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Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor Presidente 

da Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

Deputado José Ribeiro e Castro 

 

Lisboa, 27 de março de 2012 

 

Assunto: Requerimento para audição na Comissão do Sr. Ministro da Educação 

 

Foi ontem apresentada em conferência de imprensa a Revisão da Estrutura Curricular 

elaborada pelo Ministério da Educação e da Ciência, que deverá entrar em vigor já no 

próximo ano letivo. 

Algumas das medidas agora consagradas tinham já sido apresentadas a 12 de dezembro, 

na proposta então tornada pública pelo Ministério, a qual foi sujeita a um período de 

discussão pública que terminou em final de janeiro. O conteúdo das críticas e sugestões 

que centenas de cidadãos, pais e professores, enviaram ao Ministério permanece até 

hoje no segredo dos gabinetes. Ao contrário do compromisso assumido pelo Sr. Ministro 

da Educação na audição parlamentar de dia 6 de março, até hoje o Ministério da 

Educação nunca tornou públicos os contributos que recebeu sobre esta matéria. 

Nesse sentido, muitas opções agora assumidas carecem de justificação, dado que são 

contrárias a todos os contributos e propostas que foram tornadas públicas pelos 

diferentes agentes educativos. A ser implementada, esta revisão da estrutura curricular 

arrisca a descaracterização da matriz curricular da escolaridade obrigatória, e o 

retrocesso no debate teórico sobre estruturação e articulação das aprendizagens.  
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Num outro sentido, o Sr. Ministro Nuno Crato proferiu informações durante a 

conferência de imprensa de apresentação da Revisão da Estrutura Curricular que 

indicam a intenção do ministério de consagrar um regime de constituição de 

turmas/grupos de trabalho de nível, intenção que está apenas implícita no texto da 

proposta. A gravidade desta intenção não pode ser menorizada - a segmentação dos 

alunos em grupos de trabalho de nível significa a produção ativa da desigualdade em 

contexto escolar, atropelando o princípio de igualdade de oportunidades que norteia a 

escola pública democrática. 

A centralidade destas matérias no futuro das políticas educativas públicas exigem que a 

Assembleia da República possa debater e pedir esclarecimentos ao Ministério da 

Educação sobre estas matérias. 

 

Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer a audição do Sr. Ministro 

da Educação na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura sobre os seguintes 

temas: 

1. Revisão da Estrutura Curricular; 

2. Proposta de constituição de grupos de trabalho de nível. 

 

 

       A Deputada do Bloco de Esquerda 

        

              Ana Drago 


