

 
14. Quanto ao Curso Tecnológico de Química não nos parece adequada a sua supressão, 

num momento em que a sociedade e a economia tanta atenção dedicam às questões 
ambientais, à saúde e ao controlo de qualidade. Trata-se, de facto, de uma área de 
desenvolvimento científico e tecnológico que se interliga com actividades 
económicas e sociais em crescimento, com enorme utilidade social. A formação de 
auxiliares laboratoriais e de sistemas de qualidade revela-se um campo de vasta 
aplicação na sociedade e na economia portuguesas. 

 
15. Sugere-se a manutenção de uma Área de Projecto, ao longo dos três anos, e não 

apenas no 12º ano, com menor carga horária, susceptível de desencadear dinâmicas 
de aprendizagem interdisciplinar, tão necessárias à inserção sócio-cultural dos 
jovens no mundo de hoje. O trabalho de projecto deve ser valorizado no nível 
secundário porque proporciona aos alunos o desenvolvimento de atitudes, 
capacidades e competências fundamentais para a inserção social numa sociedade 
valorizadora do conhecimento, contribuindo assim para o sucesso pessoal e 
profissional, ao longo de toda a vida. Entre elas, sublinham-se a cooperação, o 
trabalho em equipa, a elaboração, aplicação e avaliação de projectos, a autonomia, a 
argumentação, o conhecimento do mundo actual,  a capacidade crítica e a 
criatividade. Sendo “um espaço de confluência e de integração de saberes e 
competências”, o seu carácter terminal é anacrónico, sendo ainda mais desajustado 
ligar a sua inserção curricular à “preparação para o prosseguimento de estudos”, 
além de criar um fosso enorme entre o ensino básico, em que é uma área curricular 
obrigatória, e o termo do ensino secundário. 

 
16. Entendemos que a experiência do passado nos aconselha a não voltar a criar no 12º 

ano uma distinção tão vincada nas cargas horários dos alunos dos cursos gerais e 
tecnológicos (embora ela exista também no 10º e 11º, não é tão vincada), pois esse 
caminho vem criar dois novos problemas. Por um lado, o dos jovens que frequentam 
os cursos gerais, que ficam com horários dispersos e não completos e, por outro, a 
sobrecarga dos alunos que frequentam os cursos tecnológicos, com sérias 
consequências no que se refere aos modos de acesso ao ensino superior. 

 
17. Além disto, o CNE quer sublinhar que a redução da carga horária dos cursos de 

ensino secundário não pode constituir, isoladamente, uma finalidade orientadora da 
configuração de um currículo educativo, pois outras há, muito mais importantes e 



primeiras, que deveriam estar equacionadas e não estão. Se esta redução pode 
facilitar o enriquecimento da formação e do desenvolvimento dos jovens, através do 
acesso a outras actividades formativas complementares, pode também constituir uma 
ocasião de empobrecimento desta mesma formação, se tivermos em conta os jovens 
que ficam assim privados do acesso a esse enriquecimento, seja porque a família não 
o pode proporcionar, seja porque a escola não o faculta. 

 
18. Parece-nos positiva a perspectiva da obrigatoriedade da formação em tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), pois ela pode, além de fomentar uma cultura 
tecnológica de base necessária a todos, esbater diferenças sociais e culturais no 
acesso às oportunidades da chamada “sociedade da informação”. Saber aceder, 
tratar, criticar e usar a informação disponível por meios electrónicos é cada vez mais 
uma competência que todos os cidadãos devem possuir. Além de relembrarmos que 
seria mais adequado inserir esta área de formação no fim do ensino básico, no 9º 
ano, entendemos que esta formação deveria ter uma carga horária menor do que a 
prevista e deveria conter dois níveis, um de iniciação e um de desenvolvimento, sob 
pena de muitos jovens se sentirem frustrados na sua frequência, dado já terem 
ultrapassado o nível de iniciação.  

 
Entende também o CNE que uma disciplina deste tipo só será eficiente se estiver 
muito articulada com todas as actividades escolares, mormente com as actividades 
da “área de projecto”, acima referidas, podendo haver, inclusivamente, uma quase 
completa interligação entre as duas actividades curriculares. Importa ainda cuidar 
da formação de professores e do correcto apetrechamento das escolas, sob pena de 
uma oportunidade se constituir em logro. Estas perspectivas poderiam vir a ser mais 
plenamente desenvolvidas se fosse criada a figura de um professor coordenador das 
TIC em cada escola. 

 
19. A criação, nos cursos tecnológicos, de um estágio profissional obrigatório parece-

nos uma medida adequada, quando enquadrada numa perspectiva de fortalecimento 
da ligação das escolas secundárias às organizações económicas e dos respectivos 
cursos às empresas. Entendemos que é infeliz a afirmação de que os estágios não 
devem “sacrificar a componente de formação geral”, pois eles constituem 
exactamente uma riquíssima fonte de formação geral dos cidadãos, favorecendo o 
desenvolvimento de saberes e de competências essenciais para uma boa inserção 
sócio-profissional. Não nos parece pertinente o estabelecimento de um número de 
horas rígido e a obrigatoriedade da realização do estágio “em contexto real de 
trabalho”. Muitas escolas não se encontram localizadas em meios que lhes 
possibilitem o cumprimento desta obrigatoriedade e muitas empresas não se 
encontrarão disponíveis para acolher estagiários. Seria mais oportuno, por isso, 
adoptar uma concepção de estágio mais abrangente, aberta a várias modalidades de 
experiências de trabalho, porventura realizadas em ritmos diferenciados. 

 
20. No que se refere aos planos de estudo propostos, o CNE, sem qualquer carácter de 

exaustividade, pretende expressar algumas preocupações sobre a estrutura curricular 
proposta: (i) a inexistência de uma disciplina de formação humanista, no 12º ano, 
que contemple a reflexão sobre o ser humano, a ética, o sentido da participação 
social, a reflexão sobre o mundo contemporâneo, as relações interpessoais e a 
cidadania, contraria várias recomendações internacionais e empobrece a formação 
dos jovens numa área nuclear para o desenvolvimento pessoal, para a aproximação 



dos povos, para a compreensão do mundo e da vida e para a paz; (ii) parece-nos que 
haverá um empobrecimento da formação científica e cultural dos jovens, se passar a 
ser obrigatória a frequência de apenas uma disciplina de formação específica, o que 
dificulta também o acesso ao ensino superior, porque limita fortemente o leque de 
opções dos jovens; (iii) também não parece aconselhável a possibilidade de não 
haver Matemática Aplicada nos cursos de Ciências Sociais e Humanas e nos cursos 
de Artes, bem como de permitir a realização de um curso de Línguas e Literaturas 
(estudos com componente Português) sem Literatura Portuguesa, durante os três 
anos do ensino secundário, e ainda a ausência de disciplinas como Física e Química, 
Biologia e Geologia nos cursos de Ciências e Tecnologias, pois tal contribuirá para 
aumentar a iliteracia científica e técnica; (iv) também não deveriam ser abandonadas 
as formações em técnicas laboratoriais, essenciais à experimentação e rigor 
científicos, além de constituírem uma componente de formação imprescindível nas 
áreas tecnológicas da saúde e do ambiente; (v) e, finalmente, a expressão plástica 
deve manter-se como componente específica do curso de Artes. 
Além disto, nos cursos tecnológicos, empregam-se indiscriminadamente em diversas 
disciplinas as designações de “práticas”, “técnicas” e “oficinas”, sem que se perceba 
o seu alcance, o que pode constituir motivo de desorientação para alunos e famílias; 
suscita, ainda, forte preocupação a indefinição do desenho curricular de diversos 
cursos tecnológicos, cujas disciplinas de especificação são enunciadas como "a 
definir". 

 
21. Parece-nos muito positivo o objectivo enunciado de caminhar em direcção a uma 

“plena integração das políticas de educação e formação vocacional de forma a 
eliminar sobreposição das ofertas de educação/formação e a concretizar os 
princípios da educação e da formação ao longo da vida”. Este objectivo ficaria mais 
claro, como dissemos, se os documentos orientadores do ME abrangessem também 
as modalidades de formação artística e profissional, integradas no nível secundário. 

 
22. O objectivo de rever o plano de estudos e o modo como se ensina e aprende no 

ensino secundário é de louvar e só peca por tardio. No entanto, o CNE sublinha que 
não se compreeende o  real alcance desta revisão num momento em que o ME 
anuncia para breve uma alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo, através da 
criação de um novo ciclo de estudos no ensino secundário. O CNE teme que, dentro 
de muito pouco tempo, se vá assistir a novos debates públicos sobre novas alterações 
curriculares, decorrentes dos novos consensos obtidos em sede de Assembleia da 
República. 

 
23. Finalmente, o CNE considera que o ME poderia aproveitar o ensejo anunciado de 

vir a colocar em debate público, brevemente, um novo documento sobre as restantes 
modalidades de ensino e de formação do nível secundário, para apresentar uma nova 
proposta de reforma do ensino secundário, agora mais global e integrada, mais 
fundamentada e, sobretudo, mais capaz de lançar dinâmicas de esperança na 
melhoria do ensino e da formação. 

 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
13 de Fevereiro de 2003 

 
O Presidente, Manuel Porto 



 
Declaração de Voto - 1. O Ministério da Educação agiu acertadamente  suspendendo a 
reforma herdada do anterior Governo. 
  
2. Entendo que  deve suspender  a revisão curricular   para cujo projecto é pedido 

agora o parecer do CNE.  
 

3. O Ministério deve preparar uma mudança de modelo  promovendo  uma verdadeira 
reforma que, para  ser efectiva e não uma maquilhage  que apenas agravará a 
prestação dos docentes e  o aproveitamento escolar dos alunos, integre todos os 
elementos  em relação implicante  no sistema, nomeadamente: vias de ensino, 
cursos, programas,  livros,  reciclagem/recuperação de docentes, formação dos 
professores. 

 
4. Simultâneamente com a preparação qualificada dessa  reforma, o Ministério deverá 

intervir no terreno, como, aliás, muito justamente começou a fazer,   tendo presente 
o que é mais urgente e possa, tão depressa quanto possível, ter efeitos na mudança  
da cultura e na  realidade das  escolas, nomeadamente nos dois planos seguintes:  

 
 
  

4.1 – a)   Infraestruturas físicas  e   equipamento;  
 

b) Direcção e gestão das escolas; 
 

c) Exigência na aprendizagem, avaliação,  publicitação  dos resultados; 
 

d) Reposição da autoridade do professor e exigência discilinar (ligada, 
obviamente, à exigência e  à qualidade do ensino: se não há exigência na 
aprendizagem para quê a atenção dos alunos?) 

  
 

4.2 -  Intervenção urgente nos seguintes domínios: 
  

a) Ciência e cultura científicas: enfrentar o recuo traduzido na reforma de 
2001 em vigor,  respondendo à recomendação do Encontro de Bolonha para 
todos os países da União, recomendação que num país com o atraso 
científico do nosso  deverá ser assumida com um maior e mais rigoroso 
empenho; 

 
b) Formação tecnológica;  

 
c) Tempos livres, com o  lançamento  de uma grande acção geral; desporto;  

participação cívica,  intervenção social, dos alunos e das escolas; 
associativismo juvenil; 

 
d) Abandono escolar  (tendo presente que, entre outros factores, está ligado à 

inutilidade da escola,  sentida e experimentada  por muitos alunos e pais); 
 

e) Acesso ao ensino superior. Guilherme Valente. 



 
Declaração de Voto - Votei favoravelmente este Parecer em virtude de estar de acordo 
com o  teor global das reflexões, das análises e das sugestões nele contidas. Trata-se, na 
verdade, de um texto claro, sucinto, objectivo,  rigoroso e de índole marcadamente 
prospectiva. Julgo, no entanto, que devem ser sublinhadas algumas referências presentes 
no documento, devendo também ser chamada a atenção para alguns aspectos nele 
omissos, no entendimento de que estamos todos conscientes de que é preciso mudar, 
mas mudar para melhor. E, para que isso aconteça, é urgente sabermos para que tipo de 
homem a formar caminhamos e para que tipo de sociedade a construir nos dirigimos. 
 
1. O Parecer deveria acentuar, com mais ênfase, que a "Reforma" de qualquer 

subsistema de ensino deve ter presentes as suas implicações nos demais subsistemas. 
 

2. Seria mais adequado referir que o centro de qualquer "Reforma" é constituído não 
apenas pelos alunos, mas também pelos professores; pois sendo a acção educativa 
sustentada numa relação, embora ela se dirija à pessoa do aluno, pressupõe 
necessariamente a pessoa do professor. 

 
3. Deveriam ser mais salientados os aspectos positivos da Proposta do Ministério da 

Educação, nomeadamente os seguintes: 
 

a) A autonomia das escolas, enquanto abertura de possibilidade para o exercício 
das liberdades de ensinar e de aprender, através da apresentação de projectos 
educativos próprios; 

 
b) A implementação de um Secundário forte (exigido, naturalmente, pelo processo 

de Bolonha, no subsistema do Ensino Superior), formativo e não eminentemente 
selectivo; 

 
c) O favorecimento de respostas aos desafios da sociedade da informação e do 

conhecimento, bem como a atitude de combate ao insucesso e ao abandono 
escolares; 

 
d) A recusa da visão utilitarista da formação, salientando o seu carácter humanista 

e a afirmação dos valores do personalismo; 
 

e) A educação para a diferença e a modernização dos percursos de formação; 
 

f) A articulação entre a educação e a formação vocacional, bem como entre as 
respectivas políticas (embora "o mercado deva estar fora da escola"). 
Tudo isto em ordem à "interiorização de uma cultura de participação e de 
responsabilidade" na "plena consciência das opções que potenciam a liberdade 
e o desenvolvimento dos alunos, como indivíduos e como cidadãos". 
 

 
4. Chamo, contudo, particular atenção para o ponto III – 20. do Parecer onde, ao 

"expressar algumas preocupações sobre a construção curricular proposta", se refere 
que "a inexistência de uma disciplina de formação humanista, no 12º ano, que 
contemple a reflexão sobre o ser humano, a ética, o sentido da participação social, a 
reflexão sobre o mundo contemporâneo, as relações interpessoais e a cidadania, 



contraria várias recomendações internacionais e empobrece a formação dos jovens 
numa área nuclear para o desenvolvimento pessoal, para a aproximação dos povos, 
para a compreensão do mundo e da vida e para a paz". Julgamos que estes objectivos 
devem ser cometidos à disciplina de Filosofia e não a outra disciplina qualquer. 
Pois, para além de numerosos cursos superiores exigirem uma formação filosófica 
de base, não se afigura inteligível a prossecução dos objectivos de índole 
epistemológica enunciados na "Proposta" sem a inclusão, no currículo, daquela 
disciplina; é, assim, infundada e injustificada a exclusão da disciplina de Filosofia, 
no 12º ano. Verifica-se, inclusivamente, no momento que vivemos da cultura, uma 
necessidade acrescida da Filosofia, o que exige o exercício do princípio filosófico 
por excelência - o questionamento, princípio do próprio pensamento.  
As grandes tendências da nossa cultura, impregnada do espírito da modernidade, 
confrontam-nos com inúmeros desafios se apostarmos numa visão integral do 
homem. Afirmar a Filosofia é afirmar  a cultura de um povo, é potenciar a fidelidade 
a essa dimensão integral do homem, sem quaisquer reducionismos, tentando 
reencontrar e activar todas as forças vivas do espírito para que, tanto na ordem do 
conhecimenmto como na da ética, a sede e o sentido da verdade bem como as 
exigências da sua busca constituam fermento activo da nossa cultura. 
 
 

A marca mais profunda do homem contemporâneo consiste na fuga diante do 
pensamento. Dominado pela massa gigantesca da informação, encandeado pelo espírito 
da investigação e condenado pelo ritmo da História à acção incessante, não lhe resta 
nem disponibilidade nem tempo para contemplar, no sentido forte desta palavra. Por 
isso, nunca o homem conheceu tanto de si mesmo, mas, talvez, nunca o homem se 
ignorou mais a si mesmo. Há, portanto, que retornar, cada vez com mais intensidade, à 
Filosofia. E a questão de fundo que, neste retorno, cedo ou tarde, se colocará aos 
responsáveis pela decisão educativa, é uma questão crucial: que espécie de homens 
queremos nós formar? 
 
Ora nada há de verdadeiramente humano que não seja expressão da vida do espírito ou 
da força da actividade do pensamento que rompe a clausura do espaço mental, liberta o 
tempo da dispersão e do transitório das modas pseudo-culturais e repõe o sentido dum 
diálogo mais aberto e responsável nas grandes encruzilhadas da condição humana, 
sobretudo face ao imprevisível dos choques da História. 
 
A Filosofia dá estruturação ao pensamento; é insubstituível num processo de formação. 
É uma base necessária de  apoio a qualquer saber. Por isso, é apontada, em texto da 
UNESCO, como "da maior importância ainda hoje - directa ou indirectamente - para a 
instituição da democracia, para o fortalecimento dos direitos do homem e para a 
salvaguarda da paz". É que a reflexão fundamental, veiculada pela Filosofia, é 
necessária à vida, embora não a possa substituir, uma vez que o pensamento não é senão 
uma parcela da própria vida; contudo, esta reflexão é um momento necessário à acção 
como movimento através do qual o homem sai de si mesmo, indo ao encontro do 
universo inteiro, manifestando o homem na sua totalidade. 
 
A Filosofia, porque insubstituível, acompanha a experiência da Humanidade no decurso 
da sua História e enriquece organicamente todo um legado do pensamento humano. A 
Filosofia, quando tem raízes nativas em quem a cultiva, ascende, com o correr dos anos, 
à atitude da sabedoria. Viver é partir; e "filosofar é ir adiante por sobre as tentativas 



abortadas de empecer o homem com fidelidades à terra onde ele não cabe de maneira 
nenhuma". 
 
Será, assim, através da disciplina de Filosofia, dotada de um Programa  moderno e 
inovador, leccionada ao longo de todo o Secundário por professores adequadamente 
preparados que, adquirindo uma formação crítica, livre e aberta, os jovens aprenderão a 
recusar um tipo de mundo "onde se encontra toda a gente e não se encontra ninguém", 
onde, no fluxo do vivido, não se reconheça a presença do "outro", de modo a que, 
superando o senso comum, acedam à racionalidade e à autenticidade, construindo uma 
verdadeira profilaxia à alienação do sujeito. Há que responder à dificuldade que o 
homem tem em se encontrar consigo próprio, pois "o homem aprecia tudo, nas ruas da 
cidade, só não se lembra de quem é". Este desvelamento do ser compete à Filosofia e é 
insubtituível por qualquer outro saber a inserir nos currículos do Sistema de Ensino. 
Cassiano Reimão. 
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Documento: Reforma do Ensino Secundário: Revisão 
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Revisão Curricular 
 
Preâmbulo 

 
A anterior revisão curricular, iniciada em 1997 com o lançamento da Revisão 

Participada do Currículo e com o Documento Orientador das Políticas para o Ensino 

Secundário, por parte do Ministério da Educação, permitiu a definição de um conjunto 

de orientações que originaram a concepção e elaboração da revisão curricular para o 

ensino secundário. Os princípios orientadores da organização e gestão curricular dos 

cursos do ensino secundário regular e do processo de desenvolvimento do currículo 

nacional foram publicados através do Decreto – Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro. 

 

O XV Governo Constitucional, ao aprovar o Decreto-Lei n.º 156/2002, de 20 de Junho, 

explicitou as razões que sustentaram a sua decisão de suspender a produção de efeitos 

do Decreto-Lei nº 7/2001, de 18 de Janeiro, com base no facto de “não estarem 

reunidas as condições essenciais para a efectiva aplicação prática desta revisão 

curricular e, acima de tudo, para dela extrair todos os efeitos inerentes a uma 

verdadeira opção estratégica nacional para o ensino secundário, opção essa em que 

uma tal revisão não pode deixar de constituir-se”. De entre essas razões, é oportuno 

recordar as que se revelaram determinantes dessa decisão: 

 

“ (…) 

a) O conteúdo de alguns programas, a opção quanto a certos planos de estudo 

(como acontece com a lacuna a nível da aprendizagem no âmbito das 

tecnologias de informação), o número de cursos gerais e tecnológicos (numa 

perspectiva integrada com o modelo de planos de estudo opcionais), a 

matriz de cargas horárias dos cursos e os tempos lectivos (em articulação 

com a extensão dos programas); 

  

b) A criação de condições adequadas para a orientação e para avaliação dos 

alunos no final do ensino básico, de forma a ultrapassar a difícil situação de 

insucesso e abandono que se verifica actualmente no 10.º ano de 
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escolaridade, a qual não será resolvida apenas com a nova etapa inicial de 

diagnóstico e orientação nele prevista;  

 

c) A necessidade de aproveitar plenamente esta revisão curricular para 

redesenhar, em termos mais equilibrados e criteriosos, a rede nacional de 

oferta do ensino secundário;  

 

d) A salvaguarda das condições de organização das escolas e de preparação e 

formação dos docentes;  

 

e) A garantia de disponibilidade dos instrumentos para uma avaliação rigorosa 

das implicações financeiras desta revisão curricular, área onde a ausência de 

informação é assinalável;  

 

f) A preparação dos meios e processos de monitorização dos resultados 

verificados na implementação da revisão curricular, perante um conjunto de 

indicadores e objectivos a definir, que garantam as condições para o 

planeamento e a gestão das correcções e desenvolvimentos a introduzir.  

 

Refira-se, ainda, que a revisão curricular do ensino secundário não poderá 

deixar de acolher um objectivo central para o País, que o Programa do 

Governo enunciou: a construção de um modelo coerente de formações 

tecnológicas de nível secundário, a partir de ofertas articuladas de ensino 

tecnológico e profissional, englobando também a formação ao longo da vida, 

com vista à consolidação de um novo equilíbrio entre a oferta de ensino 

secundário geral, por um lado, e a oferta de ensino secundário tecnológico e 

profissional, por outro, em termos mais adequados aos modelos de realização 

profissional requeridos pelas sociedades modernas.” 
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1. Objectivos, organização e modalidades do ensino secundário 
 

A Lei de Bases do Sistema Educativo estipula claramente, nos seus artigos 9º e 10º, os 

objectivos e a organização do ensino secundário. Na mesma Lei e nos artigos 16º a 22º, 

são definidas as modalidades de educação escolar que, directa ou indirectamente, se 

inserem no nível secundário do ensino e formação. 

 

 

1.1 - Novos contextos e novos objectivos estratégicos para o ensino secundário. 

 

A presente revisão curricular do ensino secundário regular integra-se no enquadramento 

estratégico de todo o ensino secundário apresentado, nas suas grandes linhas, no 

documento orientador colocado em discussão pública pelo Ministério da Educação, em 

21 de Novembro de 2001, e nesse sentido não pode deixar de ter em conta os novos 

contextos e novos objectivos estratégicos para o ensino secundário, decorrentes da 

aprovação do programa do XV Governo Constitucional, principalmente os que se 

identificam com: 

O aumento da qualidade das aprendizagens, no respeito pela pluralidade e equilíbrio dos seus 

fundamentos, a saber: a aquisição de conhecimentos; o desenvolvimento das competências vocacionais; a 

capacidade de pensar cientificamente os problemas; a interiorização de uma cultura de participação e 

responsabilidade; a plena consciência das opções que potenciam a liberdade e o desenvolvimento dos 

alunos como indivíduos e como cidadãos. Temos consciência de que uma parte significativa desse 

processo de qualificação passa por uma profunda mudança nos métodos de ensino e no ambiente da sala 

de aula. Contudo, julgamos necessária uma clarificação das opções educativas ao nível macro. A fase de 

crescimento da oferta de educação terá de dar lugar à da sua qualificação, tendo presentes as tendências 

demográficas e a necessidade de superação do baixo nível de desempenho e qualificação das gerações 

recentemente escolarizadas. A pressão das visões utilitárias da formação para o mercado de trabalho não 

poderá conduzir a uma especialização precoce dos conteúdos e do desenho curricular, em claro prejuízo 

da formação de base, de carácter humanista, aberta ao conhecimento, à inovação e à mudança, à 

diversidade cultural e à afirmação dos valores de civilidade e do personalismo. Essa especialização 
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precoce conduz a uma mais que comprovada rigidez das opções sobre trajectos escolares e dificuldades 

acrescidas na empregabilidade das novas gerações. A prossecução do objectivo da qualificação das 

aprendizagens não pode, pois, constituir factor de discriminação dos trajectos escolares, nem do acesso a 

cada uma das modalidades de ensino a partir de critérios que não sejam os do desempenho e do mérito 

evidenciados ao longo do processo de aprendizagem. O princípio da igualdade de oportunidades deverá 

orientar esse processo de qualificação, e nunca poderá ser este a sacrificar aquele. 

O combate ao insucesso e abandono escolares, fenómenos que assumem no ensino secundário a maior 

expressão do conjunto do sistema educativo. Estando ambos associados, o abandono escolar constitui um 

dos mais preocupantes factores de discriminação social e cultural entre as novas gerações, ao mesmo 

tempo que identifica uma das mais persistentes fontes de ineficiência do sistema. São conhecidas as 

razões que, a montante, sustentam esta ineficiência do ensino secundário, nomeadamente o sistema de 

avaliação e a clara falta de articulação entre este nível e o ciclo final do ensino básico. A estratégia para 

superar este problema passa, necessariamente, por ajustar curricula e conteúdos programáticos, 

conferindo-lhes maior coerência e sequencialidade, não sacrificando os níveis de exigência à conclusão 

da escolaridade básica, nem à progressão a qualquer custo, com vista a conseguir um mais fácil acesso ao 

ensino superior. Passa, acima de tudo, pela flexibilização dos mecanismos de mobilidade horizontal entre 

cursos, de modo a adequar as respostas educativas às opções e aos trajectos escolares dos alunos. A 

melhor forma de combater o abandono escolar é proporcionar às escolas o desenvolvimento de projectos 

curriculares diversificados e encontrar soluções educativas ajustadas às aspirações e perfis de 

competências dos alunos. 

Uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, que só poderá 

ser dada através de um investimento sustentado na formação em tecnologias da informação e 

comunicação. O princípio da transversalidade curricular desta formação é atendível para situações de 

acesso generalizado a este tipo de conhecimento e formação. Infelizmente, não é o caso de Portugal. 

Importa garantir que todos os alunos dominem um conjunto mínimo de conhecimentos e técnicas, de 

forma a permitir que, a partir desse patamar, se possam desenvolver as competências que lhe estão 

associadas. A transversalidade potencia a desigualdade de acesso e de desenvolvimento educativo, 

beneficiando os que usufruem de um ambiente familiar com maior capital cultural, mas relegando para a 

iliteracia digital os social e culturalmente desfavorecidos. O ensino obrigatório das TIC é um imperativo 

educativo, mas também social e cultural. Não basta saber aceder à Internet, substituir a máquina de 

escrever por um processador de texto ou construir um gráfico a partir de uma folha de cálculo. As 

técnicas e o domínio dos processos de sistematização e tratamento de informação, das aplicações ligadas 

ao desenho assistido por computador, ou a capacidade de produzir conteúdos para Internet, são domínios 

estratégicos do conhecimento a que não poderemos ficar alheios. Não nos podemos circunscrever à 

formação de potenciais consumidores de informação. Pelo contrário, o desafio da escola do futuro está na 

capacidade de formar para a produção, tratamento e difusão de informação. 

A articulação progressiva entre as políticas de educação e da formação potencia a diversidade e a 

qualidade das ofertas e das opções vocacionais de cada aluno, ao mesmo tempo que cria novas 
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plataformas de mobilidade entre essas ofertas. Quanto mais autónomas e exclusivas forem as diferentes 

vias, menor será a liberdade de escolha e de reformulação das opções vocacionais. Essa articulação terá 

de se orientar para uma resposta activa às necessidades do mercado de trabalho, sem sacrifício da 

formação global do indivíduo, necessária ao prosseguimento de estudos, fomentando, antes de mais, a 

capacidade de adaptação a novos trajectos escolares e à própria interrupção da escolaridade. A escola 

portuguesa terá de adequar as suas estruturas ao princípio da educação e formação ao longo da vida, 

recuperando e reforçando a ideia de alternância, conciliando os ambientes da sala de aula, do espaço de 

formação e do trabalho. Não basta que a diversidade da oferta seja assegurada pelo sistema. Deve ser 

concretizada na escola, nomeadamente através da superação de divisões e especializações entre escolas 

secundárias, escolas profissionais e centros de formação, públicos ou privados. 

O reforço da autonomia das escolas, enquanto garante da afirmação da sua individualidade e da 

expressão social e cultural das comunidades em que se inserem e que servem. Este princípio terá de ser 

entendido como a afirmação da capacidade de decisão sobre um leque mais alargado de competências e 

tarefas, ao mesmo tempo que se pretende abrir a escola a uma maior participação da comunidade na 

gestão e nas grandes opções consagradas no seu projecto educativo. Maior autonomia exige maior 

capacidade de decisão, mas, acima de tudo, exige maior responsabilidade, maior independência 

relativamente à administração central e regional e maior integração com as comunidades locais. 

Desejamos escolas abertas às comunidades em que se inserem e não apenas centradas na sua comunidade 

educativa. Daqui decorre a ideia de currículo mínimo, sobre o qual poderão as escolas desenvolver ofertas 

diversificadas de educação e formação, muito para além das tradicionais “ modalidades de ensino”. A 

proposta de um estágio obrigatório para os cursos tecnológicos reflecte essa preocupação, na medida em 

que convida as escolas a promover uma maior abertura e melhor cooperação com as actividades 

económicas, sociais e culturais, locais e regionais. 
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2. Discussão pública do documento orientador da Revisão Curricular 
 

 

O Decreto – Lei nº 156/2002, de 20 de Junho, aprovado pelo XV Governo 

Constitucional, explicitou as razões que sustentaram a suspensão da produção de efeitos 

do Decreto – Lei n.º 7/2001, nomeadamente as relativas à reavaliação de alguns 

aspectos da revisão curricular, já enunciadas no preâmbulo do presente documento. 

 

Nesse sentido, no debate mensal do mês de Outubro de 2002, Sua Excelência, o Senhor 

Primeiro Ministro, perante a Assembleia da República, definiu os grandes objectivos 

estratégicos para o desenvolvimento do sistema educativo e, em especial, as grandes 

linhas da reforma do ensino secundário. 

 

Em 21 de Novembro de 2002, o Ministro da Educação, apresentou, na cidade do Porto, 

o Documento Orientador da Reforma do Ensino Secundário, para discussão pública, 

com destaque para a Revisão Curricular do Ensino Secundário. O referido documento, 

além de conter elementos da anterior revisão curricular, apresentou medidas e elementos 

inovadores que enquadravam os novos objectivos estratégicos para o ensino secundário. 

A discussão pública prolongou-se por dois meses. 

 

No âmbito desta discussão pública, foram muitas as iniciativas concretizadas para o 

efeito, nomeadamente pelo Ministério da Educação. Destaca-se neste domínio, a 

realização, de um vasto conjunto de reuniões com todas as escolas do Continente, 

inseridas num “Projecto de Discussão Interna”. 

 

O “Projecto de Discussão Interna” levado a efeito de norte a sul do País revelou-se 

extremamente importante na ponderação de algumas opções, posteriormente 

incorporadas no documento final. 

 

A participação de professores, investigadores, individualidades dos mais diversos 

sectores da sociedade portuguesa, Associações Profissionais, Sociedades Científicas e 
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Organizações Sindicais e Empresariais, foi muito profícua do ponto de vista da 

construção participada do documento final da Revisão Curricular do Ensino Secundário.  

 

A generalidade dos contributos foi tornada pública através da página do Ministério da 

Educação. 

 

Todo o processo de discussão pública culmina agora com a apresentação da Revisão 

Curricular do Ensino Secundário. 

 

3. Princípios orientadores da Revisão Curricular. 
 

A revisão curricular do ensino secundário concretiza-se a partir de um conjunto de 

princípios que lhe conferem um potencial de qualificação elevado, a saber: 

 

x Todos os desenhos curriculares assentam na concepção de um currículo 
mínimo, proporcionando às escolas a oferta de disciplinas em função do 

seu projecto curricular e aos alunos o enriquecimento da sua formação. 

x Unidades lectivas de 90 minutos, que proporcionem uma organização e 

adequação de espaços de aprendizagem mais consentânea com as 

exigências neste nível de ensino. 

x Melhor distribuição das cargas lectivas de cada um dos três anos, 

atenuando o carácter propedêutico do 12.º ano e acentuando a 

componente generalista do 10.º ano. Não considerando a disciplina de 

Educação Moral e Religiosa devido ao seu carácter facultativo, as cargas 

horárias dos cursos aproximam-se e distribuem-se de forma mais 

harmoniosa, visando disponibilizar tempos para outras actividades, tanto 

escolares, como extra-escolares. 

x Diminuição do número de disciplinas da componente de formação 
específica, seleccionando os domínios do saber estruturantes para cada 

um dos cursos. 
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x O ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias da 
Informação e Comunicação, com a carga horária semanal de 2 

unidades lectivas de 90 minutos, integrando a componente de formação 

geral. Esta disciplina conciliará os objectivos de sensibilização para a 

informática e de formação em torno das ferramentas de produtividade 

tais como gestão de ficheiros, processamento de texto, folha de cálculo, 

apresentações, navegação na Internet, correio electrónico ou tratamento 

de imagem. 

x Oferta da disciplina de Aplicações Informáticas, como 

prosseguimento e desenvolvimento da disciplina de formação básica, 

nomeadamente em bases de dados, gestão e manutenção de redes, 

desenho assistido por computador, “webdesign”, gestão de projectos ou 

multimédia. 

x Consideração da Área Projecto e Projecto Tecnológico como espaço de 

confluência e integração de saberes e competências adquiridas ao longo 

do curso, em torno do desenvolvimento de metodologias de estudo, 

investigação e trabalho em grupo. O seu carácter terminal tende a 

valorizar a preparação para o prosseguimento de estudos a nível superior, 

a preparação para o ingresso no mercado de trabalho e a avaliar a 

maturidade intelectual dos alunos. 

x Introdução do Estágio nos cursos tecnológicos, de forma a promover a 

familiarização dos alunos com o ambiente de trabalho das empresas e 

instituições, bem como a potenciar o Projecto Tecnológico, que deverá 

ser concretizado na confluência dos contributos escolares e do contexto 

de trabalho.  

x Redução e melhor distribuição do número de exames pelos 11.º e 12.º 
anos, limitando-os às disciplinas fundamentais, permitindo 

simultaneamente combinações múltiplas em função das exigências do 

acesso ao ensino superior.  

x Dispensa da realização de provas globais, enquanto instrumento de 

avaliação obrigatório, o que não invalida a sua existência como 
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instrumento de aferição de conhecimentos e de preparação para os 

exames nacionais, caso seja essa a pretensão de cada uma das escolas. 

 

Para além destes princípios e elementos estruturantes, outros foram tomados em 

conta no período de discussão pública do Documento Orientador da Reforma do 

Ensino Secundário, quer por iniciativa do próprio Ministério da Educação, quer a 

partir dos contributos recebidos. Desses elementos destacam-se os seguintes: 

 

x Definição de uma formação geral comum aos cursos científico-
humanísticos e aos cursos tecnológicos que assegure uma formação de base 

indispensável ao perfil terminal exigido neste nível de ensino; 

 

x Redefinição de um sistema de permeabilidade entre os vários subsistemas, 

de forma a proporcionar ao aluno a correcção do seu percurso escolar no 

ensino secundário; 

 

x Definição de um conjunto de disciplinas científicas estruturantes nos 

cursos científico–humanísticos, que garantam a aquisição dos conhecimentos 

considerados mais significativos, face aos objectivos de cada curso.; 

 

x Inclusão de disciplinas diversificadas, no elenco de opções, nos diversos 

cursos científico–humanísticos, permitindo uma resposta aos interesses 

diversificados dos jovens e a definição de um projecto curricular enriquecido; 

 

x Valorização da Literatura portuguesa no âmbito das aprendizagens da 
disciplina de Português; 

 

x Harmonização entre o currículo mínimo e a construção, por parte dos 

alunos, de percursos escolares próprios; 

 

x Diminuição da carga horária de algumas áreas curriculares e disciplinas, 

nomeadamente na disciplina de Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 
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x Reforço da autonomia das escolas através da definição de disciplinas de 

oferta dependente do Projecto Curricular da Escola, acordado com o ME 

no contexto do desenvolvimento do Projecto Educativo de cada 

estabelecimento de ensino. 

 
Da incorporação destes novos elementos resultou um maior equilíbrio entre o modelo 

curricular extremamente aberto colocado à discussão pública, e o modelo mais rígido e 

fechado definido na anterior revisão curricular. 

 

Esse equilíbrio constituiu a base da concepção curricular agora apresentada. 

 

3.1. Natureza dos Cursos Científico–Humanísticos e dos Cursos Tecnológicos 

 

Os cursos científicos-humanísticos são vocacionados para o prosseguimento de estudos 

de nível superior, de carácter universitário ou politécnico.  

 

Os cursos tecnológicos são cursos profissionalmente qualificantes, orientados numa 

dupla perspectiva: a inserção no mercado de trabalho, privilegiando os sectores 

carenciados e/ou emergentes e em que existe uma forte utilização das novas tecnologias 

da informação e o prosseguimento de estudos com preferência para o ensino politécnico 

e cursos pós-secundários de especialização tecnológica. A natureza deste tipo de ensino 

permite ao aluno a obtenção de competências numa determinada área profissional, 

adquirindo, deste modo, uma qualificação profissional de nível III.  

O leque de cursos tecnológicos apresentados nesta revisão curricular teve em conta um 

conjunto de critérios, dos quais destacamos os níveis de empregabilidade, as áreas de 

formação em que prevalece a componente tecnológica e também uma forte utilização 

das novas tecnologias de informação, as vocações e interesses dos jovens e os custos.  

As áreas de formação não contempladas nos cursos tecnológicos e relativamente aos 

quais se constata existir carência de técnicos intermédios no mercado de trabalho são 

contempladas noutros subsistemas de formação qualificante, de forma a completar uma 

desejável rede articulada e coerente de cursos profissionalmente qualificantes 
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A todos os alunos será dada a possibilidade de reformular o seu percurso escolar, no 

âmbito dos diferentes subsistemas do ensino secundário. Para o efeito, será garantido 

um sistema de permeabilidade entre cursos de vários subsistemas durante a frequência 

do ensino secundário. 

 

As características do modelo curricular apresentado implicam o desenvolvimento de um 

trabalho de acompanhamento dos alunos, contínuo e sistemático, por parte dos Serviços 

de Psicologia e Orientação e dos Directores de Turma das escolas, sobretudo no final do 

ciclo anterior, mas também no decurso do ensino secundário. O trabalho a realizar neste 

âmbito merecerá, por parte do Ministério da Educação, dos Serviços Centrais e 

Regionais e das próprias escolas, uma atenção redobrada. 

 

3.2. Organização curricular 

 

3.2.1. Formação Geral nos cursos científico-humanísticos e nos cursos tecnológicos 

 

Como referido, está prevista uma formação geral comum aos dois percursos do ensino 

regular. Esse tronco comum é constituído pelas seguintes disciplinas: 

 

- Português, assegurando que todos os alunos, independentemente do seu percurso 

escolar, científico-humanístico ou tecnológico, desenvolvam e aprofundem o domínio 

da língua portuguesa, valorizando a literatura portuguesa na prossecução desse 

objectivo; 

 

- Língua Estrangeira, assegurando a aquisição de competências para a sua utilização 

frequente num mundo interdependente e na vida quotidiana, nomeadamente no contexto 

europeu; 

 

- Filosofia, permitindo que todos os alunos aprendam a reflectir, a problematizar e a 

relacionar diferentes formas de interpretação da realidade. As questões de 

desenvolvimento da ciência, da arte e da tecnologia, numa sociedade em mudança 

permanente, devem constituir motivo de análise, de interpretação e de reflexão; 
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- Educação Física, disciplina indispensável para um desenvolvimento harmonioso e 

global dos jovens do ensino secundário; 

 

- Tecnologias de Informação e Comunicação, disciplina fundamental para as 

aprendizagens essenciais numa sociedade dinâmica e inovadora, em que o domínio de 

ferramentas básicas na área das tecnologias da informação e comunicação é 

imprescindível. 

 

3.2.2. Cursos científico-humanísticos. 

 

A matriz curricular e organização destes cursos caracteriza-se essencialmente pela 

construção de um currículo mínimo, no seio do qual o aluno pode construir um percurso 

flexível ao longo do ensino secundário. Essa flexibilidade não põe em causa a 

coerência, a identidade ou as aprendizagens e formações relevantes de cada curso. A 

flexibilidade do currículo mínimo concretiza-se a vários níveis: 

 

x Ao nível das disciplinas - Para além da frequência obrigatória das disciplinas 

da formação geral, da área de projecto no 12º ano e da disciplina trienal 

estruturante do seu curso, o aluno deverá:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Ao nível da avaliação externa (exames nacionais) 

 

 

Para além dos exames nacionais obrigatórios no 11º ano (Filosofia) e no 12º ano 

(Português e disciplina trienal estruturante do respectivo curso), o aluno 

Escolher, na componente 
especifica, a frequência 
simultânea de duas 
disciplinas bienais 
estruturantes do seu 
curso, desde o 10º ano. 

Escolher, na componente 
especifica, a frequência 
de uma disciplina bienal 
estruturante a iniciar no 
10º ano e outra disciplina 
bienal estruturante a 
iniciar no 11º ano. 

Escolher uma disciplina 
bienal estruturante no 
10º ano e uma outra 
disciplina bienal no 11º 
ano, que vá enriquecer a 
sua formação em área 
não específica do seu 
curso.  

Escolher uma disciplina 
anual no 12º ano, que 
complete as 
aprendizagens da 
disciplina bienal 
estruturante iniciada no 
10º ano, ou que reoriente 
as suas opções iniciais 
ou ainda que enriqueça a 
sua formação em área 
não específica  do seu 
curso. 
 

ou ou e 
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realizará o quarto exame nacional obrigatório no 11º ou no 12º ano (disciplina 

bienal estruturante do curso), em função das suas opções. 

 

x Ao nível da distribuição das cargas horárias no percurso escolar do 

secundário  

 

Em face das suas opções, o aluno poderá acentuar ou atenuar as cargas horárias 

ao longo do ensino secundário: 

 

- concentrando a carga horária no 10º ano, até um máximo de 19 blocos de 90 

minutos (28.5 horas - excluindo EMR). Nesse caso, a carga horária máxima no 

12º ano será de 12 blocos de 90 minutos (18 horas – excluindo EMR); 

ou 

- concentrando a carga horária no 12º ano, até um máximo de 15 blocos de 90 

minutos (22.5 horas – excluindo EMR). Neste caso, a carga horária máxima no 

10º ano será de 16 blocos de 90 minutos (24 horas – excluindo EMR). 

 

Para além deste currículo mínimo o aluno poderá frequentar outras actividades que a 

escola lhe proporcione de acordo com o seu projecto educativo ou poderá inscrever-se 

em qualquer outra disciplina, nomeadamente numa segunda disciplina anual do 12º ano. 

Essa inscrição estará dependente de existir vaga na turma após a distribuição dos alunos 

inscritos na disciplina como integrante do currículo mínimo. No caso de o aluno 

frequentar alguma disciplina para além das que lhe são exigidas no currículo mínimo 

constará, nos mesmos termos e para todos os efeitos, do seu currículo do ensino 

secundário regular. 

 

 

3.2.2.1. Formação especifica dos cursos científico–humanísticos 

 

A componente de formação específica dos cursos científico–humanísticos inclui a 

frequência obrigatória de quatro disciplinas ao longo do ensino secundário; uma 

disciplina trienal, duas disciplinas bienais e uma disciplina anual. 
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A disciplina trienal em conjunto com as disciplinas bienais, que podem ser objecto de 

múltiplas combinações, constituem as disciplinas estruturantes de cada curso, 

conferindo-lhe uma identidade própria. 

 

Para além das combinações possíveis com as disciplinas bienais estruturantes, cada 

curso inclui no 11º ano um leque de disciplinas que permitem a escolha de uma opção 

enriquecedora da formação do aluno, em área não específica do seu curso e nos casos 

em que o prosseguimento de estudos não exija duas disciplinas bienais estruturantes. 

 

Para o 12º ano apresenta-se um elenco de disciplinas anuais das quais se distinguem as 

que completam as aprendizagens das disciplinas estruturantes iniciadas no 10º ano ou 

que possibilitam uma reorientação das opções vocacionais iniciais, bem como as que 

proporcionam a oportunidade dos alunos desenvolverem aprendizagens enriquecedoras 

da sua formação directamente relacionadas, ou não, com os cursos respectivos; o aluno 

deverá escolher uma disciplina do elenco de opções. 

 

Como exposto anteriormente, as disciplinas referidas são as que constituem o currículo 

mínimo dos alunos dos cursos científico – humanísticos. Para além desse currículo 

mínimo, o aluno poderá inscrever-se em qualquer outra disciplina. 

 

No âmbito do processo de desenvolvimento da autonomia das escolas e de acordo com 

as estratégias de adequação do currículo nacional ao contexto de cada escola e ao seu 

projecto curricular, as disciplinas bienais e anuais de opção assinaladas nas matrizes 

curriculares com a alínea “ f) Oferta dependente do projecto curricular da escola”, 

poderão ser oferecidas em função de acordo celebrado entre o ME e cada escola, no 

desenvolvimento do seu projecto educativo. No caso da existência de oferta dessas 

disciplinas, os alunos que as frequentam podem ser provenientes de cursos científico – 

humanísticos diferentes. 

 

3.2.2.2. Área de Projecto – cursos científico–humanísticos 

 

O plano de estudos dos cursos científico–humanísticos inclui no 12º ano uma área 

curricular denominada Área de Projecto. 
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A Área de Projecto, de frequência obrigatória, é uma área curricular de final do ensino 

secundário regular que visa a mobilização e a integração de competências adquiridas 

nas diferentes disciplinas ao longo do percurso do secundário, desenvolvendo e 

aprofundando competências de trabalho autónomo e em equipa no âmbito da elaboração 

de trabalhos de investigação (utilizando o método científico); aplicação de 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas do currículo; utilização de ferramentas 

simples de tratamento de dados; análise e interpretação qualitativa e quantitativa da 

informação e de monitorização de fenómenos físicos e/ou humanos. 

 

O trabalho desenvolvido durante o ano na Área de Projecto resultará num produto 

concreto no final do ano que será objecto de avaliação e classificação. Esse produto 

concreto poderá ser um produto parcelar do trabalho realizado por uma equipa de 

alunos. Neste último caso, a contribuição de cada um dos elementos da equipa deverá 

ser claramente individualizada, sem deixar de ser parte integrante do trabalho global. 

 

A Área de Projecto constitui-se assim como um espaço de confluência de competências 

de saberes e de aprofundamento de conhecimentos ou de aquisição de competências 

contextualizadas em trabalho concreto. Pretende-se com esta área curricular 

disponibilizar um espaço e um tempo de responsabilização do aluno ou de equipa de 

alunos, no desenvolvimento de um trabalho dentro e/ou fora do espaço da escola, 

enquadrado e sob a supervisão e acompanhamento contínuo e sistemático do docente 

responsável. Neste sentido, o trabalho a desenvolver nesta área deve, sempre que 

possível, ser considerado pelos alunos como uma tarefa que ultrapassa a carga horária 

definida. Deverá constituir-se como um trabalho autónomo e responsável, adequado à 

maturidade dos alunos no final do ensino secundário. 

 

A Área de Projecto não terá um Programa nos mesmos moldes das outras disciplinas. 

Será produzida informação detalhada e documentação variada acerca do trabalho a 

desenvolver pelos alunos e pelo docente responsável por esta área curricular. 

 

A Área de Projecto é assegurada por um só professor; no caso de existirem na escola 

docentes do quadro com horários incompletos, poderá ser solicitada autorização para 

que a docência da referida área seja assegurada por dois professores. 

 



 17 

3.2.2.3. Matriz dos Cursos Científico-humanísticos 

 

Para os cursos científico–humanísticos definem-se três componentes de formação 

(quadro 1): a formação geral, que inclui Português (disciplina trienal), Língua 

Estrangeira (disciplina bienal, iniciada no 10º ano), Filosofia (disciplina bienal, iniciada 

no 10º ano), Educação Física (disciplina bienal, iniciada no 10º ano) e Tecnologias de 

Informação e Comunicação (disciplina anual, no 10º ano); a formação específica, que 

inclui para cada curso três disciplinas estruturantes, uma disciplina trienal (obrigatória), 

duas disciplinas bienais (podendo o aluno escolher uma ou ambas, em função da sua 

opção vocacional) e uma disciplina anual de opção no 12º ano; e a área projecto, no 

12º ano, de frequência obrigatória; a disciplina de Educação Moral e Religiosa será de 

frequência facultativa. 
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QUADRO 1 – Curso Científico - humanístico 
 

Componentes de Formação Disciplinas   

 
Carga horária Semanal 

( x 90 minutos) 
   

      10º 11º 12º 

Geral Português 2 2 2 
  Língua Estrangeira I ou II a) 2 2 _ 
  Filosofia   2 2 _ 
  Educação Física      2  b)      2 b)      2  b) 
  Tecnologias da Informação e Comunicação   2 _ _ 

Sub-total     10 8 4 

1 

 
Trienal 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

 

Específica 

 
Opções c) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
  

1 

 
Opções d) 
 
 

 
 
  

3 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Opção e) 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

Sub-total     6 (9) 9 (6) 9 

  Área de Projecto g)    2 

 Educação Moral e Religiosa  h) (1) (1) (1) 

Total 
      

 
16 a 20 

 
 

 
 

17 a 18 
 
 

12 a 16 
 
 

 
a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma 

língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, o aluno poderá, cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 
facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as 
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida. 

c) O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes. 
d) No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a 

iniciada no 10º ano. 
e) O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11º ano, é excluída das possibilidades de 

escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal. 
f) Oferta dependente do projecto curricular da escola. 
g) A Área de Projecto é assegurada por um só professor. 
h) Disciplina de frequência facultativa. 

 
 

 

Bienal 1 
 
Bienal 2 
 

Bienal 1 
Bienal 2 
Bienal 3 
 
Bienal 4 f) 
Bienal 5  f) 
 

Anual 1 
Anual 2 
Anual 3 
Anual 4 
 
Anual 5   f) 
Anual 6   f) 
Anual 7   f)  
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3.2.3. Cursos tecnológicos 

 

A matriz curricular e organização destes cursos caracteriza-se essencialmente pela 

definição de um currículo vocacionado para a aprendizagem e formação qualificante e 

para a valorização do aprender em contexto real de trabalho. Pretende-se, com a 

organização curricular destes cursos, que a escola e o mercado de trabalho se 

interrelacionem ao longo da aprendizagem do aluno e, desse modo, se constituam como 

uma mais-valia recíproca.  

 

Para além deste currículo mínimo, o aluno pode frequentar outras actividades que a 

escola lhe proporcione, de acordo com o seu projecto educativo. 

 

3.2.3.1 Formação científica e tecnológica dos cursos tecnológicos 

 

3.2.3.1.1. Componente da formação Científica. 

 

A componente da formação científica é constituída por um tronco comum em alguns 

dos cursos tecnológicos, compreendendo uma disciplina trienal e uma disciplina bienal. 

O facto de todos os planos de estudos dos cursos tecnológicos serem constituídos por 

um tronco comum na formação geral e, em alguns dos cursos, por um tronco igualmente 

comum na componente científica da formação científico-tecnológica, poderá facilitar a 

constituição de turmas e a própria organização da escola. 

 

As disciplinas da componente científica, em conjunto com as disciplinas tecnológicas, 

pretendem proporcionar ao aluno uma formação de banda larga, permitindo o 

desenvolvimento de um conjunto de competências de base do respectivo curso. 

 

3.2.3.1.2. Componente da formação Tecnológica. 

 

A componente da formação tecnológica é constituída por duas disciplinas de natureza 

técnica e tecnológica (disciplinas trienais), uma disciplina de natureza prática ou 

teórico-prática (disciplina bienal) e uma área tecnológica integrada (12º ano), 

englobando uma disciplina de especificação, o projecto tecnológico e o estágio. 
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Como anteriormente exposto, as disciplinas tecnológicas articulam-se com as 

disciplinas da formação científica, proporcionando ao aluno uma formação de banda 

larga que culmina, no 12.º ano, numa especialização curricular traduzida pela área 

tecnológica integrada que permite o aprofundamento e desenvolvimento das 

competências adquiridas anteriormente, tendo em vista a preparação para uma profissão. 

 

3.2.3.1.2.1. Área Tecnológica Integrada 

 

A área tecnológica integrada, da responsabilidade do professor que lecciona a disciplina 

de especificação, pretende articular as aprendizagens adquiridas nas disciplinas 

científicas e tecnológicas ao longo do 10º e 11º anos com as aprendizagens mais 

específicas nesta fase de especialização curricular (12º ano). Por outro lado, esta área 

curricular permite um fluxo recíproco de informação e aprendizagem entre a escola e o 

contexto de trabalho. 

 

De facto, a organização desta área tecnológica integrada permite uma relação estreita 

entre as aprendizagens escolares e as aprendizagens em contexto de trabalho (empresa, 

instituição, …). A disciplina de especificação e o projecto tecnológico são leccionados 

durante 21 semanas do ano lectivo. Nas restantes 12 semanas decorrerá o período de 

estágio. 

 

 

Na prática esta área integrada poderá funcionar, a título de exemplo, das seguintes 
formas: 
 
 
1ª hipótese: 
 

33 Semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 semanas 
Especificação + Projecto Tecnológico 

 
7 unidades lectivas/semana (10, 5 h) 

12 semanas 
Estágio em contexto de 

trabalho 
(20 horas/semana) 

10 semanas 
Especificação + Projecto Tecnológico 

 
7 unidades lectivas/semana (10, 5 h) 

O docente utiliza as 10.5 
horas /semana no 

acompanhamento dos 
formandos 
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2ª hipótese: 

33 Semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

x Disciplina de Especificação e Projecto Tecnológico 

 
A gestão da carga horária anual (147 unidades lectivas de 90 minutos) da disciplina de 

Especificação e do Projecto Tecnológico será da responsabilidade da escola, garantindo 

a carga horária de 7 unidades lectivas por semana para as duas áreas, perfazendo a carga 

horária anual da disciplina de Especificação 120 unidades lectivas e a do Projecto 

Tecnológico 27 unidades lectivas. Esta organização procura responder ao facto de a área 

do Projecto Tecnológico carecer, eventualmente, de maior carga horária no final do ano 

(elaboração do trabalho a apresentar na PAT) e, nesse sentido, deverá ser a escola a 

definir a sua distribuição ao longo das 21 semanas, em articulação com a disciplina de 

Especificação. 

 

x Estágio 

 
O Estágio terá uma duração total de 160 unidades lectivas, correspondendo a 240 horas, 

com uma carga horária média semanal de 20 horas. O número total de horas referido 

inclui um total de 24 horas de gestão flexível, da responsabilidade do professor-

orientador e dos alunos-formandos. Esse total deverá ser utilizado para a elaboração do 

Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e avaliação. O número de 

horas semanais do professor-orientador destinadas ao acompanhamento dos formandos 

da turma, no decurso do período de estágio, será de 10.5 horas (7 unidades lectivas). 

 

8 semanas 
Especificação + Projecto 

Tecnológico 
 

7 uni. lec./semana (10, 5h) 

6 semanas 
Estágio em contexto 

de trabalho 
(20 horas/semana) 

10 semanas 
Especificação + 

Projecto 
Tecnológico 

 
7 uni. lec./semana           

(10, 5 h) 

O docente utiliza 10.5 
horas /semana no 

acompanhamento dos 
formandos 

O docente utiliza 10.5 
horas /semana no 

acompanhamento dos 
formandos 

6 semanas 
Estágio em contexto 

de trabalho 
(20 horas/semana) 

3 semanas 
Especificação + 

Projecto 
Tecnológico 

 
7 uni. lec./semana           

(10, 5 h) 
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O estágio será regulamentado, nas suas vertentes de organização e operacionalização, 

pelos serviços do Ministério da Educação. 

 

3.2.3.2. Matriz dos Cursos Tecnológicos 

 

Para os cursos tecnológicos definem-se três componentes de formação (quadro 2): a 

formação geral, que inclui Português (disciplina trienal), Língua Estrangeira (disciplina 

bienal, iniciada no 10º ano), Filosofia (disciplina bienal, iniciada no 10º ano), Educação 

Física (disciplina bienal, iniciada no 10º ano) e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (disciplina anual, no 10º ano); a formação científica e tecnológica, que 

inclui para cada curso duas disciplinas estruturantes, sendo uma disciplina trienal e uma 

disciplina bienal (a iniciar no 10º ano); duas disciplinas de natureza técnica e 

tecnológica (disciplinas trienais), uma disciplina de natureza prática ou teórico-prática e 

uma área tecnológica integrada (12º ano) que engloba uma disciplina de 

especificação, o projecto tecnológico e o estágio. Alguns dos cursos tecnológicos 

apresentam um troco comum constituído pelas disciplinas de formação geral e formação 

científica, separando-se na componente tecnológica. A disciplina de Educação Moral e 

Religiosa será de frequência facultativa. 
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QUADRO 2 – Cursos Tecnológicos 

Componentes de formação   Disciplinas 

  
Carga horária Semanal 

( x 90 minutos) 
 

        10º 11º 12º 
   Português 2 2 2 
Geral   Língua Estrangeira I ou II a) 2 2 - 
   Filosofia  2 2  
   Educação Física      2  b)      2 b)     2 b) 
   Tecnologias da Informação e Comunicação  2   

Sub-total       10 8 4 
Científica   Trienal 2 2 2 
   Bienal 2 2 _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado 
apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, 
tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.  

b) A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar 
as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida. 

c) A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação. 
d) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
e) A gestão da carga horária anual (147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da 

responsabilidade da escola, salvaguardando que a carga horária anual da disciplina de Especificação seja de 120 
unidades lectivas) e a do Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas. 

f) A organização e distribuição das cargas horárias anuais do Estágio tomará em conta o disposto no artº      do 
(diploma) 

g) Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor-orientador e alunos-formandos. 
Esse total deverá ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e 
avaliação.  

h) Disciplina de frequência facultativa. 
 
 

 

 T
ec

no
ló

gi
ca

 

 10º 11º 12º 

Trienal 

Trienal 

Bienal 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

_ 

Sub-total 10 12 6 

 Carga horária anual 

( x90 minutos) 

Á
re

a 
Te

cn
ol

óg
ic

a 
In

te
gr

ad
a 

c)
 Disciplina de 

Especificação  d), e) 

 

 

 

Projecto Tecnológico  e) 

 

 

Estágio  f) 

- Especificação 1 

- Especificação 2 

(…) 

 ( 120 ) 

 

 

 

 

( 27) 

147 

 

 

160 g) 

 

 

 Educação Moral e Religiosa  h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio - horas)  35 a 36.5 
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3.2.4. Cargas horárias e tempos lectivos 

 

A carga horária de cada disciplina está definida em unidades lectivas de 90 minutos. 

 

x Carga horária semanal dos cursos científico–humanísticos (em função das opções 

dos alunos): 10º ano – 16 a 20 unidades lectivas de 90 minutos (entre 24 e 30 horas, 

considerando EMR); 11º ano – 17 a 18 unidades lectivas de 90 minutos (entre 25.5 e 

27 horas –  considerando EMR); 12º ano – 12 a 16 unidades lectivas de 90 minutos 

(entre 18 e 24 horas –  considerando EMR). Estas cargas horárias permitem a 

elaboração de horários de um só turno, possibilitando assim o desenvolvimento de 

outras actividades na escola em contra–horário. 

 

x Carga horária semanal dos cursos tecnológicos: 10º ano – 20 unidades lectivas de 90 

minutos (30 horas, não considerando EMR); 11º ano – 20 unidades lectivas de 90 

minutos (30 horas – não considerando EMR); 12º ano – 17 unidades lectivas de 90 

minutos (25.5 horas – não considerando EMR). Ainda no 12.º ano, e no período de 

estágio, o aluno terá uma carga horária global semanal, durante 12 semanas, de 35 

horas (não considerando EMR). 

 

 

3.2.5. Cursos Científico–Humanísticos e Cursos Tecnológicos da Revisão Curricular. 

 

Como resultado de todo o processo de revisão curricular o ensino secundário regular 

passará a integrar 5 cursos científico–humanísticos e 10 cursos tecnológicos, cujas 

matrizes curriculares se encontram em anexo. 

 

Os Cursos científico-humanísticos do ensino secundário terão as seguintes designações: 

 

x CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

x CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

x CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

x CURSO DE LÍNGUAS E LITERATURAS 
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x CURSO DE ARTES VISUAIS 

 

Os cursos tecnológicos do ensino secundário terão as seguintes designações: 

 

x CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

x CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

x CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 

x CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE 

x CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN DE EQUIPAMENTO 

x CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 

x CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 

x CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 

x CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 

x CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

 

3.3. Avaliação e Currículo 

 

3.3.1. Modalidades de avaliação 

 

As modalidades de avaliação compreendem a avaliação diagnóstica, formativa, 

sumativa interna e sumativa externa. 

 

Avaliação diagnóstica – Realizando-se quando oportuna, a avaliação diagnóstica 

assume particular relevo no início do 10º ano de escolaridade em todas as disciplinas 

que assim o justifiquem. Para o efeito, todos os programas do 10º ano contêm um 

módulo inicial no qual se incluem conceitos prévios considerados essenciais e 

estruturantes das disciplinas em causa, e que deverão ser especialmente trabalhados com 



 26 

os alunos nas primeiras duas ou três semanas de aulas. Trata-se de um momento 

importante na perspectiva de delinear, tanto pelo professor como pelos alunos,  as 

estratégias de superação das dificuldades que, eventualmente, se venham a verificar. 

 

Avaliação formativa – Deve ser dominante a nível da sala de aula e da escola, devido ao 

seu papel fundamental de regulação do ensino e da aprendizagem. O processo contínuo 

e interactivo de recolha e análise de informação é fundamental para planear e organizar 

o desenvolvimento do currículo, assegurar a continuidade e a progressão, identificar 

objectivos realistas de curto prazo, diagnosticar dificuldades de aprendizagem, fornecer 

um feedback efectivo ao aluno e ao professor e aumentar a motivação e a auto-estima 

dos estudantes. A avaliação formativa traduz-se de forma descritiva e qualitativa. 

 

Avaliação sumativa interna – Realiza-se em quatro momentos: dois de natureza 

qualitativa (Natal e Páscoa) e dois de natureza quantitativa (no final do primeiro 

semestre e no final do ano lectivo). Em reunião a realizar no final do ano lectivo, 

competirá ao Conselho de Turma proceder a uma apreciação global do trabalho 

desenvolvido e do aproveitamento do aluno ao longo do ano. 

 

Avaliação sumativa externa - A avaliação externa compreende os seguintes exames 

nacionais obrigatórios. 

 

Cursos Científico–humanísticos 

 

1. Português; 

2. Filosofia; 

3. Disciplina Trienal específica; 
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4. Disciplina bienal específica, de entre as oferecidas pelo respectivo curso, no 

10º ano (exame a realizar no 11º ou no 12º ano, conforme tenha iniciado a 

frequência da disciplina, respectivamente, no 10º ou no 11º ano). 

 

Cursos Tecnológicos 

1. Português; 

2. Filosofia; 

3. Disciplina Trienal científica 

Para além dos exames nacionais, os alunos realizarão obrigatoriamente uma Prova de 

Aptidão Tecnológica (PAT), que se traduz numa prova pública, com regulamento e 

directrizes estabelecidas a nível nacional. 

 

3.4. Sistema de Permeabilidade 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (ponto 4, art.º 10º) garante a permeabilidade entre 

os percursos formativos do ensino secundário.  

Será garantida a permeabilidade, a qual consiste num regime que confere aos alunos a 

possibilidade de alterarem os seus percursos formativos, podendo prosseguir estudos no 

ano de escolaridade subsequente, noutro curso ou noutra via formativa, e realiza-se 

entre cursos afins. 
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Documento orientador da Reforma do Ensino Artístico 
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Introdução 

 

 
O atraso estrutural educativo português expresso pelas mais baixas 
taxas de escolarização no contexto europeu exige uma inequívoca 
valorização da educação de adultos como contributo decisivo para a 
concretização do objectivo estratégico de qualificação dos 
portugueses, bem como a concretização do desígnio europeu de 
uma efectiva e generalizada aprendizagem ao longo da vida. 
O ensino recorrente enquadra-se, por maioria de razão, nessa 
preocupação de desenvolvimento educativo global. 
Tradicionalmente identificado como ensino de segunda 
oportunidade, terá de ser relançado como oportunidade sempre 
presente, exigente e credibilizada, ajustada à disponibilidade de 
quem exerce uma actividade laboral e aberta à valorização de 
competências adquiridas e desenvolvidas em instâncias formais e 
não formais, fora do contexto escolar. 
Beneficiamos de uma oportunidade única no sentido de estruturar 
uma resposta educativa e inovadora aos problemas decorrentes do 
baixo nível de qualificação da população portuguesa. Entre a 
experiência adquirida e o desafio de proporcionar mais 
oportunidades e melhor qualidade de ensino a um número cada vez 
maior de alunos, impõe-se fazer uma opção entre soluções mais 
facilitadoras de uma aquisição rápida de reconhecimento escolar e 
aquelas, eventualmente mais exigentes e mais rigorosas, que 
credibilizem o processo de aprendizagem e certificação.  
Os bons e maus aspectos das experiências passadas do ensino 
secundário recorrente ajudaram à reflexão em torno de um modelo 
que, articulado com as diferentes iniciativas de reforma no ensino 
de nível secundário, pudesse responder à imperiosa necessidade de 
relançar em bases sólidas esta modalidade especial de ensino.  
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O resultado dessa reflexão é agora submetido à discussão pública, 
sob a forma de documento orientador. À semelhança dos anteriores 
processos de discussão pública, pretende ser um documento de 
trabalho, aberto aos contributos de todos aqueles que fazem a 
escola dia a dia, aos cidadãos, às associações profissionais e 
sindicais de professores.  
O prazo de 30 dias para a discussão pública, contados sobre o dia 
1 de Julho de 2003, permitir-nos-á concluir a primeira fase da 
Reforma do Ensino Secundário de forma a produzir efeitos a partir 
do ano lectivo de 2004-2005, para todo o ensino de nível 
secundário. 
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1. Enquadramento e evolução do ensino secundário recorrente no 
sistema de ensino português. 

 
1.1. O conceito de educação recorrente surge no início da década de 70, 

tendo em vista constituir uma alternativa ao sistema educativo 
tradicional, sendo seus princípios integradores: a recorrência – 
frequência episódica de aprendizagens formais, podendo o aluno 
(re)iniciar a sua formação escolar em qualquer momento; a 
integração dos saberes – os saberes e competências adquiridos 
deveriam ser objecto de reconhecimento; a flexibilização – os cursos 
deveriam ser estruturados de forma a adaptarem-se às necessidades 
e interesses dos alunos; a capitalização – valorização e creditação de 
saberes escolares e, eventualmente, extra-escolares, de forma 
permanente e cumulativa.  

 
1.2. Em finais dos anos 80, foi lançado um projecto experimental dos 

cursos nocturnos do ensino preparatório e do curso geral do ensino 
secundário (actual 3º ciclo). Estes cursos, estruturados num currículo 
específico e com uma organização assente num sistema de unidades 
capitalizáveis, tinham como pressupostos teóricos o distanciamento 
relativamente ao ensino regular, em razão das especificidades 
próprias do segmento da população a que se destinam. 

 
1.3. Em 1991 foram traçadas as directrizes da experiência dos cursos do 

ensino básico recorrente, ao nível do 3º ciclo, apontando-se já para 
um plano de extinção dos cursos gerais nocturnos nos 
estabelecimentos de ensino que integravam ou viessem a integrar os 
cursos organizados segundo o sistema de unidades capitalizáveis. 
Por outro lado, definiam-se igualmente normas relativas ao ensino 
secundário, cujos cursos, na modalidade de ensino recorrente, 
deveriam ser organizados segundo o sistema de unidades 
capitalizáveis.  
Assim, fundamentado nos princípios do desenvolvimento 
individualizado de aprendizagem e de autoformação e no respeito 
pelo ritmo de progressão de cada aluno, o ensino recorrente 
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consolidou-se como um subsistema, com programas e metodologias 
inspirados nos grandes objectivos da educação de adultos. 

 
1.4. Ao nível do ensino secundário recorrente a experiência pedagógica 

por unidades capitalizáveis inicia-se no ano lectivo de 1992/93 e 
generaliza-se a partir do ano lectivo de 1996/97.  

 
1.5. No ano lectivo de 1999/2000, foi lançada a experiência pedagógica 

de ensino recorrente por blocos capitalizáveis, introduzindo 
alterações no funcionamento do ensino recorrente, passando o 
processo de ensino e de aprendizagem a ser dirigido ao grupo-
turma, deixando, desse modo, de coexistir na mesma sala de aula 
alunos posicionados em diferentes unidades. 
Trata-se de uma experiência a decorrer num número restrito de 
escolas, funcionando, no que respeita ao ensino secundário, com 
base em programas elaborados a partir dos conteúdos 
programáticos previstos para o sistema de unidades capitalizáveis, 
embora já com alguns ajustamentos aos conteúdos leccionados no 
ensino regular. 

 
2. Enquadramento legal e objectivos próprios do ensino recorrente. 
 

2.1. Balizado pelos princípios enformadores consagrados na Lei nº 
46/86, de 14 de Agosto (L.B.S.E.) e com o enquadramento geral de 
organização estabelecido pelo Decreto-Lei nº 74/91, de 7 de 
Fevereiro, o ensino secundário recorrente preenche uma das 
vertentes da educação de adultos, em contexto escolar, de acordo 
com um plano de estudos organizado, proporcionando a obtenção 
de graus académicos equivalentes aos conferidos pelo ensino 
regular. 
Trata-se de um subsistema criado para uma categoria especificada 
de destinatários, restringindo a lei o seu público – alvo “aos 
indivíduos que já não se encontram na idade normal de frequência 
dos cursos básico e secundário” e aqueloutros que “não tiveram 
oportunidade de se enquadrar no sistema de educação escolar na 
idade normal de formação, tendo em especial atenção a eliminação 
do analfabetismo” (cfr. nºs 1 e 2 do artº 20º da LBSE), e para o qual o 
artigo 5º do antecitado Decreto-Lei traça os objectivos próprios de 
“assegurar uma escolaridade, de segunda oportunidade, aos que 
dela não usufruíram na idade própria, aos que abandonaram 
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precocemente o sistema educativo e aos que o procuraram por 
razões de promoção cultural e profissional; e de atenuar os 
desequilíbrios existentes entre os diversos grupos etários, no que 
respeita aos seus níveis educativos” 

 
2.2. Quis, pois, o legislador, modelar o ensino recorrente como uma 

resposta adequada à necessidade de proporcionar a uma população 
adulta, em regra já inserida no mercado do trabalho, uma segunda 
oportunidade de formação conferindo-lhe, desse modo, um papel de 
inestimável valor na superação das desigualdades e assimetrias que 
ainda descriminam os diversos grupos etários da população 
portuguesa, proporcionando por via deste sistema um processo 
organizado de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências que, para além do enriquecimento cultural e de 
formação pessoais, melhor qualifique, técnica e profissionalmente, a 
responder às crescidas exigências da sociedade hodierna, nela 
intervindo como participante activo nas transformações sociais, 
económicas e culturais. 

 
3. Desvios da essência conceptual e uso abusivo da modalidade de 

ensino secundário recorrente. 
 

Contrariando o espírito e razão de ser que inequivocamente 
decorrem dos supra referidos textos legais, instrumentos 
regulamentares sucessivos vieram permitir um conjunto de 
anomalias e irregularidades no funcionamento do ensino secundário 
recorrente e que se traduziram no uso impróprio e abusivo desta 
modalidade especial de ensino para fins totalmente diversos para 
que foi criado, descaracterizando-o da sua essência e verdadeiros 
fundamentos. 
Caso mais gritante de afastamento dos princípios que presidiram à 
criação do ensino secundário recorrente e os específicos objectivos 
que lhe foram traçados pela lei, revelou-se no aproveitamento 
abusivo e ilícito desta modalidade de ensino especial, com o 
objectivo de melhorias de classificação, mesmo em cursos já 
concluídos e certificados no ensino regular, para desta forma 
enviesada e escandalosamente injusta mais facilmente aceder ao 
ensino superior. 
Não pode deixar de surpreender que tais práticas fraudatórias 
possam ter florescido e assumido o gigantismo recentemente 
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tornado público, sem que tivessem sido tomadas as medidas 
atempadas para pôr termo a esse reino de abusos e iniquidades. 

 
3.1. Medidas de intervenção prioritária. 

 
Face ao quadro antecedentemente descrito, colocou-se ao Ministério 
da Educação, a imprescindibilidade de rever todo o enquadramento 
normativo do ensino recorrente, reconduzindo-o às grandes linhas 
da filosofia inicial em que a Lei de Bases do Sistema Educativo e o 
Decreto-Lei nº 74/91, de 9 de Fevereiro, o justificaram. 
Imperativo era, porém, e sem prejuízo do prosseguimento dos 
trabalhos preparatórios com vista à reforma global que ora se 
enuncia no presente Documento Orientador, a adopção de medidas 
de intervenção prioritárias e de resposta imediata às mencionadas 
anomalias e irregularidades, o que foi feito, mediante as adequadas 
actuações normativas, de que se releva: 

 
 

– Revisão do regime de transferência dos alunos do ensino 
secundário regular para a modalidade do ensino secundário 
recorrente no decurso do mesmo ano lectivo (Despacho nº 
17221/2002, de 05 de Agosto); 
 

– Reposição das condições de acesso ao ensino recorrente, de 
harmonia com disposição imperativa da Lei de Bases  do 
Sistema Educativo (Despacho nº 49/2002, de 4 de 
Novembro ); 
 

– Aplicação uniforme das normas em vigor  nas matérias 
respeitantes à matrícula e frequência e planos de estudos 
(Portaria nº 302/2003, de 12 de Abril). 

 
4. Os objectivos estratégicos para a Educação e Formação. 
 

A cooperação política firmada pelos países da União Europeia no domínio 
da educação e formação desenvolveu-se sobretudo a partir do Conselho 
Europeu de Lisboa em Março de 2000, no âmbito do qual se enunciou 
como grande objectivo estratégico para a nova década tornar a Europa 
comunitária “ na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica 
do mundo capaz de um crescimento económico duradouro, acompanhado 
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de uma melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e de uma maior 
coesão social”. 
Para a prossecução desse desígnio, projectou-se o desenvolvimento de 
políticas coerentes e com definição de objectivos concretos no contexto 
da União Europeia de que relevam: o aumento da qualidade e eficácia dos 
sistemas educativos e a garantia do acesso de todos à educação e 
formação com ligação efectiva destas últimas às novas tecnologias 
tirando partido do seu elevado potencial como meio de aprendizagem, 
nomeadamente para aqueles que têm menores oportunidades de acesso a 
espaços formais de aprendizagem e de apoio escolar. 
Por outro lado, e elevada à condição de princípio director das políticas 
europeias em matéria de educação e formação, a aprendizagem ao longo 
da vida apresenta-se como um conceito operativo de nuclear importância 
de forma a proporcionar a todos o benefício da adaptação às exigências 
das mutações sociais e económicas, assim se promovendo uma cidadania 
activa nos planos pessoal, social e profissional. Trata-se, com efeito, de 
um elemento chave no desenvolvimento das políticas educativas com 
particular relevância em países como o nosso, onde a baixa taxa de 
escolarização e os índices de abandono se elevam além das médias 
europeias. 
De facto, se tivermos presente as conclusões de estudos mais recentes 
que apontam para cerca de 80% da população portuguesa entre os 25 e 
os 64 anos como tendo uma habilitação igual ou inferior ao ensino 
básico, mais nos revelando que dos jovens com idades compreendidas 
entre os 18 e os 24 anos, cerca de 50% têm uma qualificação igual ou 
inferior ao ensino básico e 44% não concluíram o ensino secundário, fica 
bem evidenciado o grau de determinação que se impõe imprimir nas 
estratégias conducentes à alteração da situação. 
 
As grandes linhas da política nacional do sistema educativo inscritas no 
Programa do XV Governo Constitucional dão acolhimento aos referidos 
objectivos definidos pelo Conselho da Europa para o futuro do espaço de 
educação e formação. 
Nessa perspectiva, assumindo como decisiva a opção estratégica de 
potenciar a articulação progressiva entre as políticas de “educação e 
formação”, o Governo propõe-se “recentrar as políticas educativas na 
resposta objectiva às necessidades de cada aluno, a fim de melhorar a sua 
educação e formação, prosseguindo metas ambiciosas aferidas 
internacionalmente, combatendo as assimetrias sociais e regionais, que 
tanto se têm acentuado nos últimos anos”. 
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Aposta-se, assim, numa educação “com sentido de modernidade, que 
ajude a combater os atrasos estruturais e os bloqueios do 
desenvolvimento da cultura científica, promovendo e incentivando uma 
educação mais solidária que não esqueça aqueles que verdadeiramente 
precisam”. 
 
É de harmonia com tais enunciados programáticos e no contexto do 
desenvolvimento do princípio basilar da formação ao longo da vida que se 
pretende que perpasse todo o sistema educativo, que se confere ao 
ensino recorrente um papel de relevo na prossecução de uma politica 
educativa de combate às assimetrias sociais e culturais, dando largo 
contributo para a efectivação da igualdade do acesso aos benefícios da 
educação, da cultura e da ciência.  

 
5. O Ensino Secundário Recorrente por blocos de aprendizagem. 
 

 
5.1. As vicissitudes que afectaram o ensino secundário recorrente nos 

últimos anos reclama a adopção de uma política no sentido da 
credibilização desta modalidade especial de ensino no contexto do 
sistema educativo, a qual, partindo da imperativa recondução à sua 
essência originária, proceda às inovações necessárias em ordem a 
suprir desajustamentos e disfunções evidenciadas no modo de 
funcionamento do ensino recorrente e, bem assim, garantir a sua 
adequada interacção com os demais subsistemas, respeitando os 
objectivos e linhas mestras que presidiram à revisão geral do ensino 
secundário. 
A concepção de um currículo coerente com os objectivos acima 
enunciados assentou no pressuposto essencial da adopção de um 
regime único para todo o sistema, sendo que, nesta matéria haveria 
que decidir sobre o regime que mais garantias pudesse oferecer à 
consecução dos fins inerentes a esta modalidade especial de ensino. 
No quadro de diagnóstico efectuado constata-se a inoperatividade, 
incapacidade de atracção e elevado défice de resultados do sistema 
das unidades capitalizáveis, claramente reflectidos na elevada taxa 
de abandono e na reduzida capitalização. De facto este sistema 
revelou-se incapaz de responder ao amplo universo de alunos que 
necessitam de um ensino e de uma aprendizagem mais apoiada e 
orientada, satisfazendo apenas uma minoria de alunos portadores de 
manifestas capacidades de autoformação. 
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No que respeita à avaliação efectuada sobre a experiência 
pedagógica do ensino recorrente por blocos capitalizáveis, 
evidencia-se um conjunto de aspectos positivos desse sistema de 
ensino recorrente, dos quais se destacam a dinâmica e o clima de 
aprendizagem, a existência de um grupo – turma, a gestão mais 
eficaz dos conteúdos programáticos e maior facilidade no 
diagnóstico das dificuldades sentidas pelos alunos, o que tem 
permitido o aumento expressivo de taxas de capitalização e uma 
redução significativa das taxas de abandono. 

 
5.2. É pois no quadro dos princípios, objectivos e opções enunciados que 

se submete à discussão pública as linhas orientadoras da revisão 
curricular do ensino secundário recorrente. 
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6. Princípios orientadores da revisão curricular do ensino secundário 

recorrente. 
 
 

6.1. Concepção de um modelo de ensino recorrente integrado no sistema 
de educação e formação de adultos, podendo constituir-se 
igualmente numa via educativa e formativa para jovens que 
procuram nesta modalidade de ensino uma resposta que lhes 
permita a conciliação da frequência de estudos com obrigações 
pessoais ou profissionais, nos termos definidos pela Lei de Bases do 
Sistema Educativo. 

    
6.2. Concepção de um desenho curricular assente num currículo mínimo, 

proporcionando às escolas a oferta de disciplinas em função do seu 
projecto educativo e aos alunos o enriquecimento da sua formação. 

 
6.3. Construção de planos de estudo sobre as matrizes curriculares dos 

cursos científico-humanísticos e tecnológicos do ensino secundário 
regular adaptados ao ensino ministrado, predominantemente, em 
regime nocturno e adequado às características dos alunos que 
procuram nesta modalidade especial de ensino uma segunda 
oportunidade de educação e formação. 

 
6.4. Definição de um modelo de avaliação que permita articular a 

avaliação contínua realizada em contexto de grupo-turma e a 
capitalização de conhecimentos e saberes, distinguindo a conclusão 
do ciclo de escolaridade por um lado e, por outro, o cumprimento 
das condições exigidas em termos de avaliação externa com vista ao 
acesso ao ensino superior. A este modelo de avaliação 
corresponderá a possibilidade de dupla certificação: uma visando a 
integração no mercado de trabalho, a outra habilitando para o 
prosseguimento de estudos, sujeita esta a condições de acesso 
idênticas às exigidas para o ensino regular. 

 
6.5. Inclusão no ensino obrigatório de uma disciplina de Tecnologias de 

Informação e Comunicação integrando a formação geral. Esta 
disciplina para além de permitir, em muitos casos, um primeiro 
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contacto com a informática, proporcionará uma formação nesta área 
em torno de ferramentas de produtividade. 

 
6.6. Definição de um sistema de permeabilidade entre o ensino 

recorrente e os outros subsistemas. 
 

6.7. Admissão de diferentes modalidades de frequência por forma a 
responder aos diferentes ritmos e condições de participação nas 
aprendizagens. 

 
6.8. Valorização de uma área curricular nos cursos tecnológicos que 

articule a teoria e a prática em situação simulada de contextos de 
trabalho. 

 
6.9. Distribuição equilibrada das cargas horárias pelo referencial de três 

anos de duração do ciclo. 
 

6.10. Racionalização da carga horária lectiva semanal dos alunos, 
adequando-a aos objectivos do ensino recorrente, ao regime em que 
é ministrado e às características dos alunos. 

 
6.11. Adequação dos programas à especificidade do ensino recorrente, 

valorizando os conteúdos e competências essenciais e estruturantes. 
 
 

7. Organização do ensino secundário recorrente. 
 

7.1. Acesso ao ensino secundário recorrente. 
 

7.1.1. Têm acesso ao ensino secundário recorrente os indivíduos que 
preencham o requisito da idade previsto na Lei de Bases do 
Sistema Educativo, e possuam o 9º ano de escolaridade ou 
habilitação equivalente, e comprovem, no caso dos menores de 
18 anos, o efectivo exercício de actividade laboral. 

7.1.2. Caso o indivíduo não seja detentor do 9º ano de escolaridade ou 
habilitação equivalente, poderá ter acesso a esta modalidade 
especial de ensino mediante uma avaliação diagnóstica 
globalizante. Esta avaliação visa o reconhecimento e a validação 
de conhecimentos, saberes e competências adquiridas em 
contexto escolar e não escolar e destina-se a determinar se o 
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aluno detém os pré-requisitos necessários à frequência do nível 
de ensino em que se pretende matricular. 

 
7.2. Modalidades de frequência 

 
7.2.1. No acto de formalização da matrícula, o aluno poderá optar, em 

cada uma das disciplinas em que se inscreve, por uma das 
modalidades de frequência - regime presencial ou não 
presencial. 

 
7.2.2. No decurso do ano lectivo o aluno poderá solicitar a alteração de 

seu regime de frequência. 
 

7.3. Às faltas e seus efeitos é aplicável o regime definido pela Lei nº 
30/2002, de 20 de Dezembro. 
Aos alunos que se encontrem em risco de ultrapassarem o limite de 
faltas injustificadas é permitido, caso o solicitem, a passagem para o 
regime não presencial.  
Os alunos com estatuto de estudante-trabalhador, quando atingirem 
o limite de faltas injustificadas a uma determinada disciplina passam 
automaticamente para o regime não presencial. 

 
7.4. Apoio Escolar 

 
7.4.1. Nas escolas em que funcione o ensino recorrente, será criado um 

centro de apoio aos alunos e à sua autoformação. 
 

7.4.2.  O centro de apoio funcionará como espaço de apoio e 
acompanhamento presencial, podendo igualmente funcionar em 
regime de apoio a distância, nomeadamente, prestando apoio aos 
alunos do regime presencial e não presencial através da Internet, 
disponibilizando-lhes, entre outros, materiais informativos e 
formativos de índole didáctico e disciplinar, assim como 
documentos de avaliação formativa. 

 
7.4.3.  O funcionamento do centro de apoio ficará a cargo de uma 

equipa de professores designada pelo órgão de administração e 
gestão da escola e deverá ser dotado de documentação e material 
pedagógico e didáctico indispensáveis.  
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7.4.4.  A organização do apoio a distância será da responsabilidade da 
escola. 

 
 

 
7.5. Natureza dos cursos científico-humanísticos e cursos tecnológicos 

do ensino recorrente. 
 

A natureza dos cursos do ensino recorrente está associada ao 
princípio fundamental desta modalidade especial de ensino, isto é, 
uma modalidade que se constitui como uma segunda oportunidade 
de estudo e de formação. Assim, para além da certificação 
académica e profissional para que está vocacionado faculta-se, de 
igual modo, a possibilidade do prosseguimento de estudos de nível 
politécnico ou universitário, consoante a opção feita por cursos 
tecnológicos ou cientifico-humanísticos. 

 
7.6. Organização curricular. 

 
7.6.1. Os planos curriculares dos cursos do ensino secundário 

recorrente devem adoptar, com as necessárias adaptações, os 
planos curriculares definidos para o ensino secundário regular. O 
plano curricular de cada curso, com um referencial de tempo 
escolar de três anos, será organizado por disciplinas, em regime 
modular por blocos capitalizáveis sequenciais. 

 
7.6.2. Formação geral nos cursos cientifico-humanisticos e nos cursos 

tecnológicos – O plano curricular dos diferentes cursos engloba 
uma formação geral comum destinada a fornecer uma visão 
integradora da dimensão humanista, cívica e social, bem como o 
desenvolvimento de competências no domínio das tecnologias de 
informação e comunicação. Esse tronco comum é constituído 
pelas seguintes disciplinas: 

 

7.6.2.1. Português, assegurando que todos os alunos, 
independentemente do seu percurso escolar, desenvolvam 
e aprofundem o domínio da língua portuguesa, 
valorizando a literatura portuguesa na prossecução desse 
objectivo; 
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7.6.2.2. Língua Estrangeira, assegurando a aquisição de 
competências mínimas para a sua utilização na vida 
quotidiana, num mundo interdependente, nomeadamente 
no contexto europeu; 

 

7.6.2.3. Filosofia, permitindo que todos os alunos aprendam a 
reflectir, a problematizar e a relacionar diferentes formas 
de interpretação da realidade. As questões de 
desenvolvimento da ciência, da arte e da tecnologia, numa 
sociedade em mudança permanente, devem constituir 
motivo de análise, de interpretação e de reflexão; 

 

7.6.2.4. Tecnologias de Informação e Comunicação, disciplina 
fundamental para as aprendizagens essenciais numa 
sociedade dinâmica e inovadora, em que o domínio de 
ferramentas básicas na área das tecnologias da informação 
e comunicação é imprescindível. 
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7.6.3. Cursos cientifico-humanisticos. 

 

A matriz curricular dos cursos científico-humanisticos do ensino 
secundário recorrente assenta no conceito de currículo mínimo assente 
sobre um conjunto elementar de competências estruturantes e é 
constituída por duas componentes de formação: a formação geral e a 
formação especifica. 

 
 

CURSOS CIENTIFICO – HUMANISTICOS 
( carga horária – unidades lectivas de 90 minutos) a) 

 
Componentes de 
formação 

 10º 11º 12º 
Blocos Carga 

horária 
semanal 

Blocos Carga 
horária 
semanal 

Blocos Carga 
horária 
semanal 

Formação Geral Português 3 
 

2 3 2 3 2 

Língua Estrangeira I ou II b) 3 1 3 1 
 

 

Filosofia 3 1,5 
 

3 1,5 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

3 1  

Subtotal  5,5  4,5  2 
Formação 
Especifica 

 

Disciplina Trienal  3 2,5 3 2,5 3 
 

2,5 

Disciplina Bienal  
 
 

3 2 3 2  

Disciplina Bienal  
 

3 2 3 2 

Opções c) Disciplinas anuais    
3 

 
3 

Subtotal  6,5  6,5  5,5 
 
Total 
 

 
Blocos / carga horária 

 
21 

 
12 

 
18 

 
11 

 
9 

 
7,5 

 
 

a) Podendo ser desdobradas em unidades lectivas parciais de 45 minutos. 
b) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma 

língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.  
c) O aluno escolhe uma disciplina. O aluno poderá, por iniciativa própria, matricular-se numa 2º disciplina de opção que fará 

parte integrante do seu plano de estudos.  
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7.6.3.1. A componente da formação específica integra um conjunto 
de disciplinas de frequência obrigatória constituído por 
uma disciplina trienal, duas disciplinas bienais e uma 
disciplina anual. A definição deste conjunto de disciplinas 
pretende garantir a aquisição de conhecimentos 
considerados significantes e estruturantes do respectivo 
curso. 

 

Para além do currículo mínimo, o aluno poderá inscrever-
se em qualquer outra disciplina, nomeadamente numa 
segunda disciplina anual do 12º ano. No caso de o aluno 
frequentar alguma disciplina para além das que lhe são 
exigidas, o registo da frequência e aproveitamento 
constará, nos mesmos termos e para todos os efeitos, do 
seu currículo do ensino secundário recorrente. 

 

7.6.3.2. As cargas horárias anuais e semanais devem ser 
consentâneas com os objectivos do ensino recorrente e 
ajustadas ao regime em que é ministrado e às 
características dos alunos. Nesse contexto, foi considerada 
uma carga horária semanal média próxima das 10 
unidades lectivas de 90 minutos. 
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7.6.4. Cursos tecnológicos 

 

A matriz curricular dos cursos tecnológicos do ensino secundário 
recorrente é constituída por três componentes de formação: a formação 
geral, idêntica à dos cursos científico-humanísticos, a formação 
científica e a formação tecnológica. 

 
CURSOS TECNOLÓGICOS 

( carga horária – unidades lectivas de 90 minutos) a) 

 
Componentes 
de formação 

 10º 11º 12º 
Blocos Carga 

horária 
semanal 

Blocos Carga 
horária 
semanal 

Blocos Carga 
horária 
semanal 

Formação 
Geral 

Português 3 
 

2 3 2 3 2 

Língua Estrangeira I ou II b) 3 1 3 1 
 

  

Filosofia 3 1,5 
 

3 1,5  

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

3 1  

Subtotal  5,5  4,5  2 
Formação 
Cientifica 

 

Disciplina Trienal 3 2 3 2 3 
 

2 

Disciplina Bienal 
 
 

3 1 3 1  

Subtotal 
 3  3  2 

Formação 
Tecnológica Disciplina Trienal 

3 2 3 2 3 2 

Disciplina Trienal 
3 1 3 1,5 3 1,5 

 
Disciplina Bienal 
 

3 1 3 1  

Á
re

a 
Te

cn
ol

óg
ic

a 
In

te
gr

ad
a 

Especificação c): 

* Especificação 1 

* Especificação 2 
  
 Projecto Tecnológico e) 
 

  
 
 

3 
 
 
 

3 

 
 
 

5 d) 

Subtotal  4  4,5  8,5 
 
Total 
 

 
Blocos / carga horária 

 
27 

 
12,5 

 
24 

 
12 

 
18 

 
12,5 

 
a) Podendo ser desdobradas em unidades lectivas parciais de 45 minutos. 
b) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma 

língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.  
c) O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu. 
d) A gestão da carga horária semanal da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico será da responsabilidade da 

escola, salvaguardando que a carga horária total anual da disciplina de Especificação seja de 100 unidades lectivas e a do 
Projecto Tecnológico de 65 unidades lectivas. 

e) O Projecto Tecnológico é assegurado pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação 
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7.6.4.1. Componente da formação Científica - Constituída por uma 
disciplina trienal e uma disciplina bienal que, em conjunto 
com as disciplinas tecnológicas, visa proporcionar ao 
aluno uma formação de banda larga, permitindo o 
desenvolvimento de um conjunto de competências de base 
do respectivo curso. 

 

7.6.4.2. Componente da formação Tecnológica - Constituída por 
duas disciplinas de natureza técnica e tecnológica 
(disciplinas trienais), uma disciplina de natureza prática ou 
teórico-prática (disciplina bienal) e uma área tecnológica 
integrada (12º ano), englobando uma disciplina de 
especificação e o projecto tecnológico. As disciplinas 
tecnológicas articulam-se com as disciplinas da formação 
científica, proporcionando ao aluno uma formação de 
banda larga que culmina no 12.º ano numa especialização 
curricular traduzida pela área tecnológica integrada que 
permite o aprofundamento e desenvolvimento das 
competências adquiridas anteriormente, tendo em vista a 
preparação para uma profissão. 

 

7.6.4.3. Área Tecnológica Integrada - Esta área, da 
responsabilidade do professor que lecciona a disciplina de 
especificação, pretende articular as aprendizagens 
adquiridas nas disciplinas científicas e tecnológicas ao 
longo dos 10º e 11º anos com as aprendizagens mais 
específicas nesta fase de especialização curricular (12º 
ano). A organização desta área tecnológica integrada 
permite a mobilização e integração de competências 
desenvolvidas no âmbito das diferentes disciplinas do 
curso, nomeadamente da formação científica e 
tecnológica, de forma a facilitar a aproximação ao mundo 
do trabalho. Esta área integrada deverá funcionar da 
seguinte forma: 
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Disciplina de Especificação e Projecto Tecnológico - 
A gestão da carga horária anual (165 unidades 
lectivas de 90 minutos) da disciplina de 
Especificação e do Projecto Tecnológico será da 
responsabilidade da escola, garantindo a carga 
horária de 5 unidades lectivas por semana para as 
duas áreas, perfazendo a carga horária anual da 
disciplina de Especificação 100 unidades lectivas e a 
do Projecto Tecnológico 65 unidades lectivas. Esta 
organização procura responder ao facto de na área 
do Projecto Tecnológico se elaborar o produto ou 
actividade a apresentar no final do ano lectivo na 
Prova de Aptidão Tecnológica e o desenvolvimento 
de práticas simuladas (ou outras) de aproximação 
aos contextos de trabalho.  

 

7.6.4.4. As cargas horárias anuais e semanais dos cursos 
tecnológicos devem ser ajustadas aos objectivos do ensino 
recorrente, ao regime em que é ministrado e às 
características dos alunos, não podendo, no caso dos 
cursos tecnológicos deixar de reflectir o seu carácter 
profissionalmente qualificante. Desse modo, as cargas 
horárias semanais sofrem um ligeiro aumento, 
relativamente aos cursos científico-humanísticos, 
apresentando uma carga horária semanal média próxima 
das 12 unidades lectivas de 90 minutos. 

 

 

7.6.5. Avaliação – A realizar no contexto do grupo-turma, bloco a bloco 
e em cada ano de escolaridade. Os alunos dos cursos 
tecnológicos terão que realizar uma Prova de Aptidão 
Tecnológica. No caso do aluno pretender prosseguir estudos no 
ensino superior terá que se submeter à avaliação externa, nos 
mesmos termos do ensino secundário regular. 

 

7.6.5.1. Modalidades de avaliação – As modalidades de avaliação 
compreenderão a avaliação diagnóstica globalizante, 
diagnóstica, formativa, sumativa interna (presencial e não 
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presencial), de recurso e, no caso da conclusão do ensino 
secundário recorrente para efeitos de prosseguimento de 
estudos no ensino superior, avaliação sumativa externa. 

 
7.6.5.1.1. Avaliação diagnóstica globalizante – Esta 

modalidade de avaliação será aplicada no caso dos 
indivíduos que, preenchendo o requisito da idade 
para acesso ao ensino secundário recorrente, não 
possuam o 9º ano ou habilitação equivalente.  

 

7.6.5.1.2. Avaliação diagnóstica - Realizando-se quando 
oportuna, revela-se extremamente relevante nesta 
modalidade especial de ensino no início dos 
primeiros blocos de cada disciplina, face à  eventual 
heterogeneidade dos alunos e dos seus percursos 
escolares. Trata-se, assim, de um momento 
importante na perspectiva de delinear, tanto pelo 
professor como pelos alunos, as estratégias de 
superação das dificuldades que, eventualmente, se 
venham a verificar. 

 

7.6.5.1.3. Avaliação formativa – Fundamental no contexto da 
organização que se propõe para o ensino 
secundário recorrente e no âmbito da avaliação 
contínua, destina-se a informar o aluno e os 
professores sobre o desenvolvimento e a qualidade 
do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

7.6.5.1.4. Avaliação sumativa interna em regime presencial - 
realizando-se no contexto do grupo – turma, 
assenta em instrumentos de avaliação diversificados 
de carácter contínuo e sistemático. A avaliação 
sumativa interna em regime presencial efectua-se 
para cada disciplina, em cada ano lectivo, bloco a 
bloco e formaliza-se em conselho de turma no final 
de cada um dos três períodos lectivos, 
expressando-se na escala de 0 a 20 valores. 
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7.6.5.1.4.1. No mesmo ano de escolaridade, o aluno pode 
transitar ao bloco seguinte de uma disciplina, 
desde que a classificação obtida no bloco 
antecedente não seja inferior a 8 valores ou não 
apresente duas classificações nos blocos 
antecedentes inferiores a 10 valores. 

 

7.6.5.1.4.2. Em cada ano de escolaridade, considera-se em 
condições de frequentar o bloco inicial do ano 
de escolaridade seguinte numa determinada 
disciplina, o aluno que obtenha média igual ou 
superior a 10 valores nas classificações dos 
blocos desse ano e não apresente mais do que 
um bloco com classificação inferior a 10 valores. 

 

7.6.5.1.4.3. Caso o aluno não se encontre em condições de 
frequentar o bloco inicial do ano seguinte ou 
concluir os blocos no último ano numa 
determinada disciplina, pode solicitar uma 
avaliação de recurso aos blocos cuja 
classificação tenha sido inferior a 10 valores ou 
blocos não capitalizados.  

 

7.6.5.1.4.4. No final do ensino secundário recorrente os 
alunos dos cursos tecnológicos realizarão uma 
prova de aptidão tecnológica, nos termos que 
estiverem definidas para o ensino secundário 
regular. 

 

7.6.5.1.5. Avaliação sumativa interna não presencial – Esta 
avaliação ocorre em dois momentos no ano lectivo, 
no mês de Março e no final do ano lectivo. A prova 
de avaliação incidirá sobre um bloco ou um 
conjunto de blocos, sendo a sua capitalização 
obrigatoriamente sequencial.  
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7.6.5.1.5.1.  As provas de avaliação para os alunos inscritos 
em regime não presencial podem revestir, as 
formas de prova teórica-prática, de prova 
escrita, e provas escrita e oral, no caso das 
línguas estrangeiras. 

 

7.6.5.1.5.2. A classificação a atribuir a cada um dos blocos é 
a obtida na prova de avaliação, expressa na 
escala de 0 a 20 valores. 

 

7.6.5.1.5.3. No final do ensino secundário recorrente os 
alunos dos cursos tecnológicos realizarão uma 
prova de aptidão tecnológica, nos termos que 
estiverem definidas para o ensino secundário 
regular. 

 

7.6.5.1.6. Avaliação de recurso – A prova de avaliação de 
recurso será facultada aos alunos que não se 
encontrem em condições de frequentar o bloco 
inicial no ano de escolaridade seguinte ou de 
concluir os blocos no último ano numa determinada 
disciplina. A prova incidirá sobre os conteúdos 
correspondentes aos blocos a capitalizar. Esta 
modalidade de avaliação realiza-se no final do ano 
lectivo, podendo ser utilizadas as provas de 
avaliação previstas para a avaliação sumativa 
interna em regime não presencial. 

 

7.6.5.1.6.1. A classificação da avaliação de recurso terá que 
ser igual ou superior a 10 valores para obter 
aprovação no(s) bloco(s). 

 

7.6.5.1.6.2. No caso de reprovação na prova de recurso o 
aluno poderá, no ano seguinte, inscrever-se em 
todos os blocos, mesmo os já capitalizados  para 
melhoria de classificação, nos blocos não 
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capitalizados ou, ainda, no regime não 
presencial. 

 

7.6.5.1.7. Avaliação sumativa externa – Os alunos do ensino 
secundário recorrente que pretendam prosseguir 
estudos no ensino superior terão que realizar uma 
avaliação sumativa externa que compreende a 
realização de exames nacionais nos seguintes 
termos: 

 

Nos cursos científico–humanísticos nas disciplinas de: 

 

a) Português; 

b) Filosofia; 

c) Trienal específica; 

d) Numa das disciplinas bienais específicas.  

 

Nos cursos tecnológicos nas disciplinas de: 

 

a) Português; 

b) Filosofia; 

c) Trienal científica 

 

À avaliação sumativa externa no ensino secundário recorrente é 
aplicável o regime que para esse efeito vier a ser estabelecido 
para o ensino secundário regular.  

 

7.6.6. Certificação 

 

7.6.6.1.  A obtenção em todas as disciplinas de um determinado 
plano de estudos de uma classificação final igual ou 
superior a 10 valores, confere ao aluno a conclusão com 
aproveitamento de um curso do ensino secundário 
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recorrente e, no caso dos cursos tecnológicos, a 
qualificação profissional de nível III.  

 

7.6.6.2. Para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino 
superior, o aluno terá que realizar a avaliação sumativa 
externa e obter em todas as disciplinas do respectivo 
plano de estudos uma classificação final igual ou superior 
a 10 valores calculada, no que respeita às disciplinas 
sujeitas a exame nacional, pela média ponderada das 
avaliações sumativas interna e externa, de acordo com as 
regras para o efeito estabelecidas para o ensino 
secundário regular 

 

7.6.7. Sistema de permeabilidade – Será garantida a permeabilidade 
entre os diferentes subsistemas e o ensino recorrente, de forma a 
proporcionar ao aluno a correcção e reorientação do seu percurso 
escolar. 

 

7.6.8. Equivalências – Às situações escolares dos alunos provenientes 
de outros subsistemas de ensino secundário não contempladas 
pelo sistema de permeabilidade, será aplicada obrigatoriamente o 
regime de equivalências a publicar em diploma próprio. 

 

7.6.9. Implementação. 

 

 

7.6.9.1.  A presente revisão curricular do ensino secundário 
recorrente entrará em vigor no ano lectivo 2004/2005. 

 

 


