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1. Um novo quadro conceptual 

 

A educação faz parte do núcleo de funções essenciais que o Estado não pode 

deixar de assegurar, o que é compatível com uma visão reformadora do Estado, no 

sentido de o tornar mais eficiente e menos pesado. Isso não resulta apenas do 

imperativo constitucional, porque uma constituição não é imutável, mas da própria 

essência e existência do direito de todos à educação. 

 
Esta visão, que para nós é muito clara, permite ter a certeza do nosso compromisso 

com a Educação. Com o CDS não há que temer, nem vale a pena lançar a dúvida 

de uma alteração significativa em matéria de acesso à educação. Para nós o 

principio enunciado tem duas consequências naturais: (i) a educação é um serviço 

público e (ii) é, necessariamente, universal e obrigatória, excepto no Pré-escolar. 

 
Porém, considerarmos que a educação é um serviço público, não nos leva a 

defender que tenha que ser prestada, obrigatoriamente, por uma entidade pública, 

desde logo, pelo próprio Estado. As mais modernas correntes de pensamento são 

muito claras ao considerar que é público o serviço que, independentemente da 

natureza jurídica do prestador, contempla bens ou serviços essenciais.  

 

Independentemente da natureza pública, cooperativa, privada ou social dos 

prestadores, a Educação será sempre um serviço público, e a educação com 

qualidade é mesmo o serviço público de valor mais inestimável para o futuro do país. 

Por isso mesmo, o seu acesso tem que ser garantido em condições de igualdade a 

todos os cidadãos, competindo também ao Estado assegurar a existência de uma 

rede de escolas de oferta pública. 

 

Para nós, muito mais importante que a natureza jurídica do prestador do serviço 

público de educação, é a qualidade do serviço prestado. É aí que a administração 

educativa deve concentrar a sua acção, promover, reconhecer e verificar a 

qualidade do ensino, nos diferentes estabelecimentos de educação e ensino. 



 
A educação como serviço público é, portanto, o quadro conceptual em torno do qual 

se desenvolvem as propostas que apresentaremos ao longo deste documento, as 

quais, reafirma-se, têm em conta a salvaguarda de direitos e deveres 

eminentemente sociais, que entendemos não estarem suficientemente acautelados 

no actual sistema educativo. 

 

Por último, e porque não podemos olhar para as políticas de educação separadas 

das restantes políticas públicas e do contexto orçamental geral, consideramos que, 

para ter uma melhor educação, não é absolutamente indispensável afectar mais 

recursos financeiros à educação. É preciso, isso sim, gerir melhor e mais 

eficazmente os recursos existentes, eliminando desperdícios e utilizando as 

capacidades instaladas, evitando duplicações. 

 

 

2. Pressupostos 

 

De nada adianta repensar os modelos e o sistema de educação se nada for feito 

relativamente ao grave problema da falta de exigência e de rigor na avaliação dos 

alunos e para garantir a disciplina na escola. 

 
O CDS defende medidas de aprofundamento do Estatuto do Aluno, na linha com as 

várias propostas que tem apresentado nesta matéria, o qual deverá assentar nos 

seguintes pressupostos: ao aluno (i) compete estudar e ser assíduo; (ii) respeitar a 

autoridade do professor e (iii) ser avaliado, periodicamente, de forma rigorosa e 

isenta. Se estes valores não estiverem garantidos, a escola não funcionará, de 

acordo com os objectivos a que se propõe. 

 

2.1. Mais exigência e mais rigor 

Para além de preconizarmos a realização de exames nacionais no final de cada ciclo 

nas disciplinas estruturantes, defendemos um modelo de avaliação dos alunos 

assente na exigência, no rigor e no mérito, por forma a prepará-los para um mercado 

de trabalho muitíssimo competitivo. 

 



Para o CDS acaba o sistema das "passagens obrigatórias" no ensino obrigatório: 

passa quem tem aproveitamento; quem não tem deve repetir o ano enquadrado por 

medidas de recuperação.  

 

O CDS entende que a reorganização da rede educativa, não deve esquecer as 

condições reais de aprendizagem. Deve haver equilíbrio entre a efectiva 

necessidade de encerrar escolas com 20 alunos, ou menos, e a criação de turmas 

com um número elevado de alunos, que se constitui por si só como um entrave à 

aquisição de conhecimentos, pela diminuição da interacção do professor com cada 

um dos alunos. É preciso que os Agrupamentos, pela febre de os constituir em Mega 

Agrupamentos, não se convertam em fontes de Mega Problemas, alheios à 

necessidade de qualificação dos alunos. 

 
A exigência e o rigor na avaliação deve começar logo no 1.º ciclo, de forma a incutir 

nos alunos a noção de que sem trabalho e sem esforço dificilmente conseguirão 

resultados. A exigência, ao contrário do que alguma correntes de psicologia infantil 

querem fazer crer, não faz mal. Antes pelo contrário, estimula a capacidade de 

aprendizagem, o método e a curiosidade. 

 
Defendemos um modelo que premeie os melhores e ajude a suprir as necessidades 

daqueles que apresentam maiores dificuldades, sem esquecer ninguém e sem 

deixar de ser rigoroso com todos. 

 

Por conseguinte, defendemos, desde o 3º Ciclo, percursos curriculares alternativos, 

de cariz profissionalizante, a fim de dar resposta a todo o tipo de alunos e que possa 

numa escolaridade obrigatória de 12 anos, preocupar-se em qualificar os alunos e 

não apenas em “certificá-los”. 

 

2.2. Assiduidade 

A ideia generalizada de que todos os alunos podem faltar sem que tal tenha 

qualquer consequência para a sua progressão, avaliação ou desempenho tem que 

acabar. 

 



Há, naturalmente, faltas que devem ser justificadas, sejam elas motivadas por 

doença, cumprimento de obrigações legais, necessidade de prestar apoio à família 

ou participação em provas desportivas ou culturais, nos termos da lei. Mas há 

aquelas que não podem ser justificadas e que têm que ter consequências. 

Entendemos, por isso mesmo, que deve existir um limite de faltas injustificadas que, 

quando ultrapassado, obrigará o aluno ao cumprimento de um Plano Individual de 

Trabalho que incidirá sobre todo o programa curricular do nível que frequenta ou 

apenas sobre algumas disciplinas, consoante o ciclo frequentado. 

 
O recurso ao Plano Individual de Trabalho apenas poderá ocorrer uma única vez no 

decurso de cada ano lectivo e o seu cumprimento por parte do aluno realiza-se em 

período suplementar ao horário lectivo, sendo que tal não isentará o aluno da 

obrigação de cumprir o horário lectivo da turma em que se encontra inserido.  

 

O Plano Individual de Trabalho deverá ser objecto de avaliação final e quando não 

seja cumprido ou não tenha avaliação positiva, determinará, no ensino básico a 

retenção no ano de escolaridade que o aluno se encontra a frequentar e, no ensino 

secundário, a reprovação na disciplina ou disciplinas sujeitas ao Plano Individual de 

Trabalho.  

 

2.3. Disciplina 

Defendemos uma política muito activa de prevenção e punição da violência exercida 

contra professores e demais comunidade educativa, a qual deverá ser punida em 

termos disciplinares mas também de acordo com a legislação civil e penal e demais 

legislação aplicável.  

 
Aos alunos cabem uma série de direitos, mas também deveres, que são, entre 

outros: (i) estudar; (ii) ser assíduo e pontual; (iii) ser empenhado no cumprimento de 

todos os seus deveres no âmbito das actividades escolares; (iv) respeitar a 

autoridade do professor e de todos os membros da comunidade educativa e 

respeitar as suas instruções; (v) respeitar a integridade física, moral e patrimonial de 

todos os membros da comunidade educativa; (vi) respeitar a correcta utilização das 

instalações escolares e respeitar a integridade e a propriedade dos bens da escola e 

de todos os membros da comunidade educativa. 



 
Os pais ou encarregados de educação deverão ser especialmente responsáveis 

pelo cumprimento dos deveres gerais do aluno. A violação reiterada destes deveres, 

com respectiva aplicação de medidas correctivas ou disciplinares poderá implicar 

redução no direito ao apoio social escolar. Ao invés, o mérito evidenciado pelos 

alunos permitirá a majoração do apoio social escolar, a atribuir. 

 

A aplicação de medidas disciplinares sancionatórias que impliquem a violação do 

limite de faltas injustificadas determina a retenção do aluno no ano de escolaridade 

que se encontra a frequentar. 

 

 

3. Liberdade e Autonomia 

 

No modelo que propomos, há dois conceitos que, apesar de presentes nas 

intenções, têm sido, efectivamente, alheios às políticas de Educação em Portugal, e 

que, com o CDS, têm estado e continuarão a ser centrais: a liberdade e a 

autonomia. 

 

3.1. Liberdade de aprender e de ensinar. Liberdade de escolha 

O actual modelo, rígido e centralista, com uma intervenção excessiva do Ministério 

da Educação, está, comprovadamente, ultrapassado.  

 

Advogamos que cada família possa escolher, livremente, a escola a frequentar, de 

acordo com a avaliação global que faça desta, do seu projecto educativo, do corpo 

docente, ou, simplesmente, de outros factores para a sua preferência.  

 

Os critérios actuais de matrícula dos alunos nas escolas, puramente administrativos, 

não servem os seus destinatários, pois nada têm a ver com qualidade. É preciso que 

as famílias possam livremente optar pelo projecto educativo que considerem mais 

ajustado aos seus interesses, independentemente de a escola ser pública, 

cooperativa, social ou particular.  

 



Defendemos por isso que de forma gradual, por regiões, se institua a liberdade de 

escolha entre estabelecimentos de ensino, que se constituam como uma rede de 

oferta pública, da qual farão parte as escolas públicas e todas as demais escolas 

independentemente da sua natureza jurídica, que a ela queiram aderir.  

 

Só através de uma rede de escolas de oferta pública, constituída nos termos 

referidos, e às quais os alunos acederão de acordo com critérios de selecção 

universais para todas as escolas, será fomentada a liberdade de escolha por parte 

das famílias e a promoção da qualidade, por parte das escolas.  

 

Neste contexto, da procura do fomento da qualidade, para a consolidação de uma 

rede de escolas de oferta pública, consideramos ser de incentivar a criação de 

escolas independentes nascidas da iniciativa de professores em torno de um 

projecto educativo de qualidade. 

 

Para dar corpo a uma efectiva liberdade de escolha o CDS defende o financiamento 

da Educação por aluno, transitando a sua verba relativa ao financiamento, para o 

estabelecimento da sua escolha. Neste sentido o CDS apresentará, nesta 

legislatura, um Projecto de Lei.  

 

 
Defendemos que cada escola deve ter um grau significativo de liberdade para 

escolher o seu projecto educativo, desde que definido no enquadramento normativo 

de componentes estruturantes aprovado pelo Ministério da Educação. Cada projecto 

poderá ir ao encontro das especificidades locais, ou da comunidade em que se 

insere. Consideramos positiva a diversificação da oferta curricular, aceitando que 

possa haver escolas que favoreçam determinadas áreas de ensino em detrimento 

de outras, nomeadamente áreas científicas ou artísticas, tomados que sejam em 

devida conta: o interesse das populações escolares a que a oferta se destina, os 

recursos locais existentes, e a especialização do pessoal docente, entre outros. 

Positiva é, também, a diversificação da oferta entre escolas que optam por vias 

profissionalizantes e outras que se vocacionam mais para o prosseguimento de 

estudos. 



 
Porém, a nossa visão de liberdade de aprender e de ensinar não termina aqui. É 

precisa mais audácia.  

 

Vivemos num mundo dominado pela comunicação imediata, um mundo em que as 

redes sociais e a internet assumem um papel preponderante. Estas novas formas de 

comunicar, que são, também, novas formas de aprender, devem fazer-nos reflectir, 

muito seriamente, sobre os actuais modelos de educação formal, centrados na 

escola, em que os alunos se sentam a ouvir um professor falar durante um 

determinado período de tempo. 

 
Neste contexto de liberdade que defendemos, devem ser pensadas novas e 

excepcionais formas de aprender e de ensinar, que passem pela atribuição à escola 

de um novo papel como entidade gestora e reguladora do processo de 

aprendizagem individual, instituindo-se modelos de escolarização adequados ao 

aluno, desenvolvidos através de modalidades várias, como, por exemplo, o ensino à 

distância ou o home-schooling. Serão modalidades pós-formais (porque não serão 

informais), que serão sempre excepcionais e deverão ser adequadamente 

justificadas, nomeadamente em casos de doença prolongada ou incapacidade 

prolongada de deslocação, por parte dos alunos, bem como por aqueles que por 

força de serem atletas de alta competição, ou por força de participarem em 

actividades de expressão artística, de relevante interesse nacional, se virem 

obrigados a ausências prolongadas e situações devidamente fundamentadas, a 

avaliar caso a caso.   

 

Esta mudança de paradigma na frequência escolar pressupõe a existência de 

projectos formativos personalizados, com currículos feitos à medida, tendo os alunos 

que optem por estes modelos de escolarização que recorrer à escola para serem 

avaliados no fim de cada módulo de formação e, assim, poderem avançar para os 

módulos seguintes. 

 

3.2. Autonomia 

As escolas e os agrupamentos de escolas, com uma dimensão que não inviabilize o 

seu projecto pedagógico, nem descaracterize os estabelecimentos de ensino que os 



constituem, pela natureza dos cursos que os constituem, constituindo uma rede que 

faz parte do Ministério da Educação, e sendo por este tutelados, devem, todavia, 

possuir personalidade jurídica e autonomia plena, com competência pedagógica, 

financeira e após o concurso de colocação nacional, de contratação de professores, 

afectos estes a uma área pedagógica e a uma circunscrição territorial. 

 
Ao Ministério da Educação competirá a definição dos grandes princípios 

orientadores do sistema educativo, no quadro de obrigações de serviço público que 

todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, têm que cumprir a nível 

pedagógico, de gestão financeira e de gestão de pessoal. Dentro das normas gerais 

a definir centralmente, de aplicação universal, está ainda a definição da organização 

dos ciclos de estudos, respectivas cargas horárias e conteúdos programáticos 

mínimos obrigatórios.  

 
Neste quadro de autonomia, as escolas ou agrupamentos de escolas, ficando 

vinculados ao cumprimento dos pressupostos estruturantes do sistema educativo, às 

suas obrigações de serviço público e ao cumprimento das regras da contabilidade 

pública, têm, no entanto, liberdade de definir e concretizar os seus projectos 

educativos efectuando a gestão interna mais adequada à comunidade educativa que 

serve. 

 
Entendemos que deve ser dada às escolas ou agrupamentos de escolas uma maior 

liberdade, de acordo com os pressupostos estruturantes referidos, para: (i) a 

conformação dos conteúdos programáticos e da oferta curricular de escola; (ii) a 

criação de modelos específicos de avaliação de alunos, sem prejuízo da realização 

obrigatória de exames nacionais no final de cada ciclo de estudos; (iii) a definição de 

incentivos ao estudo, como sejam prémios de mérito, ou concursos de escola; (iv) a 

distribuição da carga horária dentro da oferta curricular de escola; (v) o 

desenvolvimento de actividades extra-curriculares, preferencialmente junto das 

comunidades locais.  

 

O exercício da autonomia plena deve permitir às escolas ou agrupamentos de 

escolas utilizar métodos de selecção do pessoal docente e dos alunos, no respeito 

pelos princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação. 



 

As escolas devem ser lideradas por um Director de Escola e por um conjunto de 

órgãos com estrutura simplificada, aberto à sociedade, valorizando o papel dos pais 

e co-responsabilizando a comunidade, com competências bem definidas. O Director 

da Escola deve ser um professor e o garante, após formação própria e 

especializada, da gestão profissional dos vários recursos existentes na escola. Por 

essa via as escolas serão dotadas de crescente responsabilização. 

 

Ainda no contexto de autonomia plena, o projecto educativo e o corpo docente 

passam a ser as vantagens competitivas de cada escola, sendo que a sua avaliação 

passará a ser elemento objectivo de ranking entre escolas, o que permitirá aos 

alunos e encarregados de educação uma responsável capacidade de escolha. Este 

ponto é determinante: só há escolha quando há informação. 

  

 

3.3. Formação 

A aposta na formação de professores é incontornável na procura de uma educação 

de qualidade.  

 

De nada vale reformar o sistema educativo, actualizando os seus planos curriculares 

e correspondentes programas disciplinares, ajustando-os às necessidades sociais, 

se não se apostar na formação dos professores para os poderem implementar, 

conforme a mudança pretendida.  

 

De nada vale pretender reformar o sistema educativo, no sentido de o tornar mais 

inovador e dotando os alunos de competências empreendedoras, se não se apostar 

na formação dos professores, quer em metodologias de trabalho com os seus 

alunos, quer em métodos e técnicas de avaliação de aprendizagens, quer ainda na 

utilização das novas tecnologias. 

 

De nada vale pretender reformar o sistema de avaliação de professores, se não se 

apostar na formação dos professores numa perspectiva de desenvolvimento 

profissional e organizacional. 



 

Neste contexto o CDS defende, no caminho que se pretende sustentável, para uma 

Educação de qualidade, se aposte verdadeiramente na formação de professores, 

devendo esta ter particular enfoque, pelo que foi referido, nas componentes de 

formação científica e pedagógica, das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

na avaliação das aprendizagens e na avaliação de desempenho docente. 

 

3.4. Financiamento 

 De acordo com o conceito de serviço público atrás enunciado, e no quadro de 

autonomia plena das escolas, impõe-se um novo modelo de financiamento, que, 

assegurando a liberdade de escolha das famílias e a igualdade de acesso dos 

alunos a todo e qualquer estabelecimento de ensino, seja definido com base no 

custo por aluno.  

 

Como elementos de majoração do financiamento referido, dever-se-á ter em conta o 

investimento, o projecto educativo, o contexto social a qualificação do corpo docente 

e as especificidades de organização e funcionamento de cada estabelecimento de 

ensino, englobados também nestas, o número de alunos, as áreas de estudos e o 

contexto social e económico em que a escola se insere, bem como os resultados do 

desempenho revelados pelos seus alunos e a prevenção do abandono. 

 

 

4. Avaliação 

 

Um dos pontos fundamentais para o sucesso de qualquer reforma educativa passa, 

necessariamente, pela avaliação – das políticas educativas, dos estabelecimentos 

de ensino, dos professores, dos alunos, dos programas e dos manuais escolares.  

 

4.1. Políticas Educativas 

Numa perspectiva de procura de sustentabilidade das políticas educativas, não deve 

o Conselho Nacional de Educação, ser chamado a pronunciar-se apenas  aquando 

da entrada em vigor de reformas ou revisões curriculares,  

 



Deve competir, ao Conselho Nacional de Educação, avaliar essas políticas 

educativas depois de implementadas pelos Governos, como salvaguarda da procura 

da melhoria do desenvolvimento educativo, numa perspectiva sustentável e ajustado 

às necessidades sociais, contribuindo com o seu parecer, para a manutenção das 

políticas educativas em curso, ou que se possa proceder aos ajustamentos 

considerados necessários. 

 

As políticas educativas, não podem ser cegas. As políticas educativas têm de 

promover a mobilidade social, respondendo às necessidades sociais, quer do ponto 

de vista individual, quer do ponto de vista da sociedade. 

 

É importante que a avaliação das políticas educativas, por parte do Conselho 

Nacional de Educação, se constitua como um factor determinante da melhoria da 

qualidade da Educação. 

 

4.2. Alunos 

No que respeita aos alunos, defendemos um modelo de avaliação que será, 

tendencialmente, definido pela escola de acordo com o seu projecto educativo e os 

projectos individuais de formação.  

 

Como elemento regulador do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, a 

nível nacional, defendemos exames obrigatórios no final de cada ciclo.  

 

Propomos a existência de exames nacionais de português e matemática no 4.º, 6º e 

9º anos.  

 

Defendemos a transparência e o rigor na produção de exames nacionais, os quais 

devem basear-se no sistema de "banco de perguntas" estando a sua elaboração a 

cargo de profissionais em avaliação de aprendizagens integrados numa estrutura 

independente da tutela. 

 

4.3. Professores 



Para a avaliação de professores, área onde foram cometidos alguns dos maiores 

erros pelo Governo Socialista, defendemos uma avaliação baseada exclusivamente 

no desempenho, centrada nas vertentes científica e pedagógica e independente dos 

resultados obtidos pelos alunos.  

 

Advogamos a aplicação de um modelo simples, tendo como base o modelo 

instituído no ensino particular, adaptando-o à especificidade da escola pública, dado 

a estrutura do modelo referido ter dado provas de ser eficaz e justo, exigente no 

mérito sem ser desnecessariamente burocrático e não interferindo com a sua função 

principal dos professores, o seu trabalho com os alunos. 

 
A progressão na carreira docente deverá ser feita de acordo com a avaliação obtida. 

O CDS não é favorável a progressões automáticas. O CDS considera no entanto, 

como principio, que o resultado da avaliação de professores não deve ser 

considerado para efeitos de concurso.  

 
O Estatuto da Carreira Docente deverá ser revisto, no seguimento das propostas 

que têm sido apresentadas pelo CDS. 

 

4.4. Escolas, Manuais, Programas e Exames 

No que respeita às escolas, esta avaliação deve assentar em critérios objectivos 

como os resultados dos alunos nos exames nacionais, a prevenção do abandono, a 

qualificação do corpo docente, a adequação do projecto educativo à comunidade 

que serve e a taxa de concretização do mesmo. Desta avaliação deverá resultar um 

ranking efectivo de escolas, o qual deverá ser tornado público no final de cada ano 

lectivo. Devem ser introduzidos mecanismos que contemplem a existência de 

avaliadores externos. 

 
Os manuais e os programas, tal como os próprios exames, devem ser objecto de 

avaliação independente efectuada por peritos das respectivas áreas pedagógicas.  

No que se refere aos manuais escolares, defendemos a obrigatoriedade da adopção 

de um manual por cada disciplina e ano de escolaridade, em cada estabelecimento 

de ensino, a vigorar por um período de seis anos, coincidente com o período de 

vigência dos programas. 



 

 

5. Currículos e conteúdos 

 

Um dos problemas que tem sido apontado à Educação em Portugal é a de que não 

prepara, convenientemente, os alunos. É recorrente o insucesso escolar nas 

disciplinas de português e matemática, bem como a fraca preparação dos alunos em 

matérias que têm a ver com a história e a geografia.  

 
Urge, por isso, repensar os conteúdos a ensinar em cada momento e a importância 

a dar-lhes, sabendo-se que, se nos primeiros ciclos de escolaridade a carga horária 

obrigatória não deve ser elevada, no 3.º Ciclo e no Secundário devem ser adquiridos 

hábitos de trabalho e de exigência, que preparem os alunos para uma profissão, ou 

para o prosseguimento de estudos a nível universitário. 

 

Entendemos também que deve ser revista a organização dos ciclos de escolaridade, 

visando dar-lhe mais consistência e favorecendo a sua articulação, à semelhança do 

que é feito na maioria dos Sistemas Educativos dos países da União Europeia.  

 

Neste contexto o CDS reafirma que seria benéfico agrupar os nossos 12 anos de 

escolaridade obrigatória em dois grandes ciclos. Um ciclo primário, constituído pelos 

actuais, 1º e 2º ciclos do ensino básico e um ciclo secundário, constituído pelo 

secundário inferior, correspondente ao nosso actual 3º ciclo do ensino básico e o 

secundário superior, correspondente ao actual ensino secundário.  

 
No que respeita aos conteúdos programáticos, defendemos a criação de uma 

comissão para a avaliação, revisão e reformulação, se for esse o entendimento dos 

peritos, de todos os programas em todos os ciclos de estudos, de forma a torná-los 

mais eficazes e adequados à idade e necessidades dos alunos a quem se destinam.  

 
No 1.º e 2.º ciclo os conteúdos programáticos devem ser muito objectivos e claros 

estimulando a curiosidade e a memória dos alunos. No 3.º ciclo deve ser exigido um 

maior grau de profundidade na abordagem dos vários conteúdos, a interligação de 

saberes e deve ser dada particular relevância a temas específicos dentro de cada 



área que, não sendo tratados na sala de aula, devem potenciar a investigação e o 

desenvolvimento pelos alunos, quer em trabalhos individuais quer em actividades de 

grupo e harmonizando este ciclo de escolaridade, com as necessidades 

determinadas pelo ciclo de escolaridade seguinte.  

 

No ensino secundário propomos que a relevância das aulas "tradicionais" seja 

reduzida ao mínimo, funcionando o professor como um tutor que acompanha, 

orienta e avalia o estudo, o qual será feito individualmente pelos alunos, 

nomeadamente através, nomeadamente, do desenvolvimento de temas específicos, 

investigação em determinadas áreas, apresentação de trabalhos e realização de 

testes. 

 

É também importante que neste nível de ensino as escolas tenham presente a 

necessidade de uma forte ligação às empresas, potenciando a criação e 

consolidação de percursos profissionalizantes, adequados às necessidades, do 

mercado de trabalho envolvente, como alternativa consolidada ao prosseguimento 

de estudos para o ensino superior. 

 

5.1. Pré-escolar 

O ensino pré-escolar, embora já seja uma realidade, com uma taxa de participação 

de 78,6% no ano lectivo de 2006-2007, de acordo com os dados do Eurydice, não 

permite ainda a sua universalidade, o que defendemos que aconteça a partir dos 3 

anos.  

 

Torna-se assim necessário como objectivo, ajustado ao orçamento de investimento 

a contemplar de forma faseada, alargar a oferta de educação pré-escolar de forma a 

torná-la universal, para todas as crianças a partir dos 3 anos, com conteúdos 

pedagógicos e formativos obrigatórios, devidamente adequados à sua idade e grau 

de desenvolvimento intelectual e emocional. 

 
Entendemos que a carga horária obrigatória neste deve ser mínima e deve ser dada 

uma grande flexibilidade às escolas para a aplicação efectivas dos conteúdos 

pedagógicos e formativos. Entendemos que no pré-escolar deve ser feita uma 



primeira introdução às letras e aos números e a iniciação à língua estrangeira 

(tendencialmente o inglês). Para além disso devem ser desenvidos, através de 

explicações simples e didácticas, conteúdos da relação da criança com a família, a 

comunidade, e o Estado e uma primeira explicação sobre o que existe fora da 

comunidade em que a criança de insere: o país, o continente, o mundo e o espaço. 

Caberá às escolas definir concretamente a forma de comunicar estes conteúdos e 

deverá ser dada especial importância à música, à expressão artística e à ginástica. 

 

5.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico 

No 1.º ciclo deve ser dada prioridade absoluta ao ensino do português e da 

matemática. Concordamos com o esforço feito para a introdução da língua 

estrangeira (inglês), que deve manter-se, mas a verdade é que a aprendizagem de 

quaisquer outros conteúdos deve ser secundarizada face às aprendizagens 

estruturantes para o estabelecimento de bases sólidas que se constituam como o 

suporte do desenvolvimento das aprendizagens nos ciclos de escolaridade 

subsequentes. 

  
O primeiro ciclo deve ter uma carga lectiva obrigatória, a cumprir por todas as 

escolas, de no máximo 22 horas semanais. Entendemos que, à excepção do 

Português e da Matemática que terão uma carga horária mínima fixa para todos os 

alunos do 1.º ciclo, o resto dos tempos lectivos devem ser livremente distribuídos por 

cada escola ou agrupamento de acordo com o seu projecto educativo, tendo em 

atenção que há conteúdos mínimos a serem leccionados em cada ciclo e que devem 

ser definidos, para cada ano, de acordo com avaliação técnico-pedagógica 

especializada. 

 

A escola será livre de introduzir conteúdos para além dos obrigatórios, definidos 

centralmente e a expressão artística também poderá ser escolhida livremente pela 

escola, ou no caso de esta oferecer mais do que uma opção, pelos pais, de acordo 

com as suas preferências, adequando-se assim às suas condições, à comunidade 

que serve e ao seu projecto educativo. Admitimos que haja, logo desde o primeiro 

ciclo, escolas com uma maior aposta na formação artística. 

 



O estudo acompanhado, e a formação cívica passam a constituir oferta de escola, 

ou não, de acordo com o seu projecto educativo. A formação religiosa continua a ser 

uma opção das famílias. 

 

As opções referidas, ou outras actividades de enriquecimento curricular, constantes 

do projecto educativo das escolas, devem na sua distribuição horária, privilegiar 

primeiramente a diferença existente entre, as 22 horas propostas e as 25 horas 

actuais. 

 

 

 

5.3. 2.º Ciclo do Ensino Básico 

No 2.º ciclo, estando os conhecimentos iniciais de português e matemática, melhor 

sedimentados, devem ser introduzidas, na lógica da construção de uma base de 

conhecimento estruturante, a História, a Geografia e as Ciências Naturais.  

Preconizamos um 2.º ciclo com uma carga horária obrigatória de 25 horas.  

 

Uma vez mais, só devem ser definidos centralmente os tempos lectivos para o 

Português e a Matemática, sendo os restantes tempos lectivos livremente 

distribuídos por cada escola ou agrupamento de escolas, salvaguardando sempre o 

tempo necessário para as aprendizagens estruturantes definidas nos programas das 

diferentes disciplinas. 

 
Cada escola poderá, ainda, oferecer disciplinas complementares e conteúdos 

diversificados, como o estudo acompanhado, a formação religiosa e cívica, desporto 

ou outras formas de expressão artística, não contempladas no currículo. 

 

5.4. 3.º Ciclo do Ensino Básico 

O terceiro ciclo deve ser o ciclo verdadeiramente “banda larga”, para dotar os alunos 

de bases sólidas para qualquer área de prosseguimento de estudos.  

 
Preconizamos um terceiro ciclo que, sendo um bloco, deverá permitir que, no 9.º 

ano, o aluno possa ter já alguma autonomia na escolha das disciplinas que quer 



frequentar, permitindo uma melhor preparação para o prosseguimento de estudos no 

secundário.  

 

Admitimos que no 3.º ciclo a escola possa já oferecer conteúdos mais específicos 

para alunos que queiram iniciar a sua preparação pré-secundária, bem como 

currículos próprios de natureza profissionalizante, como forma de prevenir o 

abandono e potenciar o sucesso do seu percurso, numa escolaridade obrigatória de 

12 anos.  

 
Uma vez mais, cada escola poderá oferecer disciplinas complementares e 

conteúdos diversificados, como a formação religiosa, o desporto ou outras formas de 

expressão artística, não contempladas no currículo e a formação cívica a fim de 

abordar algumas temáticas relevantes para a formação integral dos jovens, 

nomeadamente componentes de organização e participação política; saúde pública; 

saúde sexual e reprodutiva; organização administrativa; prevenção rodoviária; 

prevenção de comportamentos aditivos e gestão de finanças pessoais, entre outros.  

 

O 3.º ciclo deverá ter uma carga horária máxima obrigatória de 30 horas semanais, 

repartidas livremente por cada escola de acordo com o seu próprio projecto 

educativo, salvaguardando sempre o tempo necessário para as aprendizagens 

estruturantes definidas nos programas das disciplinas. 

 

O CDS considera muito importante que neste ciclo de escolaridade se estabeleçam 

cursos de cariz profissionalizante, como alternativa consolidada que permita cumprir 

uma escolaridade obrigatória de 12 anos, com a preocupação de qualificar todos os 

seus alunos que não prossigam para o ensino superior e combata eficazmente o 

abandono escolar. Em consonância o CDS entende que deve baixar-se a idade de 

acesso a esses cursos. Essa é uma medida fundamental para ganhar a batalha da 

qualificação. Temos, sem preconceitos, de olhar para o benefício que essa medida 

permite introduzir no percurso de muitos alunos, para quem os actuais planos 

curriculares não têm dado resposta.  

 



 O CDS entende também que neste ciclo de escolaridade, face ao alargamento da 

escolaridade obrigatória, deve apostar-se na concessão de bolsas de estudo e da 

sua majoração em função do mérito revelado.   

 

5.5. Ensino Secundário 

A reforma do Ensino Secundário implementada pelo Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 

de Março, tem-se revelado adequada às necessidades sociais, razão pela qual não 

se nos afigura pertinente alterar a sua estrutura, ajustando apenas o que se 

considerar absolutamente relevante.  

 

A oportunidade de permitir às escolas secundárias oferecerem cursos profissionais 

revelou-se acertada. É entendimento do CDS que os cursos profissionais devem 

progressivamente substituir os cursos tecnológicos, pois a sua forma de 

funcionamento modular é mais ajustada ao fim a que se destinam. 

 

As escolas devem ter como princípio, para a oferta de cursos profissionais, o 

estabelecimento de protocolos, preferencialmente com o sector empresarial, que 

potenciem o seu desenvolvimento sustentado.  

 

Deve também existir a preocupação de racionalidade da oferta dos cursos 

profissionais, estabelecendo e criando uma rede articulada com as Escolas 

Profissionais. 

 

O CDS entende também que neste ciclo de escolaridade para além da concessão 

de bolsas de estudo e da sua majoração em função do mérito revelado, poderá 

também equacionar-se a concessão de empréstimos, tendo em conta o contexto de 

alargamento da escolaridade obrigatória e da necessidade de qualificar os alunos 

que não prossigam estudos no ensino superior.  


