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Assunto: Proposta de Revisão Curricular e impacto no emprego 
docente  

Destinatário: Ministério da Educação 

Exm.º Sr. Presidente da Assembleia da República 

No dia 15 de Dezembro o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dirigiu, aquando 

da audição regular da Ministra da Educação na Comissão de Educação e Ciência, uma questão 

relacionada com o impacto no emprego docente das medidas que integram a proposta de revisão 

curricular e as medidas impostas com o Orçamento de Estado para 2011. 

Uma vez que não houve qualquer resposta da parte da Sr.ª Ministra da Educação nem de 

qualquer membro do Governo à questão concreta colocada pelo PCP, e perante a legítima 

preocupação dos professores relativamente a um cenário muito grave de instabilidade laboral e 

pessoal, o PCP vem desta forma recolocar algumas questões. 

Mais lamentamos que não exista uma resposta clara por parte do Governo relativamente à 

decisão de acabar com a Área-Projecto e Estudo Acompanhado ou em relação ao projecto de 

alteração do enquadramento da Educação Visual e Tecnológica, que também confirmam que o 

que assiste a estas medidas são objectivos economicistas e programáticos de ataque à escola 

pública.  

Condenamos ainda que uma proposta de revisão curricular não obedeça a qualquer estudo ou 

análise estratégica do Governo, mas antes a objectivos economicistas de cortar para poupar à 

custa da qualidade da escola pública e do trabalho dos professores. Aliás, na referida audição do 

Ministério da Educação em Comissão Parlamentar, o PCP requereu os estudos que sustentam as 
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propostas do Governo para os conteúdos e formulação curriculares, bem como para a 

reorganização da rede escolar. Em resposta a qualquer uma dessas solicitações, o Governo 

apresentou o habitual silêncio. 

Ao abrigo do disposto na alínea d) do Artigo 156º da Constituição da República Portuguesa e em 
aplicação da alínea d), do n.º 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, 
solicitamos ao Ministério da Educação que sejam prestados os seguintes esclarecimentos: 

1. Em que estudos, pareceres ou análises se baseou esse Ministério para a apresentação 
desta proposta de Revisão Curricular? 

2. Qual o impacto destas medidas no emprego docente no curto, médio e longo prazo? 

3. Qual o número de horários de Estudo Acompanhado que tem intenção de suprimir? 

4. Qual o número de horários de Educação Visual e Tecnológicas que tem intenção de 
suprimir? 

5. Qual o número de horários de Área-Projecto que tem intenção de suprimir? 

 

Palácio de S. Bento, 21 de Dezembro de 2010 

Os Deputados 

 

 

Rita Rato                                                Miguel Tiago 


