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Crato quer mudar todos
os cursos de professores
no prazo de sete meses
Projeto de lei. Ministério quer refazer dezenas de cursos de Educação antes das candidatu-
ras em julho de 2014. E recusa aceitar novas matrículas pelo modelo atual. Escolas "perplexas"

PEDRO SOUSA TAVARES

O Ministério da Educação e Ciên-
cia (MEC) apresentou às universi-
dades e politécnicos um projeto-
lei que implica alterar todos os cur-
sos de Educação, que formam os
futuros professores, a tempo das
candidaturas ao Superior de julho
do próximo ano, dentro de pouco
mais de sete meses. Só na rede pú-
blica, estão em causa seis dezenas
de cursos, para mais de 1200 estu-
dantes. Mas a equipa de Nuno
Crato já nem admite autorizar as
atuais ofertas a abrirem vagas no
próximo ano letivo.

No artigo 3 1 ,° do "Projeto de de-
creto -lei que procede à revisão do

regime jurídico da habilitação pro-
fissional para a docência", ao qual
o DN teve acesso, é especificado
que "a partir do ano letivo de 2014-

-2015, inclusive, só podem ter lu-

gar novas admissões de estudantes
em ciclos de estudos conferentes
de habilitação para a docência
quando estes sejam organizados
nos termos do presente diploma".
Ou seja: ou as instituições refor-
mulam as suas ofertas em tempo
recorde, num processo que impli-
ca a sujeição destes novos cursos à

Agência de Acreditação e Avaliação
do Ensino Superior (A3ES), ou têm
as vagas destes cursos suspensas.

Uma "proposta" que surpreen-
deu as Escolas supe-
riores de Educação.
"Está tudo perplexo",
disse ao DN João Pe-
dro da Ponte, presi-
dente do Instituto de

Educação da Universi-
dade de Lisboa. "Nesta

altura, estamos numa
fase em que temos
de entregar relatórios

para que os cursos
[atuais] possam fun-
cionar em 2014, e di-
zem-nos que vamos ter de propor
muito em breve novos cursos de
acordo com outro referencial."

Alberto Amaral, presidente da
A3ES, admitiu ao DN não ver for-
ma de se concretizar a alteração
nos prazos apontados: "Não é viá-
vel. Em minha opinião não. Preci-
sa de mais um ano pelo menos ,

disse, frisando estar em causa
"apenas uma proposta", mas criti-
cando o facto de se pretender alte-
rar um regime de habilitações re-
visto em 2007: "Élamentável que
os partidos do arco do Governo
ainda não se tenham entendido



para assegurar a esta-

bilização dos siste-
mas de ensino", disse.

O novo modelo
proposto pelo minis-
tério, que se caracteri-
za por uma maior
aposta nas áreas es-
pecíficas da formação
- por exemplo, o re-
forço da Matemática
num futuro professor
desta área-, também

gera dúvidas. "Há al-
terações, no 2.° ciclo, em que o Go-
verno pretende regressar ao mode-
lo anterior a 2007, com especializa-
ções de professores, o que do meu
ponto de vista representa um re-
trocesso, porque deveríamos evo-
luir para um regime próximo da
monodocência", ilustrou João Pe-

dro da Ponte, lamentando ainda

que se "desvalorize as componen-
tes de formação em Educação Ge-
ral que, hoje em dia, é particular-
mente importante atendendo à di-
versidade que existe nas escolas".

A Escola Superior de Educação
de Bragança aponta "aspetos posi-
tivos" à proposta, como "a procura
de articulação entre os grupos de
recrutamento [de professores] e a

formação", mas assinala mais pon-
tos "negativos", como "a obrigato-
riedade das provas de ingresso a

Português e Matemática" nestes
cursos, que considera não ser
"uma necessidade científica" mas
sim "uma opção política".

Esta exigência foi confirmada
ontem pelo ministro Nuno Crato,
após uma reunião no Conselho de
Ministros em que foi aprovado um
modelo de formação contínua dos

professores em tudo semelhante
aos princípios que a tutela quer
aplicar aos cursos superiores.

Ainda assim, questionado pelo
DN, o MEC não quis falar do proje-
to-lei, defendo que o diploma ain-
da está "em consulta pública".

Como é agora...

Cursos abrem várias
opções no ensino
> Atualmente, os professores
podem frequentar cursos supe-
riores que os habilitam a lecio-
nar mais do que uma disciplina
(por exemplo: Português e Inglês
ou História e Geografia). É tam-
bém possível ter formações que
habilitam para lecionar a vários
ciclos e outras que podem dar
lugar a especializações futuras.

Professores têm
de saber Português
> Em termos de conhecimentos
específicos exigidos para quem
se quer candidatar a um curso na
área da Educação, o Português
é a única área transversal a todas
as formações oferecidas pelas
universidades e politécnicos.

Formação geral
e específica da área
> Desde 2007, o mestrado inte-
grado passou a ser o grau míni-
mo exigível. Os cursos têm a du-
ração de cinco anos [3+2), sendo

que tipicamente a primeira parte
é mais focada em conhecimen-
tos específicos da área a lecionar
e a segunda mais virada para os

princípios gerais da Educação.

...como vai ser

Cursos direcionados
para as disciplinas
> A alteração que o Governo pre-
tende introduzir cria uma liga-
ção mais direta entre os cursos
e os grupos de recrutamento
(disciplinas em que os professo-
res ficam habilitados para dar
aulas nas escolas). Isso implica-
rá, é admitido na proposta, que
alguns dos atuais cursos venham
a ser extintos.

Provas a Português
e Matemática
> Além de demonstrarem as suas

competências orais e escritas
em língua portuguesa, os candi-
datos a quaisquer cursos de

Educação terão também a
Matemática incluída na lista de

provas específicas obrigatórias.

Formação focada na
área de especialidade
> É reforçado o peso da formação
na área (ou áreas, no caso do I.°
ciclo) que o professor vai lecio-
nar. Por exemplo, para o grau de
licenciado em Educação Básica

passam a ser exigidos 130 a 135
créditos (em 180) na área de do-
cência e apenas 15 a 20 na for-
mação educacional geral.

1227
vagas em 2013

Lugares criados este ano
no Estado, a que acrescem

centenas no privado

5002
diplomados

Só em 2011, obtiveram
o diploma mais de 5000

professores



Ministério anuncia 37 mil inscritos na prova

acesso Cerca de 37 mil profes-
sores já se inscreveram na prova
de avaliação de conhecimentos e

competências para a docência
(PCC) , revelou ontem à noite o Mi-
nistério da Educação e Ciência,
num comunicado onde acrescen-
tou ainda que, "atendendo às espe-
cificidades dos candidatos, foram
alargados os locais de realização da

prova e prorrogado até dia 2 de de-
zembro o prazo de inscrição na
mesma. Os docentes já inscritos
poderão alterar o local inicialmen-
te indicado se assim o pretende-
rem", anunciou.

O prazo inicial de inscrição nas

provas - agendadas para 18 de de-
zembro - terminava precisamente
no dia de ontem. Já os locais de rea-

lização das provas tinham sido di-
vulgados no aviso de abertura das

provas e geraram muita polémica,
nomeadamente por não se preve-
rem soluções para professores no

estrangeiro e por existirem situa-
ções no território nacional que im-
plicavam deslocações longas dos

professores. Inclusive, no arquipé-
lago doa Açores, obrigando os ava-

liados a deslocações de avião entre
ilhas.

O ministério não esclareceu que
alterações foram feitas, nomeada-
mente em relação aos locais, reme-
tendo a informação sobre as alte-
rações para uma nova versão do
aviso de abertura que hoje jádeve-
rá estar publicada em Diário da Re-

pública.



Nuno Crato Cursos de Educação têm de ser reformulados em tempo 

recorde 

O ministro da Educação e Ciência anunciou ontem que os cursos de 

Educação vão ter de ser reformulados antes do próximo ano lectivo, 

conta o Jornal de Negócios. Se tal não for feito, o concurso de acesso 

pode ser suspenso. Os profissionais das escolas mostram-se perplexos 

com a medida. 

 

As universidades e politécnicos vão ter de alterar todos os cursos da área da 
Educação até às candidaturas ao Ensino Superior, que decorrem em Julho. 
Ou seja, num prazo de sete meses. A exigência foi anunciada ontem pelo 
ministro da Educação e Ciência, no Conselho de Ministros, dá conta o Jornal 
de Negócios. 
 
Nuno Crato quer obrigar à alteração de 60 cursos, para mais de 1.200 
estudantes, “a partir do ano lectivo de 2014-2015, inclusive”, sob pena de as 
vagas para esses cursos serem suspensas. 
 
Para o presidente da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior 
(A3ES), por quem passam todos os cursos, “não é viável [cumprir a meta n o 
prazo estipulado]. Precisa de mais um ano pelo menos”. “É lamentável que 
os partidos do arco do Governo ainda não se tenham entendido para 
assegurar a estabilização dos sistemas de ensino”, disse Alberto Amaral ao 
Jornal de Negócios. 
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Já o presidente do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, João 
Pedro da Ponte, afirmou: “Está tudo perplexo. Nesta altura estamos numa 
fase em que temos de entregar relatórios para que os cursos [actuais] 
possam funcionar em 2014, e dizem-nos que vamos ter de propor muito em 
breve novos cursos de acordo com outro referencial”. 
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