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1 Educação Inclusiva 

O direito à educação é um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(ONU, 1948), da Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1959) e também da Convenção 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2006). De acordo com a UNESCO 

(2009), a educação inclusiva é um processo que visa responder à diversidade das necessidades 

de todos os alunos promovendo a participação e a aprendizagem. 

O documento “Orientações Políticas” da UNESCO (2009), sugere que: 

“A inclusão é entendida como um processo para responder à diversidade das necessidades de 

todas as crianças, jovens e adultos, aumentando a participação nas aprendizagens, nas culturas 

e nas comunidades, reduzindo e eliminando a exclusão da educação ou dentro desta. 

Promover a inclusão significa estimular a discussão, incentivar atitudes positivas e melhorar 

os enquadramentos sociais e educacionais para lidar com novas exigências nas estruturas de 

educação e de governação. Trata-se de melhorar os processos e ambientes para facilitar a 

aprendizagem, tanto ao nível do aluno no seu contexto de aprendizagem, como ao nível do 

sistema para apoiar a aprendizagem”. 

1.1 O Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, uma escola inclusiva é aquela onde 

todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, encontram 

respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras 

da sua plena inclusão social, tendo como objetivo uma educação de qualidade ao longo da 

escolaridade obrigatória.  

Uma escola inclusiva deverá responder às potencialidades, expectativas e necessidades dos 

alunos, no âmbito de um projeto educativo comum e plural, que proporcione aos alunos a 

participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equidade, aumentando os níveis 

de coesão social.  
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Este desígnio visa responder à diversidade de necessidades dos alunos, através do aumento da 

participação de todos na aprendizagem e na vida da comunidade escolar.  

Tendo como ponto de partida estes objetivos fundamentais do Decreto-Lei, que parecem, na 

sua essência, nobres, interessa perceber como é que são contextualizados e concretizados ao 

nível das escolas. 

1.1.1 Princípios orientadores  

O Artigo 3.º do presente decreto-lei, define os princípios orientadores nos quais se deve 

basear a educação inclusiva, citando-se:  

 Educabilidade universal - todos os alunos têm capacidade de aprendizagem e de 

desenvolvimento educativo; 

 Equidade - garantia de que todos os alunos têm acesso aos apoios necessários de 

modo a concretizar o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento; 

 Inclusão - direito dos alunos ao acesso e participação, de modo pleno e efetivo, aos 

mesmos contextos educativos;  

 Personalização - planeamento educativo centrado no aluno, de modo que as medidas 

sejam decididas casuisticamente de acordo com as suas necessidades, potencialidades, 

interesses e preferências, através de uma abordagem multinível; 

 Flexibilidade - gestão flexível do currículo, dos espaços e dos tempos escolares, de 

modo que a ação educativa nos seus métodos, tempos, instrumentos e atividades possa 

responder às singularidades de cada um; 

 Autodeterminação - respeito pela autonomia pessoal, tomando em consideração não 

apenas as necessidades do aluno, mas também os seus interesses e preferências, a 

expressão da sua identidade cultural e linguística, criando oportunidades para o 

exercício do direito de participação na tomada de decisões; 

 Envolvimento parental - direito dos pais ou encarregados de educação à participação 

e à informação relativamente a todos os aspetos do processo educativo do seu 

educando; 

 Interferência mínima - intervenção técnica e educativa deve ser desenvolvida 

exclusivamente pelas entidades e instituições cuja ação se revele necessária à efetiva 

promoção do desenvolvimento pessoal e educativo das crianças ou alunos e no 

respeito pela sua vida privada e familiar. 
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Realça-se aqui a importância de todos estes princípios orientadores, e a forma como 

intuitivamente se encontram interligados entre si. Acredita-se que quando devidamente 

conjugados, trabalhados e devidamente aplicados, levam a que educação nas nossas escolas 

siga o caminho desejado para uma educação inclusiva. 

Acredita-se que existe, por vezes, uma generalização errada do conceito de equidade, que 

muitas vezes se confunde com igualdade, principalmente na adequação e disponibilização de 

recursos educativos. 

 
Figura 1 – Igualdade vs Equidade na disponibilização dos recursos. 

 

Igualdade - seria dar a todos os mesmos recursos para atingir um dado objetivo. Equidade 

será adaptar os recursos e disponibilizá-los de forma a que todos atinjam o mesmo objetivo, 

que será sob o ponto de vista do DL 54/2018, concretizar o seu potencial de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

1.1.2 Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

No capítulo II do presente decreto-lei são definidas as medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, que têm como finalidade a correta adequação às necessidades e potencialidades de 

cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena, promovendo a equidade e a 

igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na progressão ao longo da 

escolaridade obrigatória.  

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão são organizadas em três níveis de 

intervenção: universais, seletivas e adicionais, conforme mostra a figura 2. 
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Estas medidas são desenvolvidas, ao nível das escolas, tendo em conta os recursos e os 

serviços de apoio disponíveis, numa lógica de trabalho colaborativo e de corresponsabilização 

com os docentes envolvidos e de acordo com as especificidades dos alunos. 

Os artigos 7.º, 8.º e 9.º do presente Decreto-Lei, definem os objetivos de cada uma destas 

medidas, a aplicação das mesmas e ainda a monitorização e a avaliação da eficácia destas 

medidas.  

Como Pais e EE, questiona-se se os recursos disponibilizados para a aplicação das medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, nas diversas escolas, são suficientes para que sejam 

implementadas de forma equitativa. 

Figura 2 – Medidas universais, seletivas e adicionais. 

1.2 Revogação do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro  

O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, 

encontra-se revogado com a introdução do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho (Art.º 40.º). 

As principais alterações que o DL 54/2018 introduz são: 

 Abandona os sistemas de categorização de alunos, incluindo a “categoria” 

necessidades educativas especiais;  

 abandona o modelo de legislação especial para alunos especiais;  
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 estabelece um continuum de respostas para todos os alunos;  

 coloca o enfoque nas respostas educativas e não em categorias de alunos;  

 perspetiva a mobilização, de forma complementar, sempre que necessário e adequado, 

de recursos da saúde, do emprego, da formação profissional e da segurança social. 

Um dos principais benefícios da introdução do DL 54/2018, acredita-se ser a do abandono do 

sistema de categorização dos alunos. Querendo uma escola inclusiva, há que promover a 

inclusão desde cedo. 

No entanto, não se pode esquecer que, o que para uns alunos é uma aprendizagem regular, 

para outros é um desafio e uma conquista diária, por isso a aplicação de todos os princípios 

orientadores de uma educação inclusiva, ser premente e crucial no sucesso da inclusão nas 

escolas. 

 
  

Figura 3 – Perspetiva dos diferentes conceitos: Exclusão, Segregação, Integração e Inclusão 

 

E de que modo, é que foram afetados os alunos que eram abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 

3/2008? Que reformulação sofreu o ensino destes alunos? A inclusão destes alunos melhorou 

com a aplicação do DL 54/2018?  
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1.3 Princípios-chave para a promoção da qualidade 

De acordo com a Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial e no seu 

relatório de 2009, os princípios-chave para a promoção de qualidade na educação inclusiva, 

baseiam-se nos seguintes pressupostos: 

 Alargar a participação para aumentar oportunidades educativas para todos os 

alunos. 

A meta da educação inclusiva passa por alargar o acesso à educação, promover a plena 

participação e dar oportunidade aos alunos, vulneráveis à exclusão, de realizarem o seu 

potencial. 

 Educação e formação sobre educação inclusiva para todos os professores  

Para trabalhar eficazmente em contextos inclusivos, os professores precisam de ter valores e 

atitudes apropriadas, competências, conhecimentos e compreensão. Só desta forma será 

possível implementar a metodologia e as estratégias adequadas para promover o sucesso. 

 Cultura organizacional e filosofia que promova a inclusão  

Ao nível da escola, ou de outra organização educacional, é crucial a existência duma cultura e 

duma filosofia aceite por todos, baseadas em atitudes positivas, que acolham a diversidade de 

alunos nas salas de aula e respondam às diversas necessidades em matéria de educação. 

 Sistemas flexíveis de afetação de recursos que promovam a inclusão  

As políticas de financiamento e as estruturas são um dos fatores mais importantes na inclusão. 

A ausência ou o acesso limitado a recursos e respostas pode obstaculizar a inclusão e a 

igualdade de oportunidades para os alunos. 

 Políticas que promovem a inclusão  

A promoção da qualidade na educação inclusiva requer uma política claramente definida. O 

objetivo da escola para todos deve ser fomentado através de políticas educacionais e apoiado 

por uma filosofia e liderança de escola e por práticas dos professores.  
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1.4 O papel da Escola 

O DL 54/2018 define e pretende que cada escola reconheça a mais-valia da diversidade dos 

seus alunos, encontrando formas de lidar com essa diferença, adequando os processos de 

ensino às características e condições individuais de cada aluno. 

Para isso, as escolas precisam de mobilizar os meios de que dispõem para que todos aprendam 

e participem na vida da comunidade educativa.  

A aplicação do DL 54/2018 visa o reforço da intervenção dos docentes de educação especial, 

enquanto parte ativa das equipas educativas na definição de estratégias e no acompanhamento 

da diversificação curricular. Mesmo nos casos em que se identificam maiores dificuldades de 

participação no currículo, cabe a cada escola definir o processo no qual identifica as barreiras 

à aprendizagem com que o aluno se confronta, apostando na diversidade de estratégias para as 

ultrapassar, de modo a assegurar que cada aluno tenha acesso ao currículo e às aprendizagens, 

levando todos e cada um ao limite das suas potencialidades. 

Cabe às escolas, potenciar as linhas de atuação para a inclusão (Art.º 5.º), nomeadamente no 

que diz respeito à cultura de escola, valorizando a diversidade e promovendo a equidade e a 

não discriminação no acesso ao currículo e na progressão ao longo da escolaridade 

obrigatória; a um processo de mudança cultural, organizacional e operacional baseado num 

modelo de intervenção multinível; devem integrar um contínuo de medidas universais, 

seletivas e adicionais que respondam à diversidade das necessidades de todos e de cada um 

dos alunos e ainda definir indicadores destinados a avaliar a eficácia das medidas 

implementadas.  

Muito se pede às escolas, quando elas têm recursos limitados. O envolvimento de toda a 

comunidade escolar, nomeadamente docentes, direção, não-docentes, alunos, pais e 

encarregados de educação, já é feito e todos eles se envolvem no processo educativo. 

Será que os recursos que se encontram disponíveis nas escolas permitem que o DL 54/2018, 

seja implementado de forma equitativa para todos os alunos? Será que as escolas têm todos os 

recursos de que necessitam para que de facto, exista inclusão? 

Reconhece-se o papel da comunidade escolar, tão bem definido no DL em questão, mas falta 

definir explicitamente qual o papel do Governo no que respeita à facilitação de recursos 

necessários para a sua implementação. 
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1.5 A articulação entre o DL 54/2018 e o DL 55/2018 

O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, visa potenciar o desenvolvimento, nos alunos, de 

competências que lhes permitam questionar os saberes estabelecidos, integrar conhecimentos 

emergentes, comunicar eficientemente e resolver problemas complexos. Assim, foi aprovado 

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que estabelece a matriz de 

princípios, valores e áreas de competências a que deve obedecer o desenvolvimento do 

currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – A articulação entre o DL 54/2018 e o DL 55/2018. 

 

Nos princípios orientadores do DL55/2018 (Art.º 4.º, alínea c) a escola inclusiva aparece 

como uma garantia que promove a igualdade e a não discriminação, cuja diversidade, 

flexibilidade, inovação e personalização respondem à heterogeneidade dos alunos, eliminando 

obstáculos e estereótipos no acesso ao currículo e às aprendizagens, assente numa abordagem 

multinível, que integra medidas universais, selectivas e adicionais de suporte à aprendizagem 

e à inclusão. 

O DL 54/2018 enuncia um conjunto de princípios, práticas e condições de operacionalização 

da educação inclusiva que resultam de opções teóricas e metodológicas, designadamente a 

abordagem multinível e o desenho universal para a aprendizagem.  
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A abordagem multinível, entendida como um modelo compreensivo de ação, de âmbito 

educativo ao nível da escola, orienta-se para o sucesso de todos e de cada um dos alunos 

através da organização de um conjunto integrado de medidas de suporte à aprendizagem. 

O desenho universal para a aprendizagem apresenta-se como uma opção que responde à 

necessidade de organização de medidas universais orientadas para todos os alunos. Definindo-

se como um modelo estruturante e orientador, na construção de ambientes de aprendizagem 

acessíveis e efetivos para todos os alunos, constitui uma ferramenta essencial no planeamento 

e ação em sala de aula. 

 
 

Figura 5 – Desenho universal para a aprendizagem. 

 

O desenho universal para a aprendizagem (DUA), é uma abordagem curricular que assenta 

num planeamento intencional, proativo e flexível das práticas pedagógicas, considerando a 

diversidade de alunos em sala de aula. Reconhecendo que a forma como cada aluno aprende é 

única e singular, uma abordagem curricular única e inflexível não permite garantir 

oportunidades de aprendizagem para todos os alunos.  

O desenho universal para a aprendizagem assenta em três princípios base, que suportam um 

conjunto de orientações para tornar as salas de aula mais acessíveis a todos os alunos:  
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 proporcionar múltiplos meios de envolvimento (“o porquê” da aprendizagem); 

 proporcionar múltiplos meios de representação (“o quê” da aprendizagem); 

 proporcionar múltiplos meios de ação e expressão (“o como” da aprendizagem). 

 

1.6 Conclusões 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, uma escola inclusiva é aquela onde 

todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, encontram 

respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras 

da sua plena inclusão social, tendo como objetivo uma educação de qualidade ao longo da 

escolaridade obrigatória. Uma escola inclusiva deverá responder às potencialidades, 

expectativas e necessidades dos alunos, no âmbito de um projeto educativo comum e plural, 

que lhes proporcione a participação e o sentido de pertença em efetivas condições de 

equidade, aumentando os níveis de coesão social. Este desígnio visa responder à diversidade 

de necessidades dos alunos, através do aumento da participação de todos na aprendizagem e 

na vida da comunidade escolar. Tendo como ponto de partida estes objetivos fundamentais do 

DL, que parecem, na sua essência, nobres, interessa perceber como são e serão 

contextualizados e concretizados ao nível das escolas. 

A escola deverá reconhecer a diversidade de cada aluno e encontrar formas de lidar com ela, 

adequando os processos de ensino às suas características e condições individuais. Ora, se 

anteriormente o apoio mais específico e individualizado a alguns alunos, com maiores 

necessidades a nível da aprendizagem já era difícil, contribuindo muito para este facto os 

parcos recursos humanos existentes nas escolas com formação adequada, o alargamento a 

todos os alunos revela-se uma tarefa gigantesca e acredita-se que irrealista. 

Esta “empreitada” requer uma mobilização de meios e recursos que neste momento a maior 

parte das escolas não tem e requer também uma preparação específica na área da educação 

inclusiva, assim como uma estreita ligação e coordenação com todos os intervenientes da 

comunidade educativa. Caberá à escola definir o processo no qual são identificadas as 

barreiras ou obstáculos à aprendizagem, para que cada aluno tenha acesso ao currículo e às 

aprendizagens, levando todos e cada um a adquirir uma base comum de competências e a 

atingir o limite das suas potencialidades. Relativamente a este aspeto, pode-se interrogar se 

esta base comum de competências, que se pretende universal, poderá ser concretizável sem 
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prejuízo do segundo objetivo que é o levar ao limite as potencialidades de cada um. O 

enfoque deverá ser primordialmente nos interesses e capacidades de cada um, criando espaço 

para a sua valorização, não descurando as possíveis dificuldades existentes, por forma a se 

elevarem as potencialidades de todos os alunos.   

Para ir ao encontro aos objetivos do DL, deverá ser desenhada uma abordagem universal, 

integrada e contínua de suporte à aprendizagem e à inclusão, respondendo às necessidades 

educativas de todos e de cada um dos alunos ao longo do seu percurso escolar. Esta 

abordagem, deverá ser multinível no acesso ao currículo, assente em quatro pilares 

fundamentais:  

 flexibilidade dos modelos curriculares;  

 acompanhamento e monitorização sistemática da eficácia das intervenções;  

 diálogo dos docentes com os pais e encarregados de educação;  

 medidas de apoio à aprendizagem e mobilização dos recursos específicos, com 

diferentes ofertas de educação/formação, dinâmicas e sequenciais, enquadrando vários 

níveis de intervenção, donde se salienta o reforço da intervenção dos docentes de 

educação especial.  

As escolas estão preparadas e dotadas para concretizar estes objetivos na sua plenitude? Qual 

o modelo que adotam no caso da flexibilidade curricular? Há acompanhamento das 

intervenções? Houve reforço dos docentes de educação especial nas escolas? Os pais e 

encarregados de educação estão preparados e mobilizados para integrar este processo? O 

diploma reforça o seu papel, conferindo-lhes um conjunto de direitos, mas também um 

conjunto de deveres, conducentes ao seu maior envolvimento em todo o processo educativo 

dos seus educandos. Qual tem sido o impacto destas medidas junto dos pais e encarregados de 

educação? 

Em última análise, o que se pretende é que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória seja atingido por todos, ainda que através de percursos diferenciados. No entanto, 

todo este processo deve ter em conta, não apenas os aspetos académicos, mas também os 

sociais, comportamentais, emocionais e ambientais do aluno. Com é que a escola consegue 

levar a cabo esta tarefa para todos e cada um dos alunos? 
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Finalmente, um dos aspetos mais importantes deste DL é a certeza de que não é necessário 

categorizar para intervir e, com este aspeto, concorda-se plenamente. A não categorização dos 

alunos é uma forma de combate à discriminação e ao reforço da equidade. 

 

 

 

1.7 Propostas de melhoria 

Assim, entende-se relevante destacar: 

 Que toda a comunidade escolar tenha acesso e realize formação na área da educação 

inclusiva, de modo a poder responder de forma apropriada às diferentes solicitações; 

 Que os canais de comunicação entre comunidade, pais e encarregados de educação e 

escola se estreitem de forma a promover a inclusão; 

 Que haja maior disponibilização de recursos humanos e pedagógicos por parte do 

Ministério da Educação, para a implementação adequada e equitativa do DL 54/2018 

nas diferentes escolas; 

 Que haja formação específica para docentes e não-docentes, na área das Necessidades 

de Saúde Especiais (NSE), de forma a adquirirem um maior conhecimento das 

mesmas e promoverem estratégias de aprendizagem adequadas; 

 Que sejam promovidas medidas de coordenação eficazes dentro do seio da 

comunidade escolar, respeitando a individualidade de cada um. 
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2 Autonomia e Flexibilidade Curricular 

2.1 Introdução 

A autonomia e a flexibilidade curricular é um dos temas estruturantes e um desafio para as 

comunidades escolares. No suporte a esta abordagem, foi publicado em 2018 o DL nº 

55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os 

princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. 

O DL 55/2018, estabelece no seu enquadramento que é fundamental que o currículo seja 

equacionado como um instrumento que as escolas podem gerir e desenvolver localmente de 

modo a que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória. Para tal, considera fundamental que as principais decisões a 

nível curricular e pedagógico sejam tomadas pelas escolas e pelos professores. 

Em termos práticos pretende conferir às escolas autonomia para que, em diálogo com os 

alunos, famílias e comunidade, se possam implementar o conjunto de medidas: 

 Dispor de maior flexibilidade na gestão curricular com vista à dinamização de trabalho 

interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as Aprendizagens 

Essenciais; 

 Implementar a componente de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de 

trabalho presente nas diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício 

da cidadania ativa, de participação democrática, em contextos interculturais de partilha 

e colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade;  

 Fomentar nos alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, 

reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de 

problemas e ao reforço da sua autoestima e bem-estar;  

 Adotar diferentes formas de organização do trabalho escolar, designadamente através 

da constituição de equipas educativas que permitam rentabilizar o trabalho docente e 

centrá-lo nos alunos;  
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 Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de experiências 

de comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, 

valorizando o papel dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de 

aprendizagens significativas;  

 Reforçar as dinâmicas de avaliação das aprendizagens centrando-as na diversidade de 

instrumentos que permitem um maior conhecimento da eficácia do trabalho realizado 

e um acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldade nas aprendizagens dos alunos; 

 Conferir aos alunos do ensino secundário a possibilidade de adoção de um percurso 

formativo próprio através de permuta e substituição de disciplinas, garantindo as 

componentes específica e científica de cada curso. 

Ainda de acordo com o DL 55/2018, a autonomia curricular deve assentar na possibilidade de 

gestão flexível das matrizes curriculares-base, adequando-as às opções curriculares de cada 

escola. Este DL enumera também alguns aspetos que importa destacar, nomeadamente: 

“ ... elimina-se o regime excecional relativo à classificação da disciplina de Educação Física, 

passando esta a ser considerada, a par das demais disciplinas, para o apuramento da 

classificação final de todos os cursos do ensino secundário”. 

“Separa-se, para efeitos de prosseguimento de estudos, a certificação do ensino secundário do 

acesso ao ensino superior, mantendo-se para os alunos dos cursos artísticos especializados e 

dos cursos profissionais a realização de exames como provas de ingresso dos cursos a que se 

candidatam”. 

“ .... instituição de um mecanismo de apoio e acompanhamento do trabalho das escolas no 

sentido de o reforçar e impulsionar criando entre as escolas comunidades e redes de partilha 

de práticas”. 

2.2 Reflexões e Desafios 

Ao nível de ensino de educação e formação até à idade dos seis anos, creche e pré-escolar a 

autonomia e a flexibilidade são fáceis de aplicar, assim haja vontade. É fácil estabelecer um 

‘currículo’ para cada criança de acordo com as suas qualidades, o seu potencial percebido, o 

seu desenvolvimento cognitivo e emocional, os seus interesses demonstrados. Este processo 

de diálogo interativo entre as crianças e educadores define as atividades, as tarefas, que no 
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grupo são individualizadas tendo em conta as suas características pessoais e por fim, uma 

autoavaliação do trabalho realizado. 

A música, a expressão corporal, a pintura, as atividades ao ar livre, com bom ou com mau 

tempo atmosférico, os jogos e as brincadeiras, desenvolvem nas crianças as qualidades que 

sustentam o seu desenvolvimento harmonioso e são a base para um futuro sustentável. 

No 1º ciclo entra-se num regime em que a flexibilidade curricular diminui. O ensino é mais 

uniforme, menos respeitador das diferenças, as Atividades de Enriquecimento Curricular são 

consideradas um corpo estranho, a música perde relevância, assim como as artes nas suas 

diversas formas e a atividade física e desportiva. Os jogos e as brincadeiras também perdem 

um lugar importante na formação e desenvolvimento das crianças nestas faixas etárias. 

Começam os trabalhos de casa.  

Estas perdas em flexibilidade agudizam-se à medida que se avança de ciclo em ciclo sendo 

que no ensino secundário elas são maiores. Compreende-se que assim seja uma vez que o 

atual sistema de acesso ao ensino superior assim o obriga. As classificações sobrepõem-se à 

avaliação da aprendizagem, do conhecimento adquirido, saber o que fazer com esse 

conhecimento, ter a capacidade de saber gerar conhecimento e procurar novos saberes. 

Perante a abordagem e objetivos descritos neste DL, importa salientar um conjunto de aspetos 

que merecem uma reflexão mais aprofundada.  

Em primeiro lugar, pela abrangência e complexidade que envolve, será importante promover 

o debate entre os vários intervenientes para tentar perceber como é que estas metas e objetivos 

se podem operacionalizar nas escolas.  

Um outro aspeto envolve os recursos necessários para a sua implementação. Estão as escolas 

preparadas para concretizar este processo? 

Estão os professores, os que estão no sistema e os que no curto médio prazo vierem a ser 

admitidos, preparados para dominarem/aplicarem na prática todas as fases deste processo? 

Estão os pais e encarregados de educação disponíveis e informados para intervir ativa e 

continuadamente neste processo? 
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Estão as escolas preparadas para acolher os pais numa base mais assídua e interveniente na 

vida da escola? 

Quais os recursos físicos, materiais e tecnológicos e em que espaço temporal se poderá 

implementar o previsto neste DL em todos os ciclos de ensino? 

Urge, portanto, que os pais e encarregados de educação afirmem a vontade expressa de fazer 

valer os direitos na participação, cooperação e intervenção, neste complexo processo.  

2.3 Conclusões 

No enquadramento deste DL, as escolas são desafiadas para em conjunto com a comunidade 

educativa, disporem de maior flexibilidade na gestão curricular. Pretende-se uma dinamização 

de trabalho interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as Aprendizagens 

Essenciais, fomentando nos alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, 

avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de 

problemas e ao reforço da sua auto-estima e bem-estar. 

A flexibilidade curricular deve prever o reajustamento dos programas curriculares, com 

inclusão de dinâmicas de grupo e autoconhecimento por forma a diminuir as situações de 

conflito e a reforçar o sentido de comunidade, de respeito e confiança no próximo. Será 

fundamental que a escola se adapte a novos contextos e a novas estruturas. 
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3 Aprendizagens Essenciais 

As Aprendizagens Essenciais (AE) referentes ao Ensino Básico foram homologadas pelo 

Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho, enquanto as Aprendizagens Essenciais (AE) 

referentes ao Ensino Secundário são homologadas pelo Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de 

agosto.  

A homologação destas últimas teve lugar numa sexta-feira, sendo o início do ano letivo na 

segunda-feira seguinte! Portanto, o trabalho de preparação do ano letivo, que em muitas 

escolas, se inicia no final do ano letivo anterior, viu-se comprometido, tendo havido 

necessidade de reorganizar e reestruturar toda uma calendarização que, obrigatoriamente, já 

estava pronta para iniciar os trabalhos. Que impacto teve, ou poder ter tido, esta situação no 

processo educativo dos alunos? 

O XXI Governo Constitucional considera a educação como alicerce essencial para a 

valorização dos cidadãos, assumindo-o no documento da homologação das AE.  

3.1 Introdução 

As Aprendizagens Essenciais deveriam servir de “bússola”, no sentido de orientar e conduzir 

a uma maior uniformização nas escolas, e, principalmente, combater os programas demasiado 

extensos, difíceis de cumprir e que provocam nos alunos uma sobrecarga, muitas vezes 

“desnecessária”, o que impossibilita a consolidação das aprendizagens, o aprofundamento do 

conhecimento essencial de cada disciplina, bem como a necessária (e quase impossível) 

diferenciação pedagógica, criando, assim, um obstáculo à tão apregoada escola inclusiva. 

3.2 Constrangimentos 

Os manuais foram adotados antes de ser definidas/homologadas as AE, mantendo-se ainda em 

vigor, pelo que estes não estão adaptados às mesmas, contribuindo para uma desorientação 

por parte dos alunos, principalmente para os anos menos avançados, como é o caso do 5º ano. 
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Por exemplo, são lecionados conteúdos que não constam do manual desse ano letivo, mas sim 

do 6º ano; é alterada a ordem dos mesmos, o que implica a necessidade constante de elaborar 

materiais auxiliares à aula e ao trabalho dos alunos. Desta forma, os alunos mais jovens, que 

estão a iniciar um ciclo, perdem um pouco a autonomia para orientar o seu próprio estudo. 

Nem todos os exercícios do manual podem ser resolvidos! Há temas/conteúdos que são 

lecionados, mas não estão no manual! As crianças, por vezes, sentem-se “perdidas” e os 

pais/encarregados de educação impotentes para lhes darem o apoio procurado. 

Por outro lado, as AE deveriam ter sido uma forma de uniformizar as aprendizagens, mas tal 

não se verifica, devido à flexibilização e autonomia das escola por um lado, por outro existe 

um programa que permite que cada escola lecione os mesmos conteúdos em momentos 

diferentes, bem como permite que sejam lecionados alguns temas numas escolas e noutras 

não. Até numa mesma cidade, caso haja transferência a meio do ano letivo, pode trazer alguns 

constrangimentos para professores e alunos.  

Por outro lado, e numa outra perspetiva, se se pretende ter um ensino adequado e adaptado a 

cada situação, caímos numa contradição pois temos uma avaliação externa igual para todos, 

independentemente das condições económicas, sociais, familiares e culturais de cada 

alunos/grupo de alunos e de cada escola. 

Os programas, apesar das AE, continuam demasiado extensos, não permitindo uma 

abordagem mais aprofundada de temas/conteúdos realmente necessários e importantes para os 

alunos. Desta forma, não se distingue o essencial do acessório e os alunos são obrigados a 

"aprender" conteúdos que facilmente esquecem, por serem estanques e não continuamente 

trabalhados, em detrimento de aprofundarem outros mais adequados à sua vivência, à sua 

necessidade e à sua formação global. 

No que respeita ao ensino secundário, os exames nacionais, além de ditarem o acesso ao 

ensino superior, têm uma ponderação na classificação interna na das disciplinas.  

Desta forma, assistimos a um ensino direcionado, em grande parte, para o sucesso do exame 

final. Uma preocupação exagerada, mas (em parte) necessária para preparar o exame, 

considerando que todos têm os mesmos objetivos, que todos devem ter a mesma preparação.  

Os alunos sentem-se “prisioneiros” dos exames, tudo parece girar à volta destes, trabalham 

dois ou três anos letivos com o propósito de ter sucesso num momento de avaliação (duas/três 
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horas) e igual para todos; sentem que o trabalho de três anos se confina a um exame, que de 

alguma forma pode condicionar o seu futuro. Aula a aula sentem o “peso dos exames”, são 

relembrados disso mesmo. A escola precisa ensinar, educar, preparar e não apenas “preparar 

os exames”. 

São definidas as AE de cada disciplina, descurando (um pouco) a articulação entre as 

mesmas. Os alunos abordam os mesmos conteúdos em várias disciplinas, mas em momentos 

diferentes, inclusive, em anos de escolaridade diferentes. É preciso articular a escolaridade 

obrigatória/ingresso no ensino superior. 

A escolaridade obrigatória até ao 12º ano é questionável. O objetivo será educar e formar 

melhor os jovens, prepará-los para o futuro, no entanto, esta situação deve ser analisada tendo 

em conta várias variáveis, nomeadamente, capacidades, objetivos, … 

À saída do 9ºano, estará um jovem preparado para decidir o seu futuro profissional?  

Os Cursos Profissionais dotarão os jovens de instrumentos para que possam ingressar no 

mundo do trabalho. As disciplinas constituintes das várias áreas disciplinares do ensino 

secundário, ainda que escolhida a sua área específica, continuam a ser muito “vastas”, 

“abrangentes”, poder-se-ia já direcionar o aluno para o foco da sua decisão. Ainda que esteja 

previsto a escolha de disciplinas “fora” da sua área disciplinar, a maioria das escolas não tem 

recursos, nem meio, para a implementação desta medida. 

A obrigatoriedade de dois exames no 12º ano e de outros dois no 12º ano de escolaridade são 

iguais para todos os alunos. O acesso ao ensino superior deveria mudar?  

A realização de provas específicas de cada curso e de cada faculdade/universidade traria uma 

melhor seleção e conduziria a uma maior orientação para os alunos? Seria mais fácil para o 

próprio alunos focar-se apenas no essencial, no que pretende efetivamente para o seu futuro? 

É questionável… 

3.3 Conclusões 

O aluno deve ser preparado para ter um papel ativo e assertivo na sociedade. À Escola cabe 

formar o aluno enquanto pessoa e dotá-lo de ferramentas que promovam a sua autonomia. 
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Os programas demasiados extensos não permitem que o aluno adquira as competências 

necessárias: “aprende muito, acabando por não aprender o essencial”. 

As Aprendizagens Essenciais deverão ser um processo de articulação entre as várias 

disciplinas e até entre escolas, mas tendo foco apenas no essencial.  

3.4 Sugestões 

• Articulação entre estabelecimentos de ensino, por cidade e por concelho; 

• Acesso ao ensino superior adequado e direcionado para o curso pretendido; 

• “Diminuir” os programas, de forma que os alunos adquiram competências gerais que, 

posteriormente, lhe permitirão fazer escolhas, e aí sim, direcioná-los para o pretendido, para, 

depois, haver um foco, onde se aprofundam conhecimentos, competências com eficácia e 

eficiência; 

• Selecionar alguns conteúdos e “deixar de lado” o que se aprende e decora no momento e, 

depois, acaba no esquecimento e onde o aluno não vê aplicação prática; 

• Ensinar… não ter como objetivo principal a preparação para o exame; 

• Apostar na autonomia do aluno; 

• Dar condições a todas as escolas para que possam efetivar o que o Estado legisla, para que 

as escolas possam por em ação e dinamizar boas práticas educativas; 

• Desburocratizar o papel do professor, para que este se dedique exclusivamente a formar, 

preparar, educar e ensinar os seus alunos. 
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4 Exames e Provas de Aferição 

Os exames e as provas de aferição são vistas como um instrumento para determinar e avaliar 

o nível da educação alcançado, e poder, a partir dos resultados das mesmas, melhorar a 

educação em Portugal. 

Para o sucesso deste empreendimento, tanto individual como colectivo, é indispensável que 

exista uma avaliação regular e frequente da aprendizagem que permita aos alunos, professores 

e encarregados de educação conhecerem o nível alcançado pelos seus alunos, e que permita à 

escola e ao país conhecer o estado da educação e melhorá-lo.  

A avaliação pretende ser um incentivo à melhoria da aprendizagem e ao desenvolvimento de 

capacidades e competências fundamentais dos alunos. 

A avaliação externa desempenha assim, um papel essencial, seja pelo facto de auxiliar uma 

avaliação fiável em vários momentos da escolaridade, incluindo a avaliação formativa e 

sumativa interna à escola, seja pela equidade que permite promover na valoração dos 

conhecimentos e capacidades desenvolvidos nas diversas escolas e locais do país. Para isso é 

necessário assegurar que a avaliação externa cumpra os seus propósitos, com a aplicação de 

instrumentos de avaliação válidos e fiáveis, construídos de forma a permitir a comparação 

temporal e transversal dos resultados. 

4.1 O IAVE 

O IAVE, Instituto de Avaliação Educativa, I.P. é, há mais de 20 anos, o organismo 

responsável pela avaliação externa em Portugal. A partir de 2014, o IAVE sucedeu ao 

Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE).  

Sendo um instituto público com um regime especial, cuja atividade se relaciona com o ensino 

e com a formação profissional de docentes, é dotado de autonomia pedagógica, científica, 

administrativa e financeira, ao qual se reconhece, por lei, independência técnica e profissional 

no exercício das suas funções. A sua atuação rege-se por princípios de imparcialidade, 

transparência e rigor técnico e científico, respeitando a política educativa em vigor. 
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4.1.1 Missão e atribuições do IAVE  

No DL n.º 102/2013 de 25 de julho, Art.º 3., está definida que parte da missão do IAVE é a de 

planeamento, conceção e validação dos instrumentos de avaliação externa de conhecimentos e 

capacidades dos alunos dos ensinos básico e secundário, como também, o tratamento e a 

divulgação de informação relevante para a tomada de decisões que concorram para 

incrementar a qualidade, eficácia e eficiência do sistema educativo nacional.  

Algumas das suas atribuições (Art.º 4.º, alíneas a) a o)) integram as seguintes funções: 

 Planear, conceber e validar os instrumentos de avaliação externa de alunos, 

nomeadamente, provas finais e exames nacionais, definindo os respetivos critérios de 

classificação; 

 Conceber e validar instrumentos de avaliação para comprovação de conhecimentos e 

capacidades específicas; 

 Acompanhar o processo de aplicação e de classificação dos instrumentos de avaliação 

externa, no âmbito da missão que lhe está atribuída;  

 Analisar e proceder ao tratamento dos resultados dos instrumentos de avaliação 

externa de alunos; 

 Promover a realização de estudos e relatórios que visem o diagnóstico e a avaliação do 

sistema de avaliação externa, designadamente para a tomada de decisões que 

concorram para incrementar a sua qualidade, eficácia e eficiência; 

 Promover e difundir práticas inovadoras no domínio da avaliação e no domínio da 

recolha, tratamento e divulgação dos resultados, atendendo aos estudos nacionais e 

internacionais dedicados aos temas de avaliação educativa. 

O IAVE (Art.º 7.º) colabora ainda com os estabelecimentos de ensino superior, públicos, 

privados e cooperativos, tendo em vista não só a contínua melhoria dos seus serviços, como 

também a realização de projetos de investigação nos domínios da avaliação, designadamente, 

conceção e validação de provas de avaliação externa e da análise de resultados. 
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4.2 Provas de Avaliação Externa 

O Despacho Normativo n.º 3-A/2019, estabelece as regras e os procedimentos gerais a que 

deve obedecer a realização das provas de aferição, assim como dos exames finais nacionais. 

Este despacho, entra já em consideração com o regime jurídico da educação inclusiva, 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, bem como os princípios orientadores da avaliação das 

aprendizagens, definidos no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e, ainda, as demais 

disposições regulamentares aplicáveis aos alunos abrangidos pelo projeto de autonomia e 

flexibilidade curricular. O despacho pretende redefinir algumas regras e procedimentos gerais 

inerentes à realização e organização das provas de aferição, das provas finais do ensino 

básico, dos exames finais nacionais, bem como das provas de equivalência à frequência e das 

provas e exames a nível de escola equivalentes a nacionais, de forma a garantir uma 

implementação eficaz dos mesmos. 

A calendarização da realização das provas de aferição e dos exames finais nacionais está 

fixada no Despacho n.º 6020 -A/2018, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelo 

Despacho n.º 1072/2019, de 30 de janeiro, que determina o calendário de provas e exames 

(Art.º 21.º). 

4.3 Provas de Aferição 

A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico compreende a realização de Provas 

de aferição, numa fase única, com uma única chamada. As provas de aferição têm como 

referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor, relativos aos ciclos a que se 

referem (Despacho Normativo n.º 3-A/2019, Art.º 2.º). 

As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória, destinando -se 

aos alunos do ensino básico, sendo aplicadas no 2.º, 5.º e 8.º ano de escolaridade (Despacho 

Normativo n.º 3-A/2019, Art.º 10.º). Para o 1.º, 2.º e 3.º ciclos, as provas de aferição para o 

ano letivo de 2018/2109, são: 

 Português e Estudo do Meio — 2.º ano  

 Matemática e Estudo do Meio — 2.º ano  

 Expressões artísticas — 2.º ano  
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 Expressões Físico-Motoras — 2.º ano  

 História e Geografia de Portugal — 5.º ano 

 Matemática e Ciências Naturais — 5.º ano  

 Educação Física — 5.º ano 

 Português — 8.º ano  

 Português Língua Segunda— 8.º ano 

 História e Geografia — 8.º ano 

A calendarização das provas de aferição, determina que sejam realizadas durante o tempo 

letivo de aulas. As provas de aferição são corrigidas e são gerados relatórios a partir da 

informação decorrente dessa avaliação. 

Em termos de recursos humanos e logísticos, as provas de aferição exigem uma mobilização 

destes recursos, muito idêntica aos necessários para que decorram os exames nacionais. 

Nomeadamente, é necessário disponibilizar um número de salas que alberguem os alunos que 

irão prestar provas e também nomear um número suficiente de professores que estejam 

presentes aquando da realização das mesmas.  

À mobilização de recursos que estas provas exigem, acrescenta-se o facto dos 

constrangimentos que estas próprias mobilizações implicam no normal funcionamento de uma 

escola.  

No que respeita às provas de aferição de Educação Físico-Motora e de Educação Física, os 

conhecimentos que irão ser aferidos por estas provas, não têm, em muitos casos, sido 

abordados nas disciplinas a que dizem respeito, ao longo do ano letivo. As escolas não 

possuem o material necessário, nem as condições necessárias para terem abordado e 

desenvolvido aqueles conhecimentos específicos, com os seus alunos. Embora saibamos que 

os conhecimentos testados nas provas de aferição, se baseiam nos modelos curriculares das 

disciplinas e do ciclo em questão, acreditamos que elas se afastam da realidade das nossas 

escolas e dos recursos que elas têm disponíveis. 

Acreditamos que a aferição é necessária, mas não no formato prova que tem sido aplicado. 
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4.3.1 Avaliação decorrente das provas de aferição 

Na sequência da avaliação externa, são disponibilizados os Relatórios Individuais das Provas 

de Aferição (RIPA) e os Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA). As escolas e 

no âmbito da sua autonomia, devem utilizar a informação apresentada nos RIPA e nos REPA, 

e devem envolver alunos, professores, pais e ee na mobilização dessa informação. 

Nestes relatórios, destacam-se os pontos fortes e menos fortes de cada aluno nas disciplinas 

que foram avaliadas e de um modo global os resultados alcançados pelos alunos daquela 

escola. Sendo uma avaliação externa, tanto alunos, pais e ee, como professores têm acesso a 

uma visão objetiva e independente dos conhecimentos que os alunos demonstraram nas 

referidas provas. 

A partir da informação contida nos RIPA e REPA, poderá obter-se uma informação objetiva 

sobre os domínios aferidos e as competências evidenciadas pelos alunos. Sendo assim 

possível, aferir e monitorizar a eficácia do ensino naqueles domínios nas nossas escolas. 

Pretende-se que a partir da análise dos resultados das provas de aferição, possa e deva existir 

da parte das escolas, uma reflexão sobre os resultados alcançados e que leve ao planeamento 

de metodologias e práticas que conduzam à resolução das lacunas que foram identificadas. 

Os pais e ee devem analisar também os resultados e tomar consciência das debilidades 

apresentadas pelos seus educandos, no sentido de tomarem medidas para o desenvolvimento 

das competências em causa nos seus educandos. 

Acreditamos que as provas de aferição são necessárias, mas não nos moldes em que estão a 

ser implementadas. A informação que estas provas fornecem é valiosa, para que se objetivem 

as lacunas existentes, quer em recursos humanos quer em recursos materiais, e para que as 

próprias escolas tenham uma voz mais sonante na solicitação dos mesmos.  

Por outro lado, as escolas têm de ser sonantes também, quando não concordam com a forma 

como estão a ser implementadas as provas de aferição, seja em timing, seja em processo, seja 

em material.  

É importante a escola aferir as suas dificuldades, ano a ano, e procurar melhorar a sua oferta 

educativa. 
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4.4 Exames nacionais 

Os exames nacionais são outro exemplo de provas de avaliação externa. As provas destinam-

se a avaliar o domínio, por parte dos alunos, de competências essenciais nos ciclos em que se 

realizam. Atualmente, existem exames nacionais no 3.º ciclo (9.º ano) e no ensino secundário 

(11.º e 12.º ano). A sua realização é feita depois do término do ano letivo a que respeitam e a 

avaliação obtida nestes exames, influencia a nota final obtida na disciplina em causa. No caso 

dos exames nacionais do ensino secundário, a avaliação obtida em alguns destes exames é 

também contemplada no acesso ao ensino superior. Os exames nacionais decorrem em duas 

fases distintas, denominadas por 1ª fase e 2ª fase, e têm um peso de 30% no cálculo da 

classificação final da disciplina a que respeitam. 

4.4.1 Ensino básico  

Os alunos do 9.º ano, no final de conclusão do 3.º ciclo, realizam dois exames nacionais, de 

Língua Portuguesa e de Matemática. 

A classificação obtida nestes exames, irá ser contemplada na nota final da disciplina de 

Português e Matemática. Seja CF a classificação final da disciplina, C3P a classificação 

interna final do 3º período e CE a classificação obtida no exame nacional, a nota final será 

dada por: 

CF = 0,7 C3P + 0,3 CE 

Os resultados da avaliação nestes exames, tanto a nível nacional como regional e de escola, 

permite objetivar não só as competências dos alunos no final do 3.º ciclo, como aferir a 

evolução do próprio ensino.  

4.4.2 Ensino secundário  

Os alunos que frequentam o ensino secundário realizam exames nacionais no 11.º e 12.º ano 

de escolaridade.  

Os alunos do 11.º ano de escolaridade realizam exame final nacional em duas disciplinas 

bienais da componente de formação específica, ou numa dessas duas disciplinas bienais da 

componente de formação específica, e na disciplina de Filosofia da componente de formação 
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geral, de acordo com a opção do aluno, podendo, contudo, alterar essa opção até ao final do 

ano letivo em curso. 

A título de exemplo, no caso das disciplinas terminais do 11.º ano do Curso de Ciências e 

Tecnologias: formação geral – (Filosofia) e formação específica (disciplinas bienais 

escolhidas pelo aluno: Biologia e Geologia; Física e Química A). O aluno pode optar para 

realização de exames finais nacionais como aluno interno, por um dos seguintes conjuntos: 

Biologia e Geologia e Física e Química A ou Biologia e Geologia e Filosofia ou Física e 

Química A e Filosofia. 

Os alunos do 12.º ano de escolaridade realizam exame final nacional na disciplina de 

Português da componente de formação geral e na disciplina trienal da componente de 

formação específica do respetivo curso, como por exemplo, a História ou Matemática A. 

Para admissão aos exames finais nas disciplinas sujeitas à avaliação externa, os alunos 

internos devem obter uma classificação igual ou superior a 10 valores na classificação interna 

final, não podendo ser inferior a 8 valores a classificação de frequência no ano terminal das 

disciplinas. 

4.4.2.1 A importância da classificação obtida nos exames  

 

Nas disciplinas anuais, a classificação final da disciplina (CFD) é a classificação interna final 

(CIF), tal que CFD = CIF. 

Nas disciplinas bienais e trienais, não sujeitas a exame final nacional, a classificação final da 

disciplina é a média aritmética simples das classificações de frequência anuais: 

CFD = (10.º + 11.º) /2          ou          CFD= (10.º + 11.º + 12.º) /3 

Para os alunos internos, nas disciplinas sujeitas a exame final nacional ou exame a nível de 

escola, a classificação final da disciplina é o resultado da média ponderada, com 

arredondamento às unidades, da classificação obtida na avaliação interna final da disciplina 

(CIF) e da classificação obtida em exame final (CE), de acordo com a seguinte fórmula: 

CFD = 0,7CIF + 0,3CE 
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Para os alunos autopropostos, a classificação final da disciplina é a obtida em exame, tal que: 

CFD = CE. 

Como já expusemos anteriormente, além da CE influenciar em 30% a nota da CFD, a nota de 

um determinado exame pode ser uma das provas de ingresso no ensino superior, para um 

determinado curso ou área. 

Salvo algumas exceções, um exame final nacional realizado na 2.ª fase que satisfaça a mesma 

prova de ingresso de outro exame realizado na 1.ª fase, do mesmo ano escolar, é considerado 

uma melhoria de classificação para essa prova de ingresso, só podendo ser utilizado nesta 

qualidade na 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior. 

Para além de os exames nacionais terem um peso no cálculo da classificação final da 

disciplina, alguns deles são usados como provas de ingresso no ensino superior, para os 

alunos que pretendem prosseguir estudos. 

Para além de os exames nacionais do ensino secundário, facultarem uma visão objetiva e 

global do nosso ensino, são determinantes na vida dos nossos alunos aquando do ingresso no 

ensino superior. Daí a extrema importância de os alunos, assim como pais e encarregados de 

educação, estarem devidamente informados das consequências e/ou limitações das escolhas 

que os alunos fazem durante o percurso do ensino secundário. 

4.5 Conclusões 

A avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino básico e do secundário integra, de acordo 

com os normativos em vigor, a realização de Provas de Avaliação Externa (elaboradas 

externamente às escolas), cuja concepção é da responsabilidade do Instituto de Avaliação 

Educativa I.P. (IAVE, I.P.).  

Estes instrumentos de avaliação, nas suas diferentes modalidades - Provas de aferição, Provas 

finais de ciclo (ensino básico) e Exames finais nacionais -, e tendo em consideração as suas 

especificidades e finalidades, constituem-se como indicadores de desempenho, tendo como 

referência padrões de âmbito nacional.  

A desagregação a nível nacional, regional e do estabelecimento de ensino, permite ter uma 

perspectiva do desempenho dos alunos contextualizada geograficamente. Os fundamentos de 
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base inerentes à concepção e realização destas provas de avaliação externa, tendo como 

referência padrões de âmbito nacional, parecem-nos indiscutíveis.  

Os indicadores nacionais permitem ter uma perspetiva sobre as áreas disciplinares/disciplinas 

e os domínios/subdomínios/áreas de conteúdo em que os alunos mostram desempenhos de 

acordo com o esperado ou com evidentes fragilidades. Especialmente para estes últimos (em 

que são identificadas áreas onde o desempenho fica aquém, ou mesmo muito aquém do 

esperado), parece-nos evidente que a avaliação externa tem, ou deveria ter, um papel 

fundamental nos processos de melhoria progressiva e sustentada das aprendizagens.  

Em cumprimento do disposto no DL n.º 55/2018, de 6 de julho, a avaliação externa tem como 

referencial base as Aprendizagens Essenciais, enquanto denominador curricular comum, 

devendo ainda contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e de integração dos 

saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

As provas devem permitir avaliar, não só o conhecimento de conteúdos curriculares 

(referenciais curriculares de base em vigor), mas também a capacidade de mobilização e de 

integração dos saberes disciplinares, através da ativação de processos cognitivos que 

permitem aos alunos usar o que aprenderam. O nível de complexidade cognitiva de uma prova 

no seu todo, e dos itens que a integram, deve adequar-se ao ano de escolaridade a que se 

destina.  

A maior preocupação surge, assim, com estas questões em particular: Será que todas as 

escolas estão igualmente apetrechadas com recursos humanos, técnicos e materiais que 

permitem ir de encontro aos enunciados anteriores? O conteúdo das provas integra, de facto, 

os referenciais curriculares em vigor? As provas contemplam, de facto, a ativação dos 

processos cognitivos permitindo perceber se os alunos usam o que aprenderam? O nível de 

complexidade cognitiva é o adequado ao ano de escolaridade a que se destina?  

As respostas a estas questões não são sempre positivas, nem sempre negativas, e também 

estão muito dependentes do tipo de Prova. No entanto, consideramos que deveria existir um 

esforço maior, por parte de todos os intervenientes, para ir de encontro aos normativos em 

vigor, promovendo uma maior equidade no acesso à educação e igualdade de oportunidades. 
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No caso das Provas finais do ensino básico e dos Exames finais nacionais, acreditamos ser 

mais pacífica e consensual, quer a sua necessidade, quer a sua aceitação por todas as partes 

envolvidas. As Provas finais do ensino básico encerram o ensino básico e visam avaliar o 

desempenho dos alunos no final do ensino básico e certificar a sua conclusão. Os Exames 

finais nacionais são realizados nos anos terminais das disciplinas bienais e trienais sujeitas a 

avaliação externa, nomeadamente no 11.º e no 12.º ano, e visam avaliar o desempenho dos 

alunos nos anos terminais de disciplinas bienais e trienais dos cursos científico-humanísticos, 

do ensino secundário, certificando a sua conclusão.  

No caso das Provas de aferição, acredita-se ser mandatório rever alguns aspetos, uma vez que 

persistem situações que carecem de melhoria. Nas provas de aferição (realizadas em fase 

intermédia de cada um dos três ciclos de escolaridade do ensino básico - 2.º, 5.º e 8.º anos), o 

objeto de avaliação abrange mais do que uma área disciplinar, devendo privilegiar-se que, da 

sua realização, resulte informação detalhada sobre a competência dos alunos em domínios da 

aprendizagem desenvolvida em cada uma das áreas. A representatividade de cada área na 

prova deve tomar como referência a relevância que cada uma assume na matriz curricular de 

base do ciclo de escolaridade respeitante.  

Assim, as provas de aferição visam no essencial:  

 Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, providenciando 

informação regular ao sistema educativo;  

 Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola, aos 

professores, aos encarregados de educação e aos próprios alunos;  

 Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades identificadas 

para cada aluno.  

Em primeiro lugar, relativamente aos timings da sua realização, consideramos que se deveria 

reconsiderar a calendarização das mesmas, uma vez que se revela de extrema dificuldade para 

as escolas, mobilizar recursos humanos da própria, particularmente professores, colocando em 

causa o seu normal funcionamento e o lecionamento das aulas. 

Uma vez que os resultados das provas refletem o desempenho de cada aluno no momento da 

sua realização, estando estes sempre condicionados por circunstâncias pessoais e contextuais 

específicas desses momentos. Acreditamos que, a sua leitura não poderá dispensar o 
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enquadramento fornecido pela avaliação interna. Por outro lado, os requisitos para a 

realização das provas são muitas vezes irrealistas, não consentâneos com a realidade das 

escolas, questionando-se até que ponto estão contextualizados na matriz curricular de base e 

se os professores estão habilitados e têm os recursos necessários para ir de encontro aos 

mesmos. Este problema é particularmente pertinente no caso das provas de expressões 

(artísticas e físico-motoras), em que se assiste a uma manifesta falta de recursos materiais e de 

equipamentos que obstaculizam à sua realização plena. É de salientar, como aspecto muito 

positivo, a elaboração dos Relatórios Individuais da Provas de Aferição (RIPA) e dos 

Relatórios de Escola (REPA), disponibilizados às escolas até ao início do novo ano letivo. Os 

RIPA, com informação primordialmente destinada aos professores e às famílias descrevem, 

de forma individualizada, o desempenho de cada aluno e apresentam informação unicamente 

qualitativa. Está subjacente, na sua conceção, um potencial uso diagnóstico e formativo, 

identificando fragilidades de aprendizagem, as quais devem merecer especial atenção na 

continuação do percurso escolar de cada aluno. A utilidade e o valor do documento está 

intrinsecamente dependente da análise detalhada conjunta que envolve o professor e os 

pais/encarregados de educação. A partir da agregação da informação apresentada nos RIPA, 

são ainda produzidos os REPA, com três níveis de desagregação: nível nacional, nível 

regional (unidade de análise NUTS III em que cada estabelecimento de ensino se insere; por 

escola); e nível do estabelecimento de ensino (por turma). Estes relatórios permitem 

contextualizar geograficamente o desempenho dos alunos o que nos parece muito importante 

e relevante. 

Os exames nacionais podem ter várias finalidades, nomeadamente, para conclusão do 3.º ciclo 

de escolaridade, para aprovação no ensino secundário, para melhoria de classificação, para 

prosseguimento de estudos e ainda como prova de ingresso no ensino superior. 

Os exames são necessários para que haja uma avaliação controlada e equitativa das 

aprendizagens a nível nacional e devem ser desmitificados desde cedo. 

Os exames nacionais, usados também como forma de aferir o ensino em Portugal, podem 

contribuir para o empobrecimento do currículo, pois valorizam-se os conteúdos e as 

metodologias mais prováveis de sair em exame, para que os alunos tenham uma boa 

classificação, mas por outro lado, podem ser deixadas de parte as outras competências que os 

alunos devem adquirir ao longo de todo o ensino obrigatório. 
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Um artigo online do Público, datado de 16/Maio/2019, contempla esta mesma ideia e 

preocupação: 

  Ao analisar as dificuldades dos alunos nos exames nacionais, o Instituto de Avaliação 

Educativa (IAVE) encontrou um padrão: “Tudo o que ultrapassa o domínio do literal e 

explícito levanta dificuldades”, afirmou Paula Simões, directora de serviços de avaliação 

externa do IAVE, durante a sua apresentação na conferência. 

Os alunos portugueses também têm dificuldades na estruturação do discurso. Segundo Paula 

Simões, “não é que não saibam, têm é dificuldade em dizer o que sabem”. 

Mais curioso é que os melhores alunos — com média superior a 15 valores — também têm 

os resultados a descer quando são deparados com itens mais complexos, sublinhou a 

especialista, anunciando que a avaliação nos exames nacionais deste ano “vai ser orientada 

para o estímulo à interpretação e tratamento de informação”. 

 

Outra preocupação, é o facto de os exames poderem induzir práticas discriminatórias que 

levam à exclusão de alunos, nomeadamente, dos que são oriundos de meios mais fragilizados 

económica e socialmente. 

4.6 Propostas de melhoria 

Deste modo, deixamos algumas propostas de melhoria: 

 Repensar a calendarização e o formato das provas de aferição; 

 As competências a serem aferidas nas provas de expressões (artísticas e físico-

motoras), irem ao encontro da realidade das nossas escolas; 

 Realização de um exame, no final de cada ciclo, de modo a aferir os conhecimentos; 

 Exames a nível nacional a todas as disciplinas, para que as que não são examinadas 

não percam a sua relevância; 

 Nota da disciplina de educação física deve contar para a média do ensino secundário; 

 Agilizar a implementação de medidas de forma a colmatar eficientemente, as lacunas 

encontradas, após a análise dos resultados das provas de avaliação externa. 
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5 Diferenciação do Projeto Educativo Municipal  

Investir na melhoria educativa do concelho pela valorização do ensino artístico a 

disponibilizar a todos os munícipes. 

5.1 Introdução 

No município de Coimbra não existe projeto educativo municipal. A carta educativa, que é 

apenas um instrumento de gestão logística, está desadequada e já deveria ter sido revista em 

2015. O projeto educativo municipal (PEM) tem mais alcance do que a carta educativa: 

abrange os recursos pedagógicos entre muitos outros. Existe no concelho uma larga maioria 

de atores educativos e culturais genuinamente interessados em dinamizar um projeto 

educativo municipal. É conhecido que nos últimos 5 anos um grupo de trabalho convidado 

pela CMC elaborou uma primeira versão que será o catalisador para a aprovação do PEM em 

sede apropriada.  

5.2 Oferta Educativa Artística 

A oferta educativa artística é redutora na escolaridade obrigatória. É altamente selectiva 

quando com qualidade (Conservatórios), chegando a um número reduzido de estudantes. Por 

outro lado, no concelho de Coimbra a oferta educativa formal e não-formal de diferentes 

agentes tem um alcance considerável. Aproveitar esta riqueza e a partir dela ambicionar 

melhorar a educação artística dos munícipes que o desejarem deverá ser uma aposta a ser 

abraçada pelo município aprovando um projecto educativo municipal que contemple uma 

aposta deste género. Inclusive é do conhecimento do município e de outros agentes no 

concelho a existência de uma Carta de Princípios para a Educação Artística (ler anexo) 

elaborada por grupo de pessoas e de instituições de Coimbra.  

Neste sentido, deve ser gerado localmente um programa artístico escolar, formal e 

concretizável, em articulação com o programa escolar regular nas outras áreas, definido para o 

concelho, através de uma parceria entre os vários níveis de ensino (do pré-escolar ao ensino 

secundário) e um conjunto de agentes culturais das diversas áreas artísticas (teatro, música, 
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dança, artes plásticas, cinema). Este programa deve incluir as escolas em articulação com os 

agentes culturais das diferentes áreas artística (teatro, cinema, música, artes plásticas, dança, 

etc). 

5.3 Conclusões 

Perante o exposto, é possível e é urgente aprovar, antes do fim deste mandato autárquico, um 

projeto educativo municipal com este carácter diferenciador. Para o qual existem 

demonstração de vontades no município para ser dinamizado abertamente pelos interessados 

acima identificados, com apoios concretos e ambiciosos da entidade que aprova o PEM, a 

Câmara Municipal de Coimbra.  
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Cabe-nos participar, acompanhar e orientar a 

educação dos nossos educandos. O nosso papel 

assume especial relevo no desenvolvimento da 

educação em geral, considerando que criamos 

condições para que a escola, na componente 

educacional, seja uma extensão da família. 

Quando, numa dimensão coletiva nos organizamos 

no desempenho de papéis cívicos, estamos também a 

desenvolver a democracia representativa e 

participativa. Assim, é legítimo o fim atribuído às 

associações de pais da “defesa e promoção dos 

interesses dos seus associados em tudo quanto 

respeita à educação e ensino dos seus filhos e 

educandos que sejam alunos da educação pré-escolar 

ou dos ensinos básico ou secundário, público, 

particular ou cooperativo.”
1
 

Com este enquadramento, a nossa visão sobre o 

processo de descentralização da educação nasce num 

exercício de cidadania sobre um tema que nos é 

caro. Numa primeira fase fazemos o enquadramento 

do processo de descentralização e, numa segunda 

parte, apontamos as principais virtudes e 

dificuldades deste processo. Sobretudo, pretendemos 

suscitar um conjunto de reflexões ou perceções 

sobre fatores que falta ainda clarificar, evoluir, 

concretizar e solidificar na plena descentralização, 

municipalização ou territorialização das políticas 

educativas. 

APCRSI 

                                                 

 

 
1 Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de novembro, 
alterado e republicado pela Lei 29/2006 de 4 de julho 
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6 A Municipalização das Escolas 

 

“Porque em educação é impossível colher aquilo que 

não se semeia. Quem está disposto a bater-se pela 

escola? Quem acredita na importância da cultura escolar 

(literária, artística, científica), de uma cultura que é feita 

de trabalho, de persistência, de continuidade, de justiça, 

de diálogo?”
2
 

 

A Municipalização das Escolas e a Descentralização da (em) Educação vs o Contrato de 

Educação e Formação Municipal e a transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais
3
. 

6.1 Introdução 

Descentralização em Educação, Municipalização das Escolas ou transferência de 

competências do Ministério da Educação (ME) para as Autarquias? 

O facto de as dotações orçamentais das escolas passarem a depender das autarquias, não 

significa que estas melhorem o seu desempenho. Neste momento, o que está em causa é 

precisamente a passagem da gestão de atos administrativos, do ME para as Autarquias. Um 

processo muito próximo do que entendemos como “Descentralização de Competências”, 

confundível com a “Municipalização das Escolas” e bastante distante do que se entende por 

“Descentralização em Educação”. 

Neste contexto, vale a pena revisitar o que foi feito nas últimas décadas em prol da 

Modernização na Administração Pública. 

Apesar de Portugal ter um dos melhores sistemas legislativos do mundo na área, é 

interessante verificar como os interessados ou implicados subestimam as grandes opções do 

Estado na matéria, alteradas e republicadas em múltiplos diplomas desde a Constituição de 

                                                 

 

 
2
 António Sampaio da Nóvoa In Debate Nacional sobre Educação Assembleia da República, 22.mai.2006 

3
 Adiante designada por autarquias ou municípios 
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76. A este respeito, damos como exemplo o que encontra preconizado no PRACE
4
, onde já 

era reforçada a necessidade de implementar progressivamente a descentralização da educação 

e, simultaneamente, identificar as “competências dos organismos públicos, meios humanos e 

património, a descentralizar”. No longo, vasto e lento processo de reestruturação da 

Administração Pública, não faltam referências à descentralização, incluindo também as 

vincadas pelo PAE
5
, onde se exige a estagnação da despesa pública e o aumento da eficiência 

da gestão dos recursos e dos ganhos de eficácia do exercício das competências pelos órgãos 

dos municípios, através da concretização da “descentralização administrativa promovendo a 

transferência progressiva, contínua e sustentada de competências em todos os domínios dos 

interesses próprios das populações, das autarquias locais ..., em especial no âmbito das 

funções económicas e sociais”. 

Na maioria destes programas, o denominador comum foi sempre o de os decisores locais 

conhecerem melhor a realidade e a sua necessidade socioeconómica, pelo que apresentam a 

vantagem de melhor adequar a oferta educativa às dinâmicas locais, contribuindo assim para 

alavancar o sucesso educativo.  

Pese embora o exposto, colocam-se algumas questões ainda insuficientemente esclarecidas: 

Terão os municípios dimensão que justifique projetos educativos diferenciados? 

Teremos vereadores suficientemente especializados, instruídos e capacitados, para 

assumir esta “pasta”? 

A par destas incertezas, apela-se à implementação de outras direções participativas que 

libertem as escolas do “centralismo democrático” e burocrático, onde impera a uniformidade e 

não se toleram soluções diferentes para os mesmos problemas básicos, pelo simples facto de 

se crer que existe sempre um “único caminho” (one best way) para fazer o que quer que seja, 

independentemente do tempo e do espaço (o paradigma do Estado centralizador e educador, 

como único responsável pela educação dos seus alunos). 

                                                 

 

 
4
 Um dos princípios gerais do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º124/2005, de 4 de Agosto: “Descentralização de funções para a administração local, 

em particular nos domínios da administração prestadora de serviços, designadamente nos sectores da educação e 

da saúde, sem quebra dos princípios e mecanismos que visam o controlo da despesa pública e reservando para a 

administração central as funções normativa, de planeamento e orçamentação global e de fiscalização, auditoria e 

controlo” 
5
 Programa Aproximar a Educação – Descentralização de competências na área da educação: Contrato de 

Educação e Formação Municipal (2014/15) 
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O que falta então a este longo processo legislativo? Falta-lhe clareza! “As funções de garantia, 

de prestação dos serviços de educação e de controlo coexistem e amalgamam-se, sem que 

haja, pelo menos aparentemente, uma grande necessidade e urgência na sua delimitação. Os 

agentes que exercem estas diferentes funções confundem-se nas mesmas estruturas 

administrativas, onde se registam frequentes sobreposições e indefinições, com a consequente 

desorientação e perda de eficácia que resultaria de um jogo claro e aberto no espaço público 

entre os diferentes atores e interesses. O discurso e as práticas inconsequentes de 

descentralização e de promoção da autonomia das escolas, no quadro de um sistema que 

permanece fortemente centralizado e autoritário, configuram, entre nós, uma fonte de 

legitimação do Estado para continuar a exercer uma efectiva “regulação de controlo”, em 

nome de uma “regulação autónoma” das escolas.”
6
  

Trata-se de uma reforma que se encontra há demasiado tempo em curso, décadas para sermos 

mais preciso, e que não partiu da iniciativa das famílias, da comunidade escolar ou sequer das 

comunidades educativas. É um modelo imposto num exercício top-down, assente no 

reconhecimento de que o poder local é um recurso nuclear e instrumental para a 

democratização e promoção da eficácia e eficiência na gestão de recursos educativos, tendo 

em consideração a sua proximidade e conhecimento local das várias realidades no livre acesso 

dos alunos e das famílias à educação, o único pilar fundamental da economia que permite 

capacitar as pessoas do seu próprio destino. 

6.2 A descentralização municipalização em curso 

No lento processo a que foi feita referência, foram definidas em agosto de 2018 as “novas” 

competências dos órgãos municipais
7
. À luz da Lei-Quadro da transferência de competências 

para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, no que se refere à rede pública 

de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, incluindo o ensino profissional, 

essas competências passaram a ser: 

                                                 

 

 
6
 In Propostas para um novo modelo de regulação da educação, de Francisco Azevedo e Rodrigo Queiroz e 

Melo, Publicado na Revista Brotério, Setembro de 2011 
7
 Art.º 11.º da Lei n.º 50/2018 de 16 de Agosto, Lei-Quadro da transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais 
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1. É da competência dos órgãos municipais participar no planeamento, na gestão e na 

realização de investimentos relativos aos estabelecimentos públicos de educação e de 

ensino integrados na rede pública dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário, incluindo o profissional, nomeadamente na sua construção, equipamento e 

manutenção.  

2. Compete igualmente aos órgãos municipais, no que se refere à rede pública de educação 

pré-escolar e de ensino básico e secundário, incluindo o ensino profissional:  

a) Assegurar as refeições escolares e a gestão dos refeitórios escolares;  

b) Apoiar as crianças e os alunos no domínio da ação social escolar;  

c) Participar na gestão dos recursos educativos;  

d) Participar na aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento dos 

estabelecimentos e com as atividades educativas, de ensino e desportivas de âmbito 

escolar;  

e) Recrutar, selecionar e gerir o pessoal não docente inserido nas carreiras de assistente 

operacional e de assistente técnico.  

3. Compete ainda aos órgãos municipais:  

a) Garantir o alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico e secundário, como 

alternativa ao transporte escolar;  

b) Assegurar as atividades de enriquecimento curricular, em articulação com os 

agrupamentos de escolas;  

c) Promover o cumprimento da escolaridade obrigatória; 

d) Participar na organização da segurança escolar.  

4. As competências previstas no presente artigo são exercidas no respeito das 

competências dos órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas. 
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O que esta Lei-Quadro traz de “novo” às várias décadas de problemáticas em redor da 

descentralização, é que pretende ultrapassar a simples delegação de competências e fazer uma 

transferência de competências no que são práticas comuns e maioritariamente aceites pelas 

múltiplas comunidades educativas. Aliás, o diploma mais parece uma desresponsabilização do 

poder central e do ME, quiçá um presente envenenado do poder central para o poder local, 

que aparenta estar a empurrar alguns problemas da educação para os municípios, sem os 

capacitar dos meios necessários para resolver esses mesmos problemas.  

Apesar da implementação do preconizado no diploma ter “começado” em 2019 e se prolongar 

até 1 de janeiro de 2021, esta Lei-Quadro não faz uma única referência à responsabilidade da 

decisão das políticas educativas; à administração educativa; à gestão e desenvolvimento do 

currículo; à organização pedagógica e administrativa; ou, à relação da escola com a 

comunidade. 

Fica de fora desta Lei-Quadro, 

- No âmbito da gestão escolar e das políticas educativas: A definição do plano estratégico 

educativo municipal ou intermunicipal, da rede escolar e da oferta educativa e formativa; A 

gestão do calendário escolar; A gestão dos processos de matrículas e de colocação dos 

alunos; A gestão da orientação escolar; A decisão sobre recursos apresentados na 

sequência de instauração de processo disciplinar a alunos e de aplicação de sanção de 

transferência de estabelecimento de ensino; A gestão dos processos de ação social escolar. 

- No âmbito da gestão curricular e pedagógica: A definição de normas e critérios para o 

estabelecimento das ofertas educativas/formativas e para os protocolos a estabelecer na 

formação em contexto de trabalho; A definição de componentes curriculares de base local, 

em articulação com as escolas; A definição de dispositivos de promoção do sucesso escolar 

e de estratégias de apoio aos alunos, em colaboração com as escolas. 

Ficam ainda de fora deste diploma, questões nucleares como: 

- A descentralização como promotora da coesão territorial; 

- A transferência de competências para as autarquias em prejuízo da autonomia das escolas; 
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- A descentralização “diferenciada e de geometria variável” na sua aplicação, consoante se 

trate de ambientes urbanos ou rurais, grandes ou pequenos municípios, com elevadas ou 

baixas densidades populacionais... 

6.3 Potenciais virtudes de uma descentralização em educação 

 

A descentralização, nos moldes em que lentamente tem vindo a ser arquitetada, deve poder: 

- Erradicar do sistema educativo a complexidade e a conflitualidade resultante da 

administração da escola “de cima para baixo”; 

- Sair do paradigma do Estado Educador, onde os municípios apenas têm deveres e não têm 

direitos, como por exemplo, no dever de construir e manter os edifícios do parque escolar, 

sem que lhes seja dado o direito de gerir e usufruir da sua propriedade; 

- Abandonar o status quo da uniformidade do comando e controlo do poder centralizado, 

repercutido na tendência para uma oferta educativa padronizada, muitas vezes confundida 

com a “igualdade” emanada do centro político/administrativo através de diploma legal, 

mas sem a necessária equidade que as questões singulares exigem e que permitem 

capacitar e adaptar a escola aos permanentes desafios da aprendizagem; 

- Rentabilizar as possibilidades económicas e geográficas municipais
8
; 

- Assumir que, para garantir que todos tenham acesso a um ensino de qualidade, a obrigação 

do Estado tem que ser recentrada no aluno. O edifício escolar tem que ser redesenhado 

para quem precisa de aprender e não para quem já sabe, pelo que o objetivo maior 

neste processo é o da melhoria do trabalho das escolas e dos resultados obtidos pelos 

alunos. 

 

                                                 

 

 
8
 Adaptado de Recomendações do CNE, In Relatório do CNE: “Estado da Educação 2012 – Autonomia e 

Descentralização” (p. 316-317) 
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6.4 O que falta fazer? 

À sociedade civil, 

Assumir o papel de sociedade interveniente, responsável e colaborativa, devendo chamar a si 

o desenvolvimento dos temas das Atividades de Enriquecimento Curricular que tomaram 

conta da escola, como: a proteção da floresta, do mar e ambiental; a preservação do 

património cultural, dos monumentos, das tradições e da cultura local; a aprendizagem das 

novas tecnologias e desenvolvimento de competências de empregabilidade; a educação para a 

sexualidade, a prevenção da toxicodependência e a promoção de comportamentos saudáveis; 

o combate aos maus tratos, abusos sexuais e à violência no seio da família; a educação para a 

cidadania, proteção civil, segurança rodoviária e a prevenção da delinquência juvenil; ou, o 

pleno desenvolvimento físico, intelectual, cívico e moral dos jovens. 

Ao Estado (central), 

Adotar a (dupla) função de regulador e de prestador de serviços, devendo assegurar a 

transferência universal ou “parcial” para os municípios. Adaptando ainda a descentralização à 

dimensão e características do município, de modo a incentivar o enriquecimento local dos 

programas, a diversidade de percursos e a diferenciação pedagógica e escolar, não abdicando 

da definição e gestão do tronco comum. 

Às Famílias e ao Estado, 

Encontrar uma fórmula que valorize, desenvolva, e potencie a utilização dos recursos 

instalados, cabendo ao Estado assegurar a justiça distributiva e tendo presente que a 

oportunidade, conveniência, equidade, razoabilidade e justiça social se faz pela via fiscal 

e não pelo direito à educação gratuita que está universalmente consagrada. Uma fórmula 

capaz de analisar a escassez de recursos, a “diversidade de situações sociais abrangidas e a 

necessidade de concretizar um conceito de justiça complexa, capaz de conciliar liberdade de 

escolha da escola onde estudar, igualdade e diferença” e que privilegie as escolas (do Estado 

ou de iniciativa privada) que apresentem qualidade pedagógica e projetos educativos robustos. 
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À escola, 

Garantir que todos os alunos tenham sucesso, devendo, entre outras dinâmicas: 

- Recentrar os esforços na aprendizagem dos alunos, tendo por princípio que alunos 

diferentes, a ritmos diferentes, podem chegar às mesmas “metas”; 

- Desenvolver dinâmicas de pensamento e erradicar os “corpos de conhecimento” mais 

recetivos “às respostas certas para as perguntas apropriadas”; 

- Sustentar a escola nos quatro pilares da educação: “aprender a conhecer”, “aprender a 

fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender a ser” e centrar o papel da escola na constante 

descoberta da melhor estratégia para a realização do processo de entender o que não se 

entendia, i.é., “aprender a aprender” . 

Às autarquias, 

Implementar um modelo de governação assente num órgão que não seja uma mera figura de 

estilo, como o Conselho Municipal da Educação, usado e abusado para cumprir calendário, 

para proveito político e simplesmente reduzido à condição da mera reunião ordinária
9
 onde 

pouco mais se faz do que dar posse aos seus Conselheiros. Um órgão de discussão, não 

necessariamente de consensos, onde se possa ouvir (democraticamente) a comunidade 

educativa e se sustente a programação atempada da política educativa do município. Um 

“espaço privilegiado para a gestão local da educação, palco de oportunidades de entendimento 

entre as autarquias, as escolas e as comunidades locais”, cuja composição e competências 

terão de ser diferentes das atuais. Necessariamente, um órgão com um novo enquadramento 

legal, reforçado do papel regulador do sistema e com uma composição ainda mais plural e 

suficientemente representativa da sociedade e dos diretores das escolas. Um órgão apartidário 

que contribua para a definição da política educativa do Conselho e onde fiquem selados os 

compromissos e vinculação dos representantes nesse órgão perante as entidades que 

representam. 

 

                                                 

 

 
9
 Sumula da única reunião do Conselho Municipal de Educação de Coimbra do penúltimo mandato autárquico, 

em: http://apeecoimbracme.blogspot.com/2014/ 
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O serviço público de educação, eticamente fundado 

sobre a revelação da humanidade que nos habita, a cada 

pessoa sem excepção, tem de ser fundado sobre a 

liberdade, a responsabilidade e o empowerment dos 

cidadãos e das suas organizações.
10

 

 

APCRSI | 15.mai.2019
11  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
10

 Joaquim Azevedo. Liberdade e política pública de educação. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 

2011 
11

 Texto da autoria da APCRSI, coordenado por Paulo Simões Lopes, para a iniciativa da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Secundária de Avelar Brotero. 
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7 Património do Concelho de Coimbra no Projeto 

Educativo 

Desde tenra idade que ouvimos falar, em vários momentos da nossa vida, no património. 

Afinal o que quer dizer o termo património? Como pode ser definido? Com que se relaciona? 

pa·tri·mó·ni·o  

(latim patrimonium, -ii) 

substantivo masculino 

1. Conjunto de bens de família; herança familiar. 

2. Conjunto de bens próprios, adquiridos ou herdados. 

3. Bem ou conjunto de bens, materiais, naturais ou imateriais, reconhecidos pela sua 

importância cultural (ex.: património edificado). 

O património configura-se como uma herança recebida e que deve ser conhecida, 

salvaguardada e valorizada desde sempre, relacionando-se com o mais íntimo da humanidade, 

a sua identidade. 

O património torna-se assim num suporte de memória e identidade, cuja herança deve ser 

protegida e perpetuada entre gerações, como "fator de enriquecimento e coesão justificando 

que a lei 107/2001 de 08 de Setembro se refira ao património como esteio de independência e 

de identidade nacionais"[1]. Esta lei estabelece as bases da política e do regime de proteção e 

valorização do património cultural, e nela se pode ler nos princípios basilares que "a política 

do património cultural integra as ações promovidas pelo Estado, pelas Regiões Autónomas, 

pelas autarquias locais e pela restante Administração Pública, visando assegurar, no território 

português, a efectivação do direito à cultura e à fruição cultural e a realização dos demais 

valores e das tarefas e vinculação impostas, neste domínio, pela Constituição e pelos direitos 

internacionais" [2]. 
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Figura 6 - Definição de património (fonte: DGPC) 

7.1 Património Cultural 

O património cultural deverá ser objeto de proteção e valorização, sendo constituído por todos 

os bens com valor de civilização e interesse cultural relevante. A legislação divide o 

património cultural em três grandes tipos: património imaterial (intangível), património móvel 

e imóvel (tangíveis). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7 - Grupos de património cultural (fonte DRCN) 
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É de consenso geral que o património cultural valoriza as zonas geográficas onde se insere, 

melhora a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos, e tem grande impacto económico, 

tornando-se, desta forma, num factor diferenciador e competitivo na melhoria da qualidade de 

vida das populações. O valor acrescentado pelo património cultural deverá, no entender dos 

signatários deste documento, constituir um desígnio fundamental na política educativa 

municipal, cuja tarefa de dinamizar, preservar e valorizar o património deverá ser sempre 

entendida como congregadora das populações. As instituições e os cidadãos, em particular as 

autarquias e as comunidades escolares, deverão ter um papel fundamental e permanente na 

valorização do património, quer como bem-comum, quer como fonte de recursos de 

aprendizagem e crescimento. 

7.1.1 Património imaterial 

O património imaterial compreende todos os testemunhos estruturantes de identidade e 

memória coletiva, de que são exemplos os saberes tradicionais, os costumes, as lendas, a 

música e a dança populares, entre outros. É muitas vezes fruto de transmissão entre gerações e 

revela a diversidade cultural das regiões e do país, favorecendo em pé de igualdade, quer a 

diferença, quer a identidade e orgulho das comunidades. 

 

Figura 8 - Serenata monumental 

7.1.2  Património móvel 

As espécies naturais, obras de arte e artefactos, incluindo documentos de suporte e livros, são 

compreendidos no património móvel.  

“De acordo com a lei de bases do património cultural, a lei nº 107/2001 de 08 de setembro, a 

proteção legal dos bens culturais móveis assenta na classificação e na inventariação. A 

classificação determina que certo bem possui um valor cultural inestimável, prevendo três 
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categorias para sua  proteção: bem de interesse nacional ou “tesouro nacional”, bem de 

interesse público e bem de  interesse municipal” [3] 

 

Figura 9 - Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 

7.1.3 Património imóvel 

O património imóvel compreende o edificado e o natural. No primeiro cabem os monumentos 

e as suas ruínas, bem como outras construções consideradas patrimoniais. No segundo 

incluem-se os sítios e formações da natureza, ambientais, paisagísticas ou paleontológicas, 

com especial interesse estético e/ou científico.  

“Integram o património cultural imóvel os bens imóveis que assumem relevância para a 

compreensão, permanência e construção da identidade nacional e para a democratização da 

cultura. São bens que constituem testemunhos com valor de civilização ou de cultura. O 

interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, 

arquitetónico, artístico, etnográfico, científico, industrial ou técnico destes bens reflete valores 

de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade”
 
[1]. Em suma, o património imóvel divide-se em património arquitetónico, 

com grande “potencial de projeção local, regional, nacional e, em casos específicos, mundial, 

com capacidade de atratividade de diferentes públicos pelos diversos aspetos associados à sua 

fruição, atendendo à diversificação dos valores associados; de ordem histórica, urbanística, 

arquitetónica, etnográfica, social, industrial, técnica, científica e artística” [1] e arqueológico 

“com valor de civilização ou de cultura, portadores de interesse cultural relevante e refletem 

valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade, ou 

exemplaridade, competindo ao Estado proceder ao seu arquivo, conservação, gestão, 

valorização e divulgação.” [5]. 
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Figura 10 - Igreja de Santa Cruz 

7.2 O concelho de Coimbra e a sua riqueza patrimonial 

O concelho de Coimbra tem uma vasta, singular e importante riqueza patrimonial, em todas as 

suas dimensões, imaterial, móvel e imóvel. É inegável o grande potencial económico e 

dinamizador que o património cultural de Coimbra representa para os seus cidadãos e 

visitantes.  

 

Figura 11 – Atlas cultural de Coimbra – património 
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Figura 12 – Atlas cultural de Coimbra – equipamentos 
 

No site da Direção Regional de Cultura do Centro, é possível consultar o património, os 

equipamentos e as entidades culturais que fazem parte do Atlas Cultural de Coimbra, onde se 

confirma o grande potencial colaborativo e formador existente no concelho de Coimbra, ao 

nível do património cultural. 

A lista de equipamentos, entidades e património da região de Coimbra é extensa e riquíssima. 

Apresenta recursos e possibilidades únicas de conhecimento ao nível arquitetónico, 

arqueológico, social, ambiental, artístico, desportivo, tecnológico, popular e urbano. Todos 

eles com grande potencial de envolvimento da comunidade e dinamização cultural.  

Consideramos que urge fazer o levantamento de todas as entidades, instituições, parceiros e 

comunidades que configuram a riqueza patrimonial do concelho de Coimbra, quer ao nível da 

cidade, quer ao nível das suas freguesias.  

Recorrendo apenas à nossa memória coletiva poderemos enumerar apenas algumas das 

possíveis entidades a serem integradas no projeto educativo, ao nível da interação entre as 

entidades patrimoniais e as escolas do concelho, correndo claramente o risco de pecar por 

defeito no número e tipo de entidades identificadas. Ainda assim, sendo este um documento 

de análise e reflexão, entendemos que as seguintes instituições são de grande potencial 

educativo, sem qualquer ordem de preferência, havendo com certeza muitas outras no 

concelho: 
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 Universidade de Coimbra, Escola Superior de Educação, Coimbra Business School 

entre outras instituições de ensino superior. 

 Universidade de Coimbra, na sua vertente de património da Unesco. 

 Museu Nacional Machado de Castro, Museu da Ciência e dos Bichos, Exploratório e 

outros museus da cidade. 

 Associação Académica de Coimbra, Olivais Futebol Clube e outros clubes desportivos 

da cidade e freguesias. 

 Escola da Noite, Bonifrates, Teatrão e outros grupos de teatro.  

 Conservatório de Música e Dança de Coimbra, e outras escolas; o Fado ao Centro e 

outras casas de dinamização da canção coimbrã. 

 Bandas de música da cidade, editoras e produtoras, e salas de espetáculos. 

 Confrarias regionais e associações de saberes tradicionais, como por exemplo, o centro 

de tecelagem manual em Almalaguês.  

 Instituto Pedro Nunes e empresas da área tecnológica e da inovação. 

 Hospitais da Universidade de Coimbra, escolas de enfermagem e de saúde. 

 Mata Nacional do Choupal, Mata de Vale de Canas e Paúl de Arzila.  

 Seminário Maior e outras igrejas e mosteiros. 

 Entidades de gestão culturais e artísticas, a Casa da Cultura, as casas-museu da cidade, 

Centro de Artes Visuais, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra. 

 O rio Mondego e as escolas de desportos náuticos. 

 Jardim Botânico e Jardim da Sereia, e outros jardins. 

 Arte pública, nas suas formas de escultura, painéis de azulejos ou arte urbana. 
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Figura 13 – Painéis de azulejos em Coimbra 

7.3 A interação património/escola e a autarquia como agente 

facilitador 

Entendemos que a educação é o primeiro passo para a sensibilização da valorização do 

património. Deverá ser feita uma ação conjunta e concertada, para que toda a população 

estudantil do concelho de Coimbra tenha acesso equitativo aos recursos patrimoniais 

existentes.  

Sabemos que, pontualmente, quer por intervenção dos professores, que através dos pais e 

encarregados de educação, são realizadas ações de contacto com o património conimbricense, 

resultando num enorme crescimento pessoal e académico dos alunos que contactam com estas 

iniciativas. Entendemos ser um desperdício de recursos, oportunidades e mais-valias que o 

contacto com o património não seja feito de forma equitativa e universal, para todos os alunos 

do concelho, desde o pré-escolar até ao ensino secundário.  

Através de relatos de vários professores, alunos, associações de pais e direções de escolas, 

sabemos o quão significativo são as experiências fora e dentro do contexto escolar de contacto 

com o património, e o impacto na vida futura de muitas destes alunos no seu percurso escolar, 

académico e até profissional. É, fundamentalmente por esta razão e pela proximidade e 

riqueza patrimoniais do concelho de Coimbra, que entendemos ser premente a sua inclusão no 

projeto educativo municipal. 



71 

 

7.4 Propostas de projetos a desenvolver  

Para que o processo de interação património/escola seja o mais equitativo possível e para que 

todas as escolas possam ter a informação disponibilizada de igual forma pela Autarquia, 

entendemos ser urgente a realização de um mapa do património. Cada escola realizaria o 

levantamento do património da sua área envolvente, de acordo com a definição de património 

cultural, através de respostas à pergunta "conheces o património à volta da tua escola?", 

integrando esse projeto no programa curricular, e aplicando as valências e competências 

adquiridas em contexto escolar. A autarquia faria a conjugação dos vários trabalhos 

formulando um recurso único, o mapa do património a incluir no projeto educativo, podendo 

realizar uma exposição do processo de construção do mapa. 

A partir deste mapa, a Autarquia poderá estabelecer protocolos com as várias instituições e 

entidades que gerem as estruturas e/ou os bens patrimoniais, com objetivos claros e bem 

definidos, para que o acesso ao património cultural seja universal e o intercâmbio possa 

chegar a todos alunos do concelho de Coimbra. 

As possibilidades de protocolos e parcerias são imensas e poderão constituir um grande 

desafio. Por essa razão, propomos que a disponibilização do património aos alunos seja feito 

com base em faixas etárias/ciclos de estudo, tendo atenção ao risco de categorização e 

garantindo que os protocolos serão desafiadores e estimulantes para a faixa etária proposta.  

Apresentam-se, de seguida, algumas propostas: 

 SOS Património - aprofundamento da consciência cívica patrimonial - sensibilização 

do público escolar para a importância da preservação do património, promovendo 

noções basilares de que "prevenir é melhor do que tratar" e "prevenir é mais 

económico do que tratar", levando as escolas ao património e as pessoas ligadas ao 

património às escolas. Sensibilizar e reforçar, por exemplo, a diferença entre o grafiti, 

uma forma de arte urbana que poderia ter locais pré destinados à sua expressão na 

cidade, e a pichagem, um atentado ao património. 

 Rede de formadores - criação de uma rede de formadores especializados nos vários 

tipos de património que poderão ser contratados pela Autarquia para ministrar as 

Atividades de Enriquecimento Curricular do 1ºCEB e/ou para o desenvolvimento de 

projetos com turmas dos vários anos letivos e das várias escolas. 
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 Balcão municipal ambulante - criação de um balcão municipal que se deslocaria a 

cada escola para informação à comunidade educativa do mapa do património, para dar 

a conhecer os projetos em curso e as formas das escolas se candidatarem. 

 Passe Património - criação de um passe para os alunos e professores que dá direito a 

viajar na rede de transportes municipalizados gratuitamente, bem com a entradas 

gratuitas nos monumentos e sítios do mapa do património. 

 Centro de apoio às visitas de estudo - centro (ou plataforma) onde as escolas e 

turmas se inscrevem para a realização de visitas de estudo aos locais identificados no 

mapa do património e onde requisitam o transporte disponibilizado pela autarquia, ou 

são informados do percurso do autocarro urbano que poderão utilizar.  

 Dia Aberto das Faculdades e Institutos Universitários - ao longo do ano, e não 

apenas num dia, poderiam existir dias abertos para que a população escolar visite os 

locais e centros de investigação, conferindo assim uma oportunidade de contacto com 

o futuro. 

 Os embaixadores vão à escola - promover a visita em articulação com a UC e a 

autarquia dos embaixadores da UC às escolas, jovens investigadores que darão a 

conhecer o que de melhor se faz na UC. 

 Museu portátil - elaboração de um museu portátil (ou digital) que possa ir às escolas 

apresentar os vários tipos de património e as peças mais representativas do concelho 

de Coimbra. 

 Semana do Desporto - aproveitando a já existente Feira das modalidades, seriam 

realizadas idas aos locais dos clubes para contacto com o património desportivo da 

cidade.  

 Conheces as freguesias de Coimbra? - promover o intercâmbio entre freguesias e 

escolas desenvolvendo projetos de cooperação ao nível de visitas de estudo, 

conhecimento das tradições e saberes, contacto com artesãos e património edificado 

das freguesias. 

 Rotas do Património - desenvolver rotas com base no património cultural do 

concelho (rota dos romanos, rota da rainha santa, rota da canção coimbrã, rota da 

tecnologia, rota do conhecimento, rota da saúde, rota dos sabores, etc.) 
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 Rota da Biodiversidade - promoção de visitas aos jardins e matas da cidade e das 

freguesias, promovendo o contacto, conhecimento e valorização da natureza como 

fonte de conhecimento e evolução. 

7.5 Conclusões 

Assim, o património cultural configura-se como um recurso precioso, necessitando apenas de 

um agente facilitador que faça chegar às escolas estas possibilidades e que seja o 

intermediário na gestão da interação património/escola. 

Entendemos que a participação do património no projeto educativo municipal, a par com a 

aposta no ensino artístico, serão os fatores diferenciadores do município de Coimbra num 

mundo global, desafiador e em crescente mudança. Coimbra tem, e terá sempre, um 

manancial de possibilidades patrimoniais difíceis de igualar. As escolas e as comunidades 

escolares poderão constituir um parceiro de coesão com a Autarquia, na construção de uma 

cidade melhor, equilibrada e cativante. 
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8 A Indisciplina, as Valências das Escolas e Número 

de Alunos por Turma 

A indisciplina é um “fenómeno relacional e interactivo que se concretiza no incumprimento 

das regras que presidem, orientam e estabelecem as condições das tarefas na aula e, ainda, no 

desrespeito de normas e valores que fundamentam o são convívio entre pares e a relação com 

o professor, enquanto pessoa e autoridade” (João Amado, 1998). 

8.1 Introdução 

A chamada “indisciplina” dos alunos é um “fenómeno multifatorial. Quer dizer que quando se 

analisa um ato de indisciplina nos devemos sempre perguntar qual o papel que nele 

desempenham as comunidades, as famílias, as escolas, os professores e os outros alunos. Só 

analisando todas estas variáveis poderemos entender melhor porque é que um jovem é 

“indisciplinado” ” (David Rodrigues, 2015).  

“Um dos aspectos a salientar é o da complexidade do problema da indisciplina (que não se 

compadece com o habitual simplismo das explicações), e a necessidade de a encarar de um 

modo sistémico e holístico, na medida em que os seus factores são múltiplos e instalados em 

domínios muito diversificados: há factores sociais, culturais, geracionais e políticos, há 

diversos factores familiares, há-os inerentes à história de vida e personalidade dos próprios 

indivíduos (professores e alunos) em causa, há os que derivam do estilo de liderança e 

governo da escola, da dinâmica do grupo-turma e, ainda, da natureza da relação e da 

interacção pedagógicas na aula” (Amado, 2001).  

Em “ Debate: O que é a Indisciplina?”, Manuela Monteiro argumenta que a indisciplina nos 

desafia “tanto quanto nos incomoda e faz sofrer. Mas, exceptuando casos tão graves como 

raros, é no terreno da acção educativa que a indisciplina se combate. E talvez o nosso 

objectivo não deva ser formulado em termos do combate à indisciplina. O objectivo seria, 

pois, o de construir a disciplina na escola. Porque, numa escola disciplinada, não há ou há 

menos tendência e à-vontade para cometer actos indisciplinados” (Monteiro, 2010). 
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8.2 Aumento crescente da sinalização e despiste dos problemas de 

comportamento e de situações de indisciplina 

Como referido anteriormente a indisciplina GRAVE é rara.  

Com base no estudo realizado pelo Professor Alexandre Henriques com o apoio da 

Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) sobre 

indisciplina em Portugal em 47 agrupamentos escolares envolvendo perto de 54 mil alunos no 

ano letivo 2015-2016. Concluiu-se que: 

 Entre 2014-2015 e 2015-2016, os dados de indisciplina escolar subiram em todos os 

parâmetros: participações disciplinares, número e percentagem de alunos com 

participações disciplinares, medidas corretivas, medidas sancionatórias, número e 

percentagem de alunos com medidas corretivas e sancionatórias; 

 As escolas raramente utilizam as medidas sancionatórias como estratégia para 

corrigir/punir comportamentos. Implicitamente conclui-se que as situações de 

indisciplina mais gravosas são pouco frequentes; 

 A indisciplina é transversal à maioria das escolas, mas foram as escolas dos grandes 

centros as que apresentaram valores mais elevados de indisciplina; 

 Foi no 3.º ciclo e 2.º período onde ocorreram mais registos de indisciplina no ano 

letivo 2015/2016; 

 As escolas apresentam formas distintas no registo de situações disciplinares. 

“O aumento dos fenómenos de disrupção, de indisciplina e até de violência interna à escola 

são inseparáveis da “massificação da educação escolar, acompanhada da crescente 

complexificação, mobilidade e diversidade sociocultural das sociedades pós-industriais” que 

“alterou também radicalmente o quadro de referências que permitia a relativa estabilidade do 

funcionamento da escola como instituição social e curricular” (Roldão, 2003 cit. Monteiro, 

2010) 

Convém neste âmbito, não esquecer o já afirmado na Introdução deste documento, 

considerarmos vários aspetos que nos ajudam a ler melhor o conceito de indisciplina: fatores 
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da criança/jovem, fatores parentais, fatores da escola/grupo de pares (professor, método de 

ensino, grupo-turma), fatores contextuais (comunidade/cultura onde está inserida a escola, a 

família), e a um nível mais macro fatores relacionados com medidas governamentais. Só uma 

visão mais sistémica e ecológica nos ajuda a saber operacionalizar e contextualizar a 

indisciplina, a diagnosticar os problemas “por detrás da ponta do iceberg” (o que não se vê), a 

equacionar os fatores de manutenção dos mesmos, a definir comportamentos-alvo e as 

estratégias eficazes que visam a mudança. 

Cabe ainda aqui afirmar a importância de uma perspetiva preventiva da indisciplina (agir 

antes do problema) e da intervenção precoce (o mais cedo possível) (Silva et al., 2016; 

Webster-Straton, 2017), bem como, de uma política congruente e transversal a todos os 

agentes educativos. Neste sentido, parece crucial o diagnóstico das necessidades de cada 

escola. Para além disso, pelo tempo que as crianças/jovens passam na escola, os 

educadores/professores são peças fundamentais no seu desenvolvimento. Um 

educador/professor significativo, um ambiente escolar emocional positivo e saudável pode 

fazer toda a diferença na trajetória de desenvolvimento da criança/jovem (ex. motivação, a 

autoestima positiva, sucesso escolar). 

8.3 Diagnóstico de necessidades da escola e respostas possíveis 

Uma das respostas a esse diagnóstico de necessidades pode passar pela formação dos agentes 

educativos (directores, coordenadores pedagógicos, professores, auxiliares de ação educativa, 

outros agentes da escola) em temas como:  

1. Promoção de competências socio-emocionais, desenvolvimento (infantil), gestão de stresse 

e autorregulação emocional dos agentes educativos (estratégias para lidar com emoções 

difíceis, mindfulness e autocuidado do profissional da educação), comunicação não violenta 

(comunicação positiva), relação professor-aluno e escola-família (promoção de relações 

positivas e de parcerias), estratégias pró-ativas (regras, ordens, planos de comportamento, 

organização e melhoria do clima da sala de aula e recreios saudáveis), estratégias para 

aumentar comportamentos positivos (reforço, reconhecimento, programas de incentivos), 

estratégias específicas para diminuição de comportamentos negativos, contratos 

comportamentais, resolução de conflitos, neurociências e funcionamento do nosso cérebro. 

Destaque crescente que as soft-skills (competências não cognitivas, competências sociais e 

emocionais, competências para aprender e querer aprender, ferramentas facilitadoras do 
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desenvolvimento global e da inteligência emocional) têm tido nos últimos anos, como forma 

de prosperar, num mundo mediado pelas tecnologias e numa economia mediada pela inovação 

(Gaspar, 2017). Estas competências desenvolvem-se ao longo do tempo, mas existem 

“períodos sensíveis" para o seu desenvolvimento, com os primeiros anos de vida a terem um 

“impacto fortíssimo” por estabelecerem as fundações do desenvolvimento futuro. Os 

educadores e professores do 1º ciclo estão numa posição privilegiada para a promoção do 

desenvolvimento destas competências e para envolverem as famílias neste processo (Gaspar, 

2017).   

8.4 Reivindicações 

Assim, com base no exposto propõe-se: 

1 – Formação em Inteligência Emocional para professores/funcionários e auxiliares de 

educação - muitos professores não têm ferramentas de inteligência emocional nem 

conhecimentos aprofundados sobre os estádios de desenvolvimento das crianças e jovens que 

têm dentro das suas salas de aula. Prevê-se dotar os professores de ferramentas que lhe 

permitam fazer a leitura emocional do seu próprio estado e do estado dos alunos; 

2 -Conhecimentos da Psicologia do Desenvolvimento para professores de forma a 

compreender de modo profundo as características das crianças e jovens que vão ensinar, 

conhecendo também os avanços da neurociência da aprendizagem; 

3 – Assembleias de alunos (já presentes e com sucesso em algumas escolas do país e 

conhecidas do público). Debate mensal entre professores e alunos sobre questões ligadas à 

escola, exposição de problemas/ideias e apresentação de propostas com vista à solução ou 

viabilização das questões apresentadas. Envolver todos os intervenientes. ENVOLVER OS 

ALUNOS NUMA ESCOLA EM QUE ELES PARTICIPAM, CUIDAM E DÃO 

SUGESTÕES. Consideramos esta questão essencial e transversal a todas as idades, desde a 

educação pré-escolar ao ensino secundário. As crianças e jovens devem ser agentes ativos e 

participativos no seu próprio processo de aprendizagem; 

4 – Formação em Resolução de Conflitos para todos os agentes educativos e pais; 
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5 – Menos tempo de aulas – aulas de 90 minutos são contraproducentes – regresso às aulas 

de 45/50 minutos com introdução de elementos disruptores, seguidas sempre de intervalo de 

10 minutos e intervalos maiores a meio da manhã/tarde.  

Casos de indisciplina e de comportamentos negativos das crianças e jovens de que tanto se 

fala hoje estão intimamente relacionados com o excessivo período de tempo que os jovens 

passam dentro de uma sala de aula, bem como os CURRÍCULOS VASTOS E COM POUCO 

TEMPO PARA CONSOLIDAÇÃO, que não acompanham a evolução e a maturidade 

neurobiológica da criança/jovem. DAÍ A IMPORTÂNCIA DE SABER IDENTIFICAR E 

DIAGNOSTICAR CORRETAMENTE O PROBLEMA. AQUI O TRABALHO DO 

PSICÓLOGO ESCOLAR DEVIA FAZER-SE NOTAR MAIS, NÃO SÓ NOS CASOS 

GRITANTES.  

Necessidade de intervalos maiores e de ir ao intervalo, «é através da brincadeira que se 

desenvolve a criatividade, a função social e a capacidade de entreajuda», «o que torna as 

crianças mais calmas e tranquilas. Crianças mais calmas e tranquilas têm uma capacidade de 

atenção maior», diz o neuropediatra Luís Borges. Uma criança autorregulada e persistente tem 

mais probabilidade de ter melhores resultados escolares quando comparada com outra com o 

mesmo nível de competências cognitivas mas com menor autorregulação e persistência 

(Cunha & Heckman, 2008). Aqui podemos destacar também a necessidade de 

HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE RECREIO (EX. TER PNEUS, JOGOS 

TRADICIONAIS, CAIXAS DE AREIA) E ESPAÇOS VERDES, com zonas de descanso e 

sombras; 

6 – Método de ensino (questões pedagógicas) – combinação entre o método expositivo e o 

desenvolvimento de projectos interdisciplinares/exercícios práticos que ponham os alunos a 

pensar, a resolver problemas, a ter pensamento crítico e criativo, e que desencadeiem neles as 

suas emoções. Estas recomendações estão patentes no Documento Perfil do aluno para o 

século XXI (2017). 

De acordo com João Costa, Secretário de Estado da Educação (2016) “Hoje, quando 

discutimos os restantes níveis educativos, conversamos sobre a necessidade de inovar nas 

metodologias de ensino, de promover a criação de salas de aula inovadoras, com espaços em 

que os alunos se possam sentar no chão ou circular livremente, do potencial de 

aproveitamento do dia-a-dia dos alunos para integração plena nas aprendizagens. Falamos 
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sobre a diversificação de instrumentos de avaliação, da possibilidade de avaliar progresso 

por observação, da possibilidade de se progredir e avaliar sem recurso à retenção” (Silva et 

al.,, 2016); 

7 – Grupo Turma: Turmas mais pequenas/mais professores em sala de aula/rotação de 

alunos entre duas turmas – o que permite dar mais atenção ao nível de aprendizagem 

específico de cada aluno; 

«Um menor número de alunos permite um acompanhamento mais individualizado, maior 

qualidade na relação afetivo-emocional entre professores e alunos, isso leva à diminuição das 

queixas por mau comportamento», diz o pedopsiquiatra Pedro Strecht. 

O Projeto Turma Mais (entre outros), desenvolvido pela Universidade de Évora, prevê a 

rotação de alunos entre duas turmas – a de origem e a chamada Turma Mais.  

Exemplo:  

«No ano letivo 2009/2010, a Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, testou o 

projeto pela primeira vez, criando turmas extra no 7º ano para as disciplinas de Português, 

Matemática e Inglês. Carlos Guerreiro, diretor do agrupamento, diz que no primeiro ano do 

projeto, os casos de retenção e de indisciplina foram reduzidos para metade.» 

8 – Menos trabalhos de casa - Os trabalhos para casa são sempre uma fonte de grande stress 

e frustração e levam as crianças a ficarem acordadas até muito tarde, a trabalharem durante 

muitas horas por dia, roubando tempo de qualidade à família e vulnerabilizam a interação 

pais-filhos; 

9 – Promover o envolvimento Parental: Criar Parcerias Escola – Família (Webster-Stratton 

& Bywater, 2015). Maior supervisão e envolvimento parental é fator preditor do sucesso 

escolar dos alunos (Spera, 2005).  

a. Envolver pais e encarregados de educação no projeto educativo, chamá-los à escola, 

em momentos formais (reuniões, participação no debate e envolvimento na tomada de 

decisões, ex. calendário dos testes, envolvimento na celebração de dias especiais – festa da 

escola, dia da família) e informais (convidar os pais a participar em tarefas da escola, 

workshops com interesse para os pais, entrega de notas com lanche, momentos de partilha da 

turma diferenciados de momentos de partilha da escola, atividades de melhoramento da escola 
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– hortas, pinturas na escola, humanização dos recreios). Incluir dentro do tempo de trabalho 

do professor estas atividades, por forma a que os próprios possam estar presentes e modelar a 

importância da comunicação escola-família e da importância da relação estreita escola-família 

(ex. participação dos professores nas ações desenvolvidas pela escola e pela Associação de 

Pais). 

b. Aumentar a comunicação positiva escola-família, através da partilha de mensagens 

positivas sobre os progressos/esforços dos educandos (ex. através das cadernetas ou outra 

forma) e não apenas comunicação de comportamentos problemáticos. Utilizar ferramentas 

específicas, como planos de comportamento nas reuniões com pais, de forma a promover a 

cooperação e responsabilizar escola e família na implementação de estratégias específicas 

para lidar com comportamentos-alvo específicos. Monitorizar os planos de comportamento 

(Webster-Stratton, 2017).  

c. Promover na escola ações que visem a promoção da parentalidade positiva: workshops 

de sensibilização para todos os pais sobre literacia emocional, competências socioemocionais, 

comunicação positiva, mindfulness, resolução e mediação de conflitos, cuidados a ter com a 

utilização das tecnologias, abuso de substâncias, sexualidade, bullying, autorregulação 

emocional, alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis (envolver a comunidade 

científica e a Universidade e Politécnico nestes eventos, através de estagiários, de alunos em 

projetos de mestrado, doutoramento e professores), de acordo com sugestões do doc. Perfil do 

aluno para o século XXI.  

d. Em articulação com os Psicólogos dos Agrupamentos, ou outros serviços, promover a 

implementação na escola de programas baseados em evidências que visem a promoção da 

parentalidade positiva e a prevenção de trajetórias desenvolvimentais negativas, em formato 

grupal. Uma vez que a família pode ser um fator protetor e proximal, veículo de mudança, é 

crucial envolver e criar condições para que os pais possam ter acesso a estes programas 

(Seabra-Santos et al., 2016). 

Tudo começa no núcleo familiar. Os valores que precisamos adquirir/desenvolver para 

exercer a cidadania são adquiridos no seio da família. A família tem o dever de transmitir 

valores indispensáveis como: respeito (em seu amplo sentido), ética, humildade, dignidade, 

deveres etc. A ausência desses valores faz emergir o conflito na escola e fora dela, criando 

alunos rebeldes, professores impotentes, educação fracassada. Como? Oferecendo no espaço 
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escola, formação específica, como já sublinhamos anteriormente: inteligência emocional, 

resolução de conflitos, parentalidade positiva. 

8.5 Conclusões 

A indisciplina não se esgota na relação professor-aluno e aluno-professor. Como sabemos são 

diversos os factores que contribuem para a fragilidade da disciplina na escola e, tal como 

afirmámos no início, interessa acima de tudo construir a disciplina na escola. São vários os 

exemplos de boas práticas (e com resultados muito positivos) que algumas escolas do país, 

em estreita parceria com os seus alunos, têm vindo a implementar. O envolvimento dos alunos 

na escola, na tomada de decisões, na criação de regras, nos debates sobre os mais variados 

temas que importam à escola, aos professores, alunos e restantes agentes educativos, é 

essencial para o sucesso escolar, para o bom ambiente entre todos os elementos da escola e 

para a diminuição da indisciplina e da retenção escolar.  

Sabendo no presente que mais de 65% das profissões dentro de 20 anos são desconhecidas, 

importa acima de tudo dotar as nossas crianças e jovens de meios e ferramentas que os 

ajudem a desenvolver capacidades cognitivas e não cognitivas, competências sociais e 

emocionais, que sejam facilitadoras do seu desenvolvimento físico, cognitivo e da sua 

inteligência emocional.  

Cabe aqui também realçar que muitas escolas do país têm espaços deficientes, com muitas 

lacunas e mobiliário em franca degradação ou mesmo completamente degradados, que 

contribuem para o mal estar das nossas crianças e jovens, que se sentem cansados, que se 

queixam de dores de costas e que não conseguem também por este motivo, ter uma postura na 

sala que lhes permita estar com a atenção que se deseja. A juntar a tantos factores já expostos, 

também a degradação de muitas escolas contribui para níveis de insatisfação maiores entre 

alunos e professores e consequentemente maiores problemas de indisciplina. 

Vale realçar, que ainda assim, a relação que os professores estabelecem com os alunos, é um 

dos fatores mais importantes na construção, e manutenção, da disciplina e do sucesso escolar. 

Mais do que combater a indisciplina, importa construir uma disciplina positiva e preventiva 

da indisciplina. 
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9 O peso excessivo que os alunos transportam na 

sua mochila 

Nos tempos que correm as crianças estão expostas e inúmeras adversidades diárias com 

consequências em longo prazo para a sua saúde. Não pretendemos ser exaustivos nem tão 

pouco alarmistas, pretendemos, pois alertar para uma triste realidade que se prende com o 

peso excessivo que os alunos carregam diariamente nas suas mochilas.  

9.1 Introdução 

As mochilas são a escolha privilegiada pelas famílias e crianças no que respeita à melhor 

forma de poderem transportar o material escolar. Contudo, segundo podemos observar 

diariamente, esta forma de transporte tem-se revelado problemática em vários aspetos com 

consequências em longo prazo, para a saúde das crianças. Não faltam estudos, em vários 

países, incluindo o nosso, que nos alertam para o pior. O problema tem a ver, sobretudo com 

o peso do material escolar que as crianças carregam ao longo do dia. 

Há uns anos a esta parte os estudos que têm sido feitos, que são do conhecimento geral, com o 

intuito de alertar o Governo para a adoção de medidas por forma a diminuir o peso das 

mochilas escolares, bem como para sensibilizar os Pais e os Professores para que ajudem as 

crianças a selecionar o material na hora de arrumá-las e a usá-las corretamente tem-se 

revelado infrutífero. 

A Deco Proteste publicou e enviou à Comissão Parlamentar de Educação e Saúde e a todos os 

grupos parlamentares um estudo, de setembro de 2017, no qual indica que numa amostra de 

174 crianças que foram pesadas com as respetivas mochilas, 66% das crianças transportavam 

às costas mochilas com cargas superiores a 10% do seu peso, o recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde. 

A Backcare, uma organização inglesa, que se dedica ao estudo e prevenção das dores nas 

costas, conclui por meio de uma pesquisa de que 80% das crianças carregam peso excessivo 



 

90 

 

na ordem dos 30% do seu peso, para além de que uma grande percentagem dessas crianças faz 

o transporte incorretamente. 

Uma tese de mestrado “Transporte de cargas em populações jovens: implicações posturais 

decorrentes da utilização de sacos escolares” realizada no âmbito do curso de Engenharia 

humana em 2009, da Universidade do Minho, concluiu que dois terços dos alunos 

apresentavam queixas de dor derivadas do peso excessivo dos materiais escolares que 

carregavam. Nesse estudo, grande parte das crianças analisadas apresentava alterações 

posturais, nomeadamente a hiperlordose lombar (69%), a antepulsão dos ombros (59%) e a 

projeção anterior do pescoço (49%) o que justifica as queixas de dor nas costas. 

Em Outubro de 2017, os grupos parlamentares, apoiados nesses estudos, e em tantos outros 

que não mencionamos aqui para não nos alongarmos, e numa petição que deu entrada na 

Assembleia da República a 17 de Fevereiro de 2017 com 48 mil assinaturas, aprovaram, por 

unanimidade, o Projeto de Resolução nº 1088//XIII que recomenda ao governo a adoção de 11 

medidas para diminuir o peso das mochilas escolares.  

Pretendemos, pois, saber o que é que tem sido feito, por quem de direito, no sentido de evitar 

que as crianças transportem diariamente nas suas mochilas pesos que vão muito além do 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde? 

9.2 Fragilidades 

A escola tem vindo a revelar grandes fragilidades no que respeita à mudança de atitude 

relativamente ao que verdadeiramente importa para o futuro das crianças, por ex. a falta de 

adequação dos conteúdos programáticos à vida real. Não conseguimos vislumbrar, não nestas 

condições, que às crianças lhes seja dada a oportunidade de serem crianças e ao mesmo tempo 

cidadãos humanistas, autónomos, críticos, colaborativos e criativos. Em contrapartida, há que 

respeitar e garantir as competências exigidas ao perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Do nosso ponto de vista, a escola ocupa demasiado tempo na vida das crianças. Impõe-lhes 

uma carga excessiva em termos de horários, com pouco tempo de intervalo, bem como os 90 

minutos a que são “obrigadas” a permanecerem, muitas vezes em silêncio, sentadas e em 

mobiliários (mesas e cadeiras) que na sua generalidade são pouco ergonómicos, 
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desconfortáveis e, em muitas escolas, em mau estado de conservação. Tudo isto leva a que as 

crianças adotem posturas incorretas, mal-estar levando comportamentos inapropriados, pouca 

sociabilização nos intervalos e insegurança, de uma maneira geral, no momento em que 

necessitam de fazer perguntas ou exposição dos seus pontos de vista.  

Apesar de toda a carga excessiva em termos de horários, na escola, cabe à família garantir 

atividades extracurriculares, em falta na escola, com vista a enriquecer o currículo dos seus 

filhos, nomeadamente nas artes, na música, no teatro e no desporto diversificado. Obrigando 

deste modo a uma deslocação diária excessiva, de casa para a escola e vice-versa, dentro da 

escola e de sala em sala, da escola para outros locais onde frequentam as atividades depois das 

aulas e, por conseguinte a um carregamento de peso inimaginável nas suas mochilas.  

Temos conhecimento de que a partir de 2017 em muitas escolas do Concelho alguns Centros 

de Saúde com equipas constituídas por enfermeiros e Fisiatras estão a proceder ao peso das 

mochilas e à avaliação das posturas aos alunos dos 5ºs e 6ºs anos por forma a estudar o 

impacto do peso excessivo das mochilas em problemas de coluna. Sabemos que muitas 

crianças foram encaminhadas para o centro de saúde e posteriormente para o Pediátrico por 

recomendação desses profissionais. Porém, não conseguimos, até ao momento, aceder a 

informações oficiais desses dados.  

9.3 Conclusões 

Perante a análise descrita concluímos de que apesar dos inúmeros estudos e recomendações 

por parte de entidades com reconhecimento no assunto, nada foi feito até ao momento.  

Não aplaudimos a medida de os livros passarem de umas crianças para as outras nem tão 

pouco uma fraca qualidade do papel em virtude de as mesmas poderem manipulá-los, 

escrevê-los e sublinhá-los sempre que entenderem. Consideramos que os livros são um bem 

necessário e essencial nas aprendizagens das crianças e por isso devem poder ficar com eles 

se assim o desejarem, sem que o preço a pagar seja o peso excessivo a carregar diáriamente. 

Alertamos ainda para o perigo de precipitações no que concerne à desmaterialização dos 

manuais escolares em virtude dos digitais, já que também existem estudos, do conhecimento 

público, que chamam à atenção para os perigos dessas medidas.   
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Existem indícios de que, quer as famílias, quer os professores, e as próprias crianças estão 

pouco sensibilizadas para a questão de que carregar excesso de peso diáriamente acarreta 

consequências graves para a saúde. Leva-nos a crer que mais uma vez algo está a falhar. Para 

nós, fica claro de que é de extrema importância e urgente que de uma vez por todas se tomem 

medidas para a resolução e prevenção do problema com vista à proteção do bem estar das 

crianças. 

Constata-se ainda de que nem todas as crianças se deslocam para a escola utilizando o mesmo 

meio de transporte. As medidas de incentivo ao uso dos transportes públicos, por nós 

aplaudidas, nomeadamente o passe escolar gratuito, teve um consequente aumento da sua 

utilização pelas famílias e crianças em geral.  

Assim sendo, as crianças estão sujeitas diariamente ao carregamento de um peso excessivo e 

diversificado que vai desde a mochila com o material escolar, a lancheira com o lanche da 

manhã e da tarde e o saco com o equipamento necessário à educação física, sem faltar um par 

extra de sapatilhas para as aulas no interior do pavilhão. Acresce ainda, para alguns alunos do 

ensino articulado (ou de uma Academia de música), o instrumento musical e para muitos o 

saco para as atividades extracurriculares (leia-se fora da escola), que pode ser composto por 

roupa ou mais material escolar, de acordo com a atividade em questão. 

A problemática dos tpc´s (trabalhos para casa), do conhecimento geral, contribui em muito 

para o peso excessivo do material escolar, para além de provocar mais cansaço, desilusão e 

uma negação ao gosto pela escola e ao gosto de aprender. Para, além disso, contribui para 

uma grande tensão familiar, roubando o pouco tempo de que as famílias dispõem para estar 

em harmonia. O que se traduz num currículo pouco centrado no aluno, desajustado e pouco 

baseado nas competências essenciais e necessárias à formação das crianças. 

9.4 Reivindicações 

Reivindicamos que se encontre urgentemente a forma mais eficaz de implementação das 11 

medidas, abaixo indicadas, submetidas e aprovadas em parlamento a 19 de Outubro de 2017, 

bem como a garantia da sua aplicação. 
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 Que seja desenvolvida uma campanha nacional de sensibilização para a necessidade 

de monitorizar o peso das mochilas escolares, que mobilize professores, alunos e 

famílias. 

 Que seja desenvolvido pela Direção Geral de Saúde um estudo aprofundado, em 

particular sobre o efeito do peso da mochila e dos materiais obrigatórios, por ano de 

escolaridade, e tempo de transporte nas crianças sem doença genética ou 

predisposição, ponderando a formalização de uma comissão técnica para o efeito. 

 Que sejam atualizadas as orientações gerais do Ministério da Saúde, sendo realizada 

uma abordagem específica em torno do peso das mochilas e uma abordagem geral 

sobre a motricidade humana. 

 Que sejam avaliadas e estudadas as condições ergonómicas mais adequadas para as 

mochilas escolares, ponderando um mecanismo de homologação.  

 Que se implementem orientações formativas com vista ao esclarecimento dos alunos 

acerca da forma mais adequada de organizar e transportar as mochilas. 

 Que, sem prejuízo de se contemplarem as condicionantes logísticas impostas pelo 

edificado e pela estrutura curricular existente, nomeadamente as respeitantes à sala de 

Educação Visual e aos Laboratórios, se privilegie a existência de uma sala fixa por 

turma, de modo a diminuir as deslocações na escola com a mochila.  

 Que, no respeito pela autonomia pedagógica, sejam enviadas recomendações às 

escolas a fim de que sejam vertidas orientações nos seus documentos institucionais 

(projeto educativo e regulamento interno) para a prossecução de boas práticas 

pedagógicas promotoras de menor peso diário nas mochilas, designadamente ao nível 

da construção dos horários e articulação de trabalhos de casa das várias disciplinas. 

 Que, sem prejuízo de se contemplarem as condicionantes logísticas impostas pelo 

edificado, sejam criadas as condições para que as escolas sejam dotadas de cacifos, 

com capacidade para todos os alunos.  

 Que seja assegurada por via de adequada fiscalização o cumprimento do disposto no 

Despacho n.º 29864/2007, de 27 de dezembro, designadamente no que respeita «à 

qualidade material, nomeadamente, a robustez e o peso», e que em coordenação com 
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as editoras, se analise a possibilidade de recurso a papel de gramagem mais leve, sem 

que tal tenha um custo acrescido na aquisição dos manuais ou prejudique a sua 

durabilidade. 

 Que se determine que nos manuais escolares se passe a fazer referência expressa ao 

peso dos mesmos. 

 Que no seguimento do preconizado na Lei n.º 72/2017, de 16 de agosto seja 

promovida a utilização gradual, e na medida do possível, de suportes digitais na sala 

de aula, garantindo a eficácia do processo de ensino-aprendizagem e a não 

discriminação entre alunos.  

Reivindicamos, portanto, que sejam tomadas medidas, as mais urgentes possíveis, no sentido 

de que o currículo atenda à necessidade do tipo de cidadãos que se pretende para um futuro 

bem próximo e que garanta que as crianças não continuem a carregar pesos excessivos nas 

suas mochilas para o bem da saúde pública. 
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10  Conselho Municipal de Educação 

“O Conselho Municipal de Educação é uma instância de coordenação e consulta, que tem por 

objetivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a 

intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais 

interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as 

ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do 

mesmo.” 

10.1 Composição 

Segundo o Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro (Art.º 57.º), integram o conselho municipal 

de educação: 

 a) O presidente da câmara municipal, que preside;  

b) O presidente da assembleia municipal;  

c) O vereador responsável pela educação;  

d) O presidente da junta de freguesia, eleito pela assembleia municipal em representação das 

freguesias do concelho;  

e) O representante do departamento governamental responsável pela área da educação;  

f) O representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional respetiva;  

g) Os diretores dos agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas da área do município.  

E integram ainda o conselho municipal de educação os seguintes representantes, desde que as 

estruturas representadas existam no município:  

a) Um representante das instituições de ensino superior público;  

b) Um representante das instituições de ensino superior privado;  
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c) Um representante do pessoal docente do ensino secundário público;  

d) Um representante do pessoal docente do ensino básico público;  

e) Um representante do pessoal docente da educação pré -escolar pública;  

f) Um representante de cada um dos conselhos pedagógicos dos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas;  

g) Um representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário 

privados;  

h) Dois representantes das associações de pais e encarregados de educação;  

i) Um representante das associações de estudantes;  

j) Um representante das instituições particulares de solidariedade social que desenvolvam 

atividade na área da educação;  

k) Um representante dos serviços públicos de saúde;  

l) Um representante dos serviços da segurança social;  

m) Um representante dos serviços de emprego e formação profissional;  

n) Um representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto;  

o) Um representante das forças de segurança;  

p) Um representante do conselho municipal da juventude. 

10.2 Competências 

De acordo com as Atas e Regimento do Conselho Municipal de Educação (CME) do 

Município de Coimbra, e o Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro (Art.º 56.º), compete a este 

órgão deliberar, em especial, sobre as seguintes matérias: 

a) Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras políticas 

sociais, em particular nas áreas da saúde, da ação social e da formação e emprego; 
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b) Acompanhamento do processo de elaboração e de atualização da carta educativa, a qual 

deve resultar de estreita colaboração entre os órgãos municipais e os serviços do Ministério da 

Educação, com vista a, assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa do 

concelho, garantir o adequado ordenamento da rede educativa nacional e municipal; 

c) Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia, previstos nos artigos 

47º e seguintes do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio; 

d) Apreciação dos projetos educativos a desenvolver no município; 

e) Adequação das diferentes modalidades de ação social escolar às necessidades locais, em 

particular no que se refere aos apoios socioeducativos, à rede de transportes escolares e à 

alimentação; 

f) Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais, da organização de atividades de complemento curricular, 

da qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas de formação ao 

longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do apoio a iniciativas 

relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente e de 

educação para a cidadania; 

g) Programas e ações de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos; 

h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar. 

Compete, ainda, analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de 

ensino, em particular no que respeita às características e adequação das instalações, ao 

desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e sucesso escolar das crianças e 

alunos, refletir sobre as causas das situações analisadas e propor as ações adequadas à 

promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo. 

10.3 A relevância do CME 

No Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro (Art.º 55.º), o conselho municipal de educação é 

definido como uma instância de consulta, que tem por objetivo a nível municipal, analisar e 

acompanhar o funcionamento do sistema educativo, propondo as ações consideradas 

adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo. 
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Segundo a Recomendação n.º 1/2019, de 30 de janeiro, do Conselho Nacional de Educação no 

que respeita à transferência de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais no que se refere à rede pública de educação pré -escolar e de ensino básico e 

secundário, incluindo o ensino profissional, recomenda nos seus princípios orientadores que a 

questão da coordenação das ofertas públicas de educação e formação num determinado 

território e a sua articulação com outras políticas sociais, é uma das competências do 

Conselho Municipal de Educação.  

10.3.1 Articulação com o DL-54 e DL-55 

No Artigo 56.º, alínea g do Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, ao CME compete deliberar 

sobre as medidas de desenvolvimento educativas no âmbito:  

 do apoio a crianças e jovens com necessidades educativas especiais;  

 da organização de atividades de enriquecimento curricular; 

 da qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas de 

formação; 

 do desenvolvimento do desporto escolar; 

 do apoio a iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de 

preservação do ambiente e de educação para a cidadania. 

Estas medidas vão de encontro à implementação do Decreto-Lei 54/2018 e do 55/2018, 

tendo assim o CME um papel crucial como órgão consultivo.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, uma escola inclusiva é aquela 

onde todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, 

encontram respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e 

formação facilitadoras da sua plena inclusão social, tendo como objetivo uma educação de 

qualidade ao longo da escolaridade obrigatória.  

Uma escola inclusiva deverá responder às potencialidades, expectativas e necessidades 

dos alunos, no âmbito de um projeto educativo comum e plural, que proporcione aos 

alunos a participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equidade, 

aumentando os níveis de coesão social. 
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O Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário 

e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. No seu enquadramento é 

fundamental que o currículo seja equacionado como um instrumento que as escolas podem 

gerir e desenvolver localmente de modo a que todos os alunos alcancem as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Embora considere 

fundamental que as principais decisões a nível curricular e pedagógico sejam tomadas pelas 

escolas e pelos professores. Este decreto-lei confere às escolas autonomia para, em diálogo 

com os alunos, as famílias e com a comunidade poderem implementar as medidas necessárias. 

A educação inclusiva, a autonomia e a flexibilidade curricular são assim temas estruturantes, e 

um desafio para as nossas comunidades escolares. 

Em termos práticos, ao CME compete, a nível municipal, deliberar, analisar e acompanhar o 

funcionamento do sistema educativo, propondo as ações consideradas adequadas à 

implementação eficaz e eficiente destes Decretos-Lei. 

10.3.2 Projetos Educativos do Município 

Se compete ao Conselho Municipal de Educação a apreciação dos projetos educativos a 

desenvolver no município e não houve reuniões do CME, desde 11 de dezembro de 2014, 

qual o procedimento a seguir para apresentação de novas propostas tanto a nível de escolas 

e/ou agrupamentos ou outras entidades? 

10.4 Carta Educativa 

De acordo com a informação disponibilizada no site da Câmara Municipal de Coimbra 

(CMC), a última Carta Educativa do Município de Coimbra, refere-se ao período 2008-2015. 

Segundo este documento, a Carta Educativa de 2008-2015 constitui um instrumento de 

planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no 

concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer e 

tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento 

demográfico e socioeconómico do Município de Coimbra. 

Esta Carta Educativa foi aprovada em reunião de Câmara Municipal de 14 de abril de 2008 e 

de Assembleia Municipal de 28 do mesmo mês, após discussão e parecer favorável do 
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Conselho Municipal de Educação, tendo sido homologada a 18 de junho de 2008 pelo 

Ministério da Educação. 

No site da CMC, está ainda a indicação que está a decorrer, neste momento, o processo de 

revisão da Carta Educativa por um grupo de trabalho interno, constituído por técnicos da 

autarquia. 

Como a Carta Educativa pretende ser um instrumento de planeamento e ordenamento tanto de 

edifícios como de equipamentos educativos, assim como satisfazer as necessidades de 

educação e formação, tendo em vista uma melhor utilização dos recursos educativos. O 

Município de Coimbra, desde 2015 até à presente data não possui um documento orientador. 

Uma vez que compete ao Concelho Municipal de Educação o acompanhamento deste 

processo, é urgente rever e aprovar uma carta educativa que enquadre o momento atual da 

comunidade escolar e assegure a salvaguarda das necessidades de oferta educativa do 

concelho, garantindo o adequado ordenamento da rede educativa nacional e municipal. 

A carta educativa deve incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento 

progressivo, a médio e longo prazos. 

10.5 Conclusões 

O Conselho Municipal de Educação, está desenhado no quadro legal das competências das 

autarquias locais, como uma instância que, no território abrangido pelo município, coordena a 

política educativa, nomeadamente a consubstanciada no exercício das competências 

respetivas das escolas e dos municípios, articula esta com outras políticas sociais, em 

particular nas áreas da saúde, da ação social e da formação e emprego, e avalia o 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré -escolar e de ensino.  

É composto por mais de vinte membros, presidido pelo Presidente da Câmara e funciona com 

apoio logístico e administrativo assegurado pela câmara municipal. Reúne quando convocado 

pelo Presidente da Câmara. Espera-se que depois da reunião que ocorreu no passado dia 24 de 

maio pelas 18h30m, onde a CMC mostrou vontade em constituir um novo CME, este, quando 

formado, reúna pelo menos, o número de vezes, estabelecido por lei. 
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Por outro lado, o CME constitui mais uma justificação para que se possa qualificar a 

transferência de competências para as autarquias locais como “municipalização” da oferta de 

educação pré-escolar e escolar não superior. 
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