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Assunto: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CURRICULAR NO 2º E 3º CICLOS 

DO ENSINO BÁSICO 
 
 
 

Não querendo pôr em causa a legitimidade ou a pertinência de se proceder a 

alterações ao nível da organização curricular do ensino Básico, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação nº 4-A/2001, 

de 28 de Fevereiro, o SPRA teve conhecimento, através de docentes seus associados, de 

que se encontra em discussão nas escolas um esboço de desenho curricular, na base do 

qual se devem pronunciar relativamente à sua implementação ou não no próximo ano 

escolar. 

O Sindicato dos Professores da Região Açores considera que o desejo de inovação 

e de mudança ao nível da Educação não pode assentar em actos de voluntarismo que 

prescindam da necessidade de se efectuar uma avaliação séria e rigorosa dos currículos, 

dos programas, das experiências de aprendizagem e das orientações políticas que lhe 

estão subjacentes. 

Não se compreende, por isso, como é que os docentes e as escolas podem tomar 

posições fundamentadas ou fazer quaisquer opções quando desconhecem os programas e 

conteúdos das novas disciplinas ou áreas disciplinares e não disciplinares propostas, 

como é o caso da Educação Artística ou da Investigação e Apoio Multidisciplinar, 

sobretudo quando estas se apresentam como soluções alternativas a determinadas 



disciplinas, nomeadamente  Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical e 

Educação Tecnológica, ou de áreas curriculares não disciplinares tais como Área de 

Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica. 

Atendendo a que o SPRA provavelmente será ouvido sobre esta proposta 

alternativa de organização curricular, que procede não só a alterações no âmbito das 

disciplinas e respectivos tempos lectivos mas também do agravamento da carga lectiva 

semanal dos alunos, solicitamos a V. Ex.ª que nos remeta a documentação disponível 

que, por certo, não se resume à simples folha de que tivemos conhecimento, no sentido de 

melhor fundamentarmos as nossas posições, dando cumprimento às nossas 

responsabilidades sociais. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

        O Presidente 

 

        Armando António Dutra 


