
 As metas, tal como 

estão definidas, 

são um instrumen-

to ao serviço de 

uma política educa-

tiva injusta, de-

sumana e pouco 

solidária  
ENCONTRO DE REFLEXÃO, 4 de julho de 2014, sede do SPM 

ENCONTRO DE REFLEXÃO 

Um ano de Metas Curriculares: resultados, mi-
tos e desafios 
As metas curriculares, na sua versão definitiva foram publicadas pelo Ministério da Educação e Ciência em agosto de 2012. 

Passado um ano da sua implementação, o Sindicato dos Professores da Madeira convidou uma investigadora e professora 

auxiliar na área da Psicologia da Educação da Universidade de Lisboa, Maria Dulce Gonçalves, e o Secretário Geral da 

FENPROF, Mário Nogueira, para um encontro de reflexão em torno das Metas Curriculares, com o objetivo de refletir sobre 

a racionalidade subjacente às mesmas e sobre os desafios que se colocam no contexto da sua operacionalização. 

A Professora Maria Dulce Gonçalves, que nos últimos três anos tem coordenado o projeto Investigação das Dificuldades 

para a Evolução da Aprendizagem (IDEA) da Universidade de Lisboa, colocou a tónica da sua abordagem nos mitos que se 

constroem à volta das Metas e das Dificuldades de Aprendizagem. 

Partindo do pressuposto de que são as dificuldades sentidas pelos alunos o motor das suas aprendizagens, a investigadora 

garante que, com mecanismos de monitorização e auto-regulação, é possível evoluir e melhorar. Acrescenta, porém, que 

essa evolução não acontece sem o apoio devido e sem os recursos humanos necessários. 
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Na opinião de Mário Nogueira, as 

metas destinam-se à normaliza-

ção das aprendizagens, quando 

os contextos são distintos. Esta-

mos num processo de medição 

em que quem não cumpre, não 

cabe, passa ao lado e é colocado 

à margem, em vias profissionali-

zantes. Há pois um objetivo claro 

com a criação das metas curricu-

lares no ensino básico, que 

obedece a um quadro ideológico 

traçado pelo MEC, visando a 

seleção, a desqualificação e a 

As metas curriculares para a leitura no 1º ciclo do ensino básico, definidas 

pelo Ministério da Educação e Ciência , de acordo com os trabalhos de 

investigação  levados a cabo pelo projeto IDEA, são inalcançáveis. Estes 

trabalhos de investigação demonstram também que esses referenciais são 

demasiado exigentes para o nível etário a que se destinam: muito poucos 

alunos os atingem. Exigir que as crianças cumpram essas metas irrealis-

tas não lhes trás vantagens em termos de aprendizagem. 

As metas assim concebidas fundamentam-se no mito da homogeneidade 

das turmas e grupos, no mito de que só alguns têm dificuldades, de que 

com um bom professor nunca há dificuldades, e que com intransigência e 

rigor os alunos aprendem sempre. Em resposta a esta fundamentação, as 

conclusões da investigação na velocidade da leitura, por exemplo, demon-

straram que o ensino privado e o público apresentam resultados idênticos. 

Ou seja, independentemente dos contextos e das variáveis em que se 

desenrolam as aprendizagens, a concretização das metas ficou muito 

aquém do definido em legislação. 

“As metas assim concebidas fundamentam-se no mito da homogenei-
dade das turmas e grupos, no mito de que só alguns têm dificuldades” 

Maria Dulce Gonçalves 

 http://idea.conceitos4all.net/IDEA/IDEA.html                              Adelaide Ribeiro e Maria Dulce Gonçalves 

“Há pois um objetivo claro com a criação das metas curriculares no ensino básico, … é a    
seleção, a desqualificação e a segregração. ” 

Mário Nogueira 



"A Escola Pública.  

O Secretário Geral da FENPROF, 

Mário Nogueira par�cipou no 

dia 4 de julho, no 1º Encontro 

de Educação "Juntos pela Escola 

Pública", promovido pelo Muni-

cípio de Santa Cruz, na Região 

Autónoma da Madeira. A edili-

dade decidiu dar corpo ao repto 

lançado por um conjunto de 

subscritores, que, juntamente 

com a FENPROF, fizeram um 

apelo em defesa da Escola Públi-

ca de qualidade. 

1º Encontro de Educação "Juntos pela Escola Pública", promovido pelo Município de Santa Cruz, 4 de julho de 2014 

Mário Nogueira foi perentório em 
afirmar que a Escola Pública é me-
lhor, e jus�ficou, dizendo que é 
melhor porque promove um ensi-
no de qualidade, porque se organi-
za para garan�r uma efe�va igual-
dade de oportunidades e  porque 
se esforça para ser inclusiva. Tudo 
isto num contexto democrá�co em 
que as portas estão abertas a to-
dos, sem dis�nguir condição eco-
nómica, social, cultural ou qual-
quer outra. 
 
Lembrou que, à Escola Pública se 
deve uma extraordinária obra rea-
lizada nos úl�mos 40 anos, com 
êxitos, tais como: 
. A quase erradicação do analfabe-
�smo; 
. A universalização da oferta 
de educação pré-escolar; 

. A capacidade muito posi�va de 
organização e funcionamento que 
permi�u dar resposta a sucessivos 
e muito importantes alargamentos 
da escolaridade obrigatória; 
. A capacidade de criar espaços de 
integração onde todos puderam 
estar, e que agora se deverão tor-
nar de inclusão, para que todos 
possam aprender; 
. Uma redução, ainda insuficiente, 
é certo, mas ainda assim significa-
�va de abandono e insucesso es-
colar; 
. A possibilidade de milhares de 
jovens, filhos e filhas de trabalha-
dores, terem conseguido chegar 
ao ensino superior, aí obtendo 
elevadas qualificações. 
Mário Nogueira con�nuou, aler-
tando para o discurso do atual go-
verno e dos operadores privados 

da educação, no sen�do da desva-
lorização do ensino público, com o 
consequente desinves�mento e, 
pelo contrário, a captação de mei-
os financeiros do estado. 

A questão não está na existência 
de ensino privado e na possibilida-
de de escolha por parte dos pais. 
Esse é um direito que deverão po-
der exercer, mas, havendo oferta 
educa�va pública de qualidade, 
deverão, os que optam por outra 
solução, assumir também, finan-
ceiramente, a sua escolha. A to-
dos ,crianças e jovens que, pelas 
mais variadas razões (condição fi-
nanceira, localização geográfica ou 
simples opção da família) perma-
necerão na Escola Pública, serão 
sempre a maioria, aos quais não 
pode ser proporcionado um ensino 

Como o país não resiste mais a políticas que a agridem 

continuadamente" 



-nado um ensino de menor catego-
ria. O Estado deve ser obrigado a 
oferecer a todos, o acesso a um ensi-
no e a uma educação de elevada 
qualidade, bem como, em nome do 
princípio cons�tucional da 
igualdade de oportunidades, 
deve garan�r condições de su-
cesso escolar e educa�vo. 
É evidente que, para os opera-
dores privados, transformar a 
Educação em negócio e subme-
tê-la às regras do mercado – 
compra melhor e mais quem 
�ver dinheiro para isso – é ape-
tecível, ou não valesse o mer-
cado mundial da Educação, de 
acordo com contas feitas pela 
OMC, 10 vezes mais que o mercado 
automóvel. 
Muitos o têm repe�do, e de forma 

insuspeita, como é o caso de Diane 
Ravitch, que foi subsecretária de 
Educação da administração Bush, no  
seu mais recente livro (publicado há 
menos de um ano), in�tulado 

“Reinado do erro: a farsa do movi-
mento de priva�zação e o perigo pa-
ra as escolas públicas americanas”. 

Para Ravitch, o ensino público não só 
tem a ver com o conhecimento e 
com a aprendizagem, mas também 
com o desenvolvimento da persona-
lidade e com a formação plena do 

cidadão para a nossa 
sociedade. Diz ainda 
que se trata de ajudar a 
inspirar pensadores 
independentes e não 
apenas de aperfeiçoar 
habilidades de trabalho 
ou  preparar os jovens 
para a faculdade. A 
educação escolar públi-
ca é essencial para a 
democracia, sendo ne-
cessário educar os cida-

dãos para que transportem a demo-
cracia para o futuro da sociedade. 

 

O Sindicato dos Professores da 
Madeira promoveu sete plenários  
por diferentes concelhos, entre o 
dia 24 de junho e o dia 2 de julho, 
para dar conta das alterações in-
troduzidas pela proposta de novos 
diplomas de concursos regionais.  
 
Algumas das alterações introduzi-
das são as seguintes: 
- Concurso Interno, poderá ser an-
tecipado, estando em vigor ain-
da  a plurianualidade como princí-
pio 
- Concurso externo, passa a ser 
anual 
- O ingresso na carreira é feito 
apenas em QZP 
- Os contratos a termo resolu�vo, 
sucessivos, celebrados com a SRE, 
em horário anual e completo, no 
mesmo grupo de recrutamento, 
não podem exceder o limite de 5 

anos ou 4 renovações. a contar a 
par�r de 1 de setembro de 2014. 
- Os candidatos que não reunirem 
os requisitos para a renovação do 
contrato passam a integrar a 2ª 
prioridade para a contratação ini-
cial. 
- Para efeitos de contabilização 
dos 5 anos ou as 4 renovações, só 
releva o tempo de serviço presta-
do em estabelecimentos de educa-
ção ou ensino da rede da SRE. 
- Os docentes contratados passam 
a auferir pelo índice 167, corres-
pondente ao 1º escalão da carrei-
ra. 
- Completados 1461 dias de servi-
ço efe�vo em horário anual, com-
pleto e sucessivo, passa a ser re-
munerado pelo índice 188. A tran-
sição para o índice 188, para além 
do tempo de serviço, fica sujeita a 
verificação cumula�va dos seguin-

tes requisitos: 
•Avaliação anual do desempenho 
com a menção mínima de Bom; 
•Frequência, com aproveitamen-
to, de formação con�nua no míni-
mo de 50h. 

Plenários sindicais sobre a proposta do diploma 

Plenário dia 24/06/2014  ( Salão Nobre) 
Santa Cruz 

Mario Nogueira  e  Lina Pereira 


