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Porto, 09 de Outubro de 2013 

N. Ref.ª 11/APROGED/2013 

 

 

Ao Senhor Ministro da Educação e Ciência  

Excelência, 

 

Por deliberação da última reunião da Direcção, vimos, pela presente, informar Sua Excelên-

cia das medidas que, tendo em vista a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos 

nossos alunos, julgamos poderem contribuir para menorizar alguns dos problemas respeitan-

tes à docência de determinadas disciplinas da formação específica do Ensino Secundário.  

Das solicitações recebidas de diversos elementos da comunidade educativa, concluímos 

como necessário que, da parte do Ministério da Educação e Ciência, sejam melhor especi-

ficadas as habilitações para cada grupo de docência e, em particular, para a leccionação 

das disciplinas de formação específica do Ensino Secundário. 

A título de exemplo, cabe-nos referir a disciplina de Geometria Descritiva A, para a qual exis-

tem docentes com formações académicas muito díspares, em que a disciplina não fez ne-

cessariamente parte do curriculum. Julgamos estarem, à partida, asseguradas vantagens 

evidentes para a aprendizagem dos alunos, se o professor que lecciona uma disciplina a 

tiver tido na sua formação académica, em detrimento de outro professor que não tenha 

tido essa formação específica. 

 

Pedimos ainda a atenção de Sua Excelência para as questões que a seguir colocamos (al-

gumas das quais nos parecem fundamentais), para as quais agradeceremos se, por parte 

do Ministério da Educação e Ciência, houver algum esclarecimento ou atenção especial: 

 a aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Despacho normativo n.º 7/2013, de 11 

de Junho, designadamente, do que se entende por “adequada formação científica”. 

No seguimento do que temos vindo a referir, parece-nos altamente prejudicial para a 

aprendizagem dos alunos que, independentemente da formação académica e nível de 

ensino de um professor, lhe seja dada possibilidade de leccionar qualquer disciplina. No 

caso das disciplinas do Ensino Secundário, esta situação parece-nos particularmente pre-

ocupante; 

 a necessidade de as provas específicas de acesso à carreira docente a realizar para ca-

da código de recrutamento incluírem questões directamente relacionadas com todas as 
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disciplinas que lhes estão cometidas, com particular destaque para as disciplinas do Ensi-

no Secundário; 

 a necessidade de os actuais Mestrados em Ensino das Artes Visuais incluírem a didáctica 

da disciplina de Geometria Descritiva nos respectivos currículos (o que não acontece na 

esmagadora maioria das instituições de ensino superior que incluem este Mestrado na sua 

oferta educativa). 

 

Gostaríamos ainda de referir a Sua Excelência que o nosso Centro de Formação é uma enti-

dade formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, 

que se encontra disponível para colaborar com o Ministério da Educação e Ciência na im-

plementação, a nível nacional, de Acções de Formação em didáctica da disciplina de Ge-

ometria Descritiva. A concretizarem-se, julgamos que, em determinados casos, a frequência 

com aproveitamento deste tipo de acções de formação poderá figurar como um dos pré-

requisitos ou subcritério de seriação para a docência da disciplina. 

 

Finalmente, salientamos a necessidade de existir, no leque de disciplinas de formação espe-

cífica do 12º ano de escolaridade, uma disciplina de opção para os alunos que pretendam 

prosseguir estudos em áreas do conhecimento que, de alguma forma, estão relacionadas 

com a Geometria Descritiva. No seguimento do parecer que emitimos em Janeiro de 2012, 

em resposta à discussão pública sobre a revisão da estrutura curricular, continuamos dispo-

níveis para apresentar a Sua Excelência uma proposta de programa para uma disciplina 

que intitulamos de “Geometria Aplicada” e tem por objectivo articular conteúdos das áreas 

da Matemática, da Geometria Descritiva, do Desenho e da Computação Gráfica. 

 

 

Apresentando a Vossa Excelência, Senhor Ministro, 

a expressão da mais alta consideração, 

A Presidente da Direcção da Aproged, 

 

_______________________________ 
(Vera Viana) 


