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MANIFESTO 

 

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA NO CURRÍCULO DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

O documento sobre a Revisão da Estrutura Curricular dos Ensinos Básico e Secundário 

que foi apresentado pelo Senhor Ministro da Educação e Ciência, no passado dia 26 de 

Março, elimina a disciplina de Educação Tecnológica do currículo do 3º ciclo do Ensino 

Básico, ao contrário do que constava da sua primeira versão que foi apresentada em 

Dezembro de 2011. 

Conforme defendemos, oportunamente, no parecer que enviámos, entre outros, ao 

Ministério da Educação, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e à 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura, a disciplina de Educação Tecnológica é uma 

disciplina estruturante do currículo do 3º ciclo que promove a literacia tecnológica dos 

alunos, reforça a coerência curricular, promove o sucesso educativo e serve ainda de 

propedêutica ao ingresso nas vias profissionalizantes do Ensino Secundário. A sua 

eliminação, ao empobrecer o currículo reduz, também, de forma substantiva, a 

capacidade dos alunos utilizarem instrumentos, processos e linguagens específicos 

inerentes ao ensino da tecnologia, bem como a de desenvolverem projectos e 

resolverem problemas tecnológicos, num mundo, ele próprio, cada vez mais 

tecnológico.  

A eliminação da disciplina de Educação Tecnológica do currículo do 3º ciclo do Ensino 

Básico criaria ainda um hiato inexplicável nas aprendizagens dos alunos, dado que 

seria este o único ciclo de escolaridade em que tal situação se verificaria, contexto no 

qual assumiria particular gravidade se atendermos que é aí que os nossos jovens terão 

de fazer opções muito concretas quanto às vias de estudos a seguir. 
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Assim, conscientes de que a aprovação desta estrutura curricular acarretará graves 

prejuízos para a educação básica das nossas crianças e jovens, os docentes e demais 

personalidades presentes no Encontro Nacional da ANAPET – Associação Nacional de 

Professores de Educação Técnica e Tecnológica – realizado em Lisboa, no dia 12 de 

Maio de 2012, rejeitam a eliminação da disciplina de Educação Tecnológica do 

currículo obrigatório do 3º ciclo de escolaridade, propondo a revisão imediata da 

opção política anunciada pelo Ministério da Educação e Ciência. 

 

Os signatários,     


