
Formação inicial 

 

O atual enquadramento legal determina que a posse do título de habilitação profissional 

para a docência constitui condição indispensável para o desempenho da atividade docente nos 

estabelecimentos de educação e ensino públicos, particulares e cooperativos que ministrem a 

educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário. É a formação inicial dos 

educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário que confere 

habilitação profissional para a docência no respetivo nível de educação ou de ensino, visando 

dotar os candidatos à profissão das competências e conhecimentos científicos, técnicos e 

pedagógicos de base para o desempenho profissional da prática docente nas seguintes 

dimensões: profissional e ética; desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; participação na 

escola e relação com a comunidade; desenvolvimento profissional ao longo da vida. 

É amplamente reconhecido, a nível nacional e internacional, que a elevação da qualidade 

do sistema educativo português se tem alicerçado na qualificação inicial e contínua dos 

professores. O facto de termos cerca de 90% dos docentes portugueses com Licenciatura ou 

equivalente, Mestrado ou Doutoramento, bem como o facto de o Mestrado como qualificação 

para o acesso à profissão, constitui um indicador inquestionável do investimento na qualificação 

dos professores. 

Todo este investimento tem estado associado a uma reflexão contínua.  

No espaço europeu, as políticas levadas a cabo com o intuito de aumentar a capacidade de 

resposta da formação inicial aos diversos desafios que enfrenta desenvolvem-se em torno dos 

seguintes vetores estruturantes: i) a criação de condições que assegurem a mobilidade intra-

europeia entre docentes e candidatos à docência; ii) o incremento da utilização didático-

pedagógica das tecnologias da informação e comunicação; iii) a definição de quadros comuns 

de competências; iv) o reforço do papel das plataformas digitais como instrumento de 

disseminação de experiências de inovação e projetos de investigação-ação. 

A complexificação dos contextos socioeconómicos, culturais e políticos confronta o sistema 

de ensino e formação com desafios que exigem o reforço do conjunto das modalidades e vias 

de desenvolvimento do exercício profissional do docente, nomeadamente aprofundando a 

reflexão sobre a estrutura e a organização dos programas de formação inicial.  

Neste contexto, o Ministério da Educação encontra-se a proceder a uma reflexão com os 

seguintes objetivos: 

1. Analisar a estrutura global da oferta de programas de Formação Inicial de Docentes 

ministrados em Portugal por instituições de ensino superior. 

2. Avaliar da adequação dos programas de Formação Inicial de Docentes em Portugal aos 

desafios atuais do sistema educativo. 

3. Propor adequações ao Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência na 

Educação Pré-Escolar e nos Ensino Básico e Secundário. 

 



 

 

A. Estrutura curricular dos programas de formação inicial que conferem habilitação para 

a docência 

 

Em termos gerais, pode afirmar-se que as estruturas curriculares adotadas em Portugal 

para os programas de formação inicial seguem as tendências dominantes a nível europeu, 

revelando-se consentâneas com as propostas de redes internacionais. Propostas que 

demonstram a normalização do conteúdo daqueles programas à escala europeia e nos quais 

Portugal não constitui exceção.  

Nos seus traços mais gerais, a análise da estrutura curricular de acordo com as 

componentes de formação previstas no Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio, permite concluir 

o seguinte:  

a) A distribuição da formação científica geral privilegia as unidades curriculares que 

proporcionam um conhecimento dos processos de aprendizagem, dos contextos em que se 

ensina e do currículo, sendo menos frequente a abordagem dos saberes pedagógicos de 

natureza mais geral e articulada com dimensões transversais ao currículo na relação com as 

didáticas específicas; 

b) Todas as instituições formadoras oferecem unidades curriculares diretamente 

relacionadas com os saberes disciplinares propriamente ditos e matérias conexas; nos 

estabelecimentos de ensino superior universitário predominam troncos mais fechados, 

maioritariamente com unidades curriculares de frequência obrigatória, enquanto os 

politécnicos tendem a oferecer um leque mais amplo de unidades optativas; 

c) Todos os planos de estudos integram unidades curriculares dedicadas às didáticas 

específicas, implicando os saberes relativos ao tratamento pedagógico de determinados 

conteúdos científicos disciplinares, assim como sobre técnicas tidas por facilitadoras da 

aprendizagem desses conteúdos em sala de aula, embora com diferenças no reportório das 

estratégias mais trabalhadas; 

d) No que respeita às didáticas para a inclusão, identificaram-se na quase totalidade das 

instituições formadoras unidades curriculares, ora em regime obrigatório de frequência, ora 

como disciplina de opção, com conteúdos dedicados às respostas para os alunos com 

necessidades educativas específicas, ainda que não se vislumbre uma plena capacitação para a 

ação no âmbito de uma inclusão efetiva de todos os alunos, em diferentes contextos de 

exclusão, interligada com o desenvolvimento do currículo, com as didáticas específicas e para lá 

do âmbito da deficiência, contemplando todos os focos de exclusão; 

e) Relativamente às unidades curriculares no domínio das tecnologias da informação e da 

comunicação, adivinha-se que estas façam parte dos recursos explorados no processo de ensino, 

mas não se pode considerar generalizada a sua inclusão nos respetivos planos de estudos; as 

unidades curriculares nesse campo integram sobretudo o elenco curricular ministrado pelas 

universidades e nos programas de formação que habilitam para a docência no campo das 

ciências exatas e experimentais;  



f) Identifica-se, num número alargado de planos de estudos, a existência de unidades 

curriculares dedicadas aos saberes organizacionais relevantes para o desempenho da profissão, 

frequentemente de frequência obrigatória. 

A análise efetuada demonstra uma transposição para a organização curricular dos 

programas de formação inicial da lógica de especialização da produção científica disciplinar, a 

qual se afigura indispensável mas com risco de ser redutora, uma vez que os problemas 

pluridimensionais com que os sujeitos em formação se confrontam exigiria uma abordagem  

mais integrada, em que investigação e ação se complementassem mais profundamente, para 

que as práticas sejam sustentadas e alicerçadas em conhecimento científico tanto nos saberes 

disciplinares quanto nas metodologias associadas. Na verdade, embora se elenque como 

objetivo da formação inicial desenvolver nos professores as competências de resolução de 

problemas e de investigação, reportam os docentes na generalidade dos países da OCDE (cf. 

TALIS) que, quando confrontados com a urgência da ação, sentem dificuldades em encontrar os 

recursos adequados, dada a sua dispersão por múltiplos campos conceptuais. Ao invés, 

continuarão provavelmente a recorrer aos saberes especializados fundados na prática 

profissional, ou aos seus próprios saberes experienciais. 

 

B. Articulação horizontal e fragmentação dos planos de estudos na formação inicial 

 

Alguns pontos críticos ao nível da organização e da conceção global dos cursos de formação 

inicial de professores (Canário, 2001a, 2001b; CNE, 2015, 2016a, 2016b, 2016c):  

a) Ao nível do 1.º e 2.º ciclos: 

i. A ausência de uniformidade nos modos de trabalho pedagógico e avaliação das 

aprendizagens dos sujeitos em formação, dimensão considerada a nível internacional como 

diferenciadora da qualidade do processo formativo (CNE, 2015: 131) 1; 

ii. A pulverização dos saberes em extensos elencos, que podem chegar a atingir um total 

de 70 unidades curriculares (ibidem: 133);  

iii. A tendência de valorização de atividades de cariz mais prático ou apropriativo no ensino 

básico e secundário não é concordante com as estratégias de avaliação dominantes, de cariz 

mais sumativo e regulador na formação dos professores (ibidem: 133); 

iv. A ausência de saberes fundamentais para a construção de relações interpessoais e de 

ações facilitadoras da intervenção profissional do professor (ibidem: 134). 

b) Ao nível do 3.º ciclo e ensino secundário (Canário, 2001a, 2001b): 

                                                           
1  Nos termos do relatório em referência, os resultados da análise de conteúdo das metodologias 

privilegiadas no processo formativo permitiram verificar a existência de um conjunto de indicadores 
metodológicos preponderantes em todas as instituições (p. 129): ação pedagógica transmissiva, 
baseada em “exposição de conteúdos”, ou estimuladora da apropriação baseada em “atividade de 
pares/grupo” ou “atividade de pesquisa”. Por outro lado, o estudo aponta para a circunstância de não 
ser generalizado o incremento de práticas pedagógicas e de avaliação consideradas diferenciadoras 
do processo formativo, tomando por base um conjunto de cerca de 28 indicadores metodológicos (vd. 
p. ex. simulação, resolução de problemas, atividade experimental, trabalho de campo, elaboração de 
recursos pedagógicos, observação/análise/discussão/debate sobre situações pedagógicas).    



i. A prevalência de programas montados de acordo com dispositivos organizacionais que 

reproduzem a lógica escolar e, desse modo, assentam na compartimentação do tempo, do 

espaço, dos saberes e do trabalho do professor e se orientam para a transmissão de informação;  

ii. A persistência de modelos de formação que assumem a forma de um currículo 

“mosaico”, cujo referencial é uma estrutura por componentes de formação cuja relação 

obedece a uma lógica essencialmente aditiva. 

iii. o predomínio de uma perspetiva de racionalidade técnica que segmenta e dicotomiza a 

teoria e a prática, bem como a distinção entre saberes científicos, saberes técnicos e sua 

“aplicação” em contexto profissional. 

 

C. Perfis de desempenho e competências para o exercício da docência 

 

Apesar de não se encontrar ainda consolidado o conteúdo do perfil de desempenho 

docente tido por mais adequado para lidar com os problemas a que os sistemas educativos 

europeus se encontram sujeitos na atualidade, a heterogeneidade dos contextos parece exigir 

professores que, entre outros aspetos, se mostrem capazes de:  

a) Assegurar a igualdade de oportunidades de sucesso aos alunos oriundos de grupos 

socioeconómicos desfavorecidos;  

b) Desenvolver a capacidade de gerir as tensões que emergem em turmas com uma 

composição multicultural; 

c) Efetivar a integração dos resultados da sua própria investigação nas práticas;  

d) Instituir rotinas de autoavaliação e de aprofundar a sua intervenção nos diferentes 

patamares de decisão das escolas; 

e) Aumentar a sua preparação pedagógica e de conceber processos de ensino e 

aprendizagem sustentados pela teoria; 

f) Reforçar a utilização das tecnologias da informação e da comunicação; 

g) Desenvolver práticas que privilegiem a dimensão europeia do ensino; 

h) Desenhar dispositivos didático-pedagógicos e de avaliação adaptados a contextos 

específicos, designadamente os da formação vocacional e profissional, bem como da educação 

de adultos.   
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D. Adequação dos programas de Formação Inicial de Docentes em Portugal às Políticas 

Educativas em Curso e aos desafios contemporâneos dos sistemas educativos 

 

A proposta de alteração do Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência na 

Educação Pré-escolar e nos Ensinos Básico e Secundário alicerça-se na reflexão levada a cabo 

sobre os aspetos de natureza conceptual que subjazem ao regime jurídico e realçam os limites 

e os constrangimentos que o mesmo impõe ao desenho dos programas de formação inicial, 

sobretudo no que concerne à componente de iniciação à prática profissional e de prática de 

ensino supervisionada. 



Atendendo ao enquadramento institucional e organizacional que rege os percursos de 

formação que habilitam para a docência, afigura-se ser possível questionar se as experiências e 

as vivências proporcionadas aos alunos através desta modalidade de prática de ensino 

supervisionada são apropriadas à consecução das finalidades definidas para a formação inicial. 

Em primeiro lugar, sob o ponto de vista organizacional todo o processo de formação é 

condicionado pelo facto de a prática de ensino supervisionada — uma parte da componente de 

iniciação à prática profissional — ter de se configurar formalmente à imagem dos estágios de 

natureza profissional objeto de relatório final, a fim de cumprir com os requisitos dos ciclos de 

estudos conducentes ao grau de mestre, previstos no Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, 

que aprovou o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior. Tal permitiu impulsionar 

um movimento que se traduziu num reforço da dimensão académica, induzida quer pelo papel 

que é conferido às instituições de ensino superior no que respeita à gestão de todo o percurso 

formativo, quer pela natureza dos regulamentos que aquelas têm de elaborar relativamente aos 

processos de orientação dos relatórios anteriormente mencionados, ou à formação dos júris das 

provas públicas para apreciação e discussão desses trabalhos. 

Em segundo lugar, o modelo instituído não resolveu uma das principais limitações dos 

antigos sistemas de formação inicial, isto é, a sua exterioridade relativamente ao contexto de 

trabalho, uma vez que não se antevê na sua lógica funcional a possibilidade de se valorizar a 

experiência dos alunos e de se criarem condições favoráveis aos processos de transferência da 

formação para o trabalho. Ignora-se que as competências profissionais emergem dos contextos 

de desempenho profissional, não se assegurando o movimento pendular entre a instituição 

formadora e o local de trabalho, e o processo recursivo entre a teoria e a prática 2. Pelo 

contrário, privilegia-se uma abordagem que não se mostra coerente com o facto de o próprio 

regime jurídico conceber a prática de ensino supervisionada como um estágio de natureza 

profissional. As escolas cooperantes mantêm-se como espaços de “aplicação” e não como 

lugares de efetiva aprendizagem profissional, porquanto dificilmente os dispositivos de 

formação montados no âmbito da componente de iniciação à prática profissional poderão 

estabelecer um relacionamento entre o contexto escolar e o contexto de trabalho, que favoreça 

ora a mobilização dos saberes teóricos para o investimento na ação, ora a formalização teórica 

dos saberes adquiridos por via experiencial. 

Em terceiro lugar, deve questionar-se a possibilidade de um estágio profissional concebido 

nos moldes previstos permitir, de facto, a consecução dos objetivos definidos pelo regime 

jurídico.  Confrontando a natureza das atividades que exigem a participação ativa dos sujeitos 

em formação, percebe-se como os estágios pedagógicos regulados em 1988 se revelam mais 

aptos a satisfazer as necessidades formativas dos candidatos à docência. Desde logo porque a 

não atribuição de turmas aos estagiários os impede de assumir plenamente as funções 

usualmente cometidas a um professor qualificado, diminuindo a sua capacidade de se 

autonomizarem e reduzindo de forma evidente o tempo de que estes dispõem para trabalhar 

diretamente com os alunos. Em suma, o modelo vigente não garante a formação necessária para 

                                                           
2  Ainda que na formação ministrada em alguns Institutos Politécnicos se tenham vindo a incrementar 

modelos de formação em alternância. 



um exercício da docência que obedeça às exigências de uma dimensão profissional, social e 

ética, domínios em que atualmente se colocam alguns dos maiores desafios à atividade dos 

professores. Ainda que os atuais estágios profissionais tendam a trabalhar mais intensamente 

estratégias de operacionalização de diferentes soluções didáticas, não é seguro que os docentes 

por eles formados evidenciem as competências associadas à dimensão relativa ao 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, dada a previsível dificuldade em incrementar 

processos formativos que não se limitem a testar a “aplicação” de modelos pedagógicos 

previamente definidos. Uma abordagem incompatível com o trabalho de articulação transversal 

dos saberes, de fundamentação epistemológica das práticas e de construção de projetos 

curriculares. 

Em quarto lugar, o modo como os estágios profissionais se inserem no fluxo temporal dos 

cursos de formação reforça a tendência que concebe aqueles espaços como uma espécie de 

momento final — um suplemento da componente “académica” — e não como um elemento 

estruturante do processo formativo, que suporia uma conceção mais alargada dos respetivos 

planos de estudos, capaz de ultrapassar a lógica que assume o currículo da formação como uma 

“lista” de disciplinas à qual se soma um tempo de “prática”. A prevalência desta opção afigura-

se como uma dificuldade acrescida à promoção de uma postura crítica e reflexiva, ou seja, à 

introdução de um elemento nuclear para a consecução do objetivo de desenvolver nos 

estagiários a capacidade de conceber projetos de investigação-ação emergentes dos contextos 

em que se desenrola a sua atividade profissional. Assim, a persistência de cursos que se 

estruturam em função de um “currículo-mosaico”, de um somatório de disciplinas, distribuídas 

e compartimentadas por áreas relativamente estanques, por oposição a um projeto curricular, 

corolário de uma visão global, coerente e integrada da formação, impede o cumprimento de 

uma condição essencial para o incremento da dimensão investigativa do processo formativo. 

Entende-se que o sucesso e a eficácia do atual modelo de formação inicial de professores 

dependem da aptidão das instituições formadoras para montarem dispositivos que promovam 

o desenvolvimento das capacidades de questionamento e auto-reflexão dos sujeitos em 

formação, o que implica que estes sejam levados a refletir, tão cedo quanto possível, sobre o 

seu currículo pessoal, a sua aprendizagem, o fundamento do seu projeto de candidatura ao 

exercício da docência.  

Assumindo como grande finalidade da formação inicial de professores promover a 

integração entre a teoria e a prática, julga-se que a forma e o tempo que lhe estão consignados 

nos termos do Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio, não permite a incorporação da 

informação recebida e a sua transformação num saber passível de se tornar num conhecimento 

em ação (um domínio que engloba capacidades e atitudes). Também porque o diploma arroga 

uma conceção restritiva das didáticas específicas, encarando-as como instrumento tecnológico, 

vocacionado para o ensino de um reportório técnico-pedagógico que o professor em formação 

deve aprender como mais um “conteúdo”. 

O atual regime jurídico da habilitação profissional para a docência mantém a exterioridade 

do processo de formação relativamente a elementos que se considera serem determinantes 

para o seu sucesso, facto patente sobretudo na forma como se desenham as relações entre as 

várias instâncias onde se desenrola a formação: as instituições de ensino superior e as escolas 



cooperantes. Atendendo aos papéis e às funções que lhes são cometidas, permanece a 

tendência para manter a formação inicial de professores como um espaço e um tempo de 

relativo distanciamento face ao contexto e ao terreno efetivos em que esta se deve desenrolar: 

a escola.  

 

E. Proposta de alteração do Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência 

na Educação Pré-escolar e nos Ensinos Básico e Secundário 

 

A fundamentação das propostas de revisão do quadro legal regulador da formação inicial 

de docentes far-se-á em torno das seguintes dimensões: (i) a estrutura curricular dos programas 

de formação inicial, nomeadamente, no que concerne à estrutura e conteúdo das componentes 

de formação geral em ciências da educação e nas didáticas; (ii) as estratégias de articulação 

entre a teoria e a prática; e (iii) o papel desempenhado pela componente de iniciação à prática 

profissional e prática supervisionada. 

 

1. Estruturas curriculares 

Fragilidades detetadas 

Reduzido peso relativo atribuído à componente de Iniciação à Prática Profissional, 

incluindo a prática de ensino supervisionada, no conjunto dos processos formativos que 

conferem habilitação para o exercício da docência: 

• No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário — 35% da componente curricular 

dos cursos conferentes do grau de mestre nas especialidades constantes dos n.os 6 a 27 do Anexo 

ao Decreto-Lei nº 79/2014, ou 14% se também for tido em conta o percurso conducente à 

obtenção do grau de licenciado nas diferentes áreas disciplinares; 

• Nos restantes ciclos de ensino (percursos formativos que implicam a frequência de uma 

Licenciatura em Educação Básica, cuja estrutura curricular já contempla uma componente de 

iniciação à prática profissional – n.os 1 a 5 do Anexo ao Decreto-Lei nº 79/2014):  

o 21% para a totalidade do percurso formativo que confere habilitação para a docência na 

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo, bem como no 1º Ciclo e 2º Ciclo (variantes de Ensino de 

Português e História e Geografia de Portugal, e de Ensino de Matemática e Ciências Naturais); 

o 20% para a totalidade do percurso que habilita para a docência na Educação Pré-escolar; 

o 17% para a totalidade do percurso que habilita para a docência no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

Proposta de melhoria 

Alteração da estrutura curricular dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre que 

conferem habilitação para o exercício da docência, de molde a fixar a componente curricular de 

Iniciação à Prática Profissional, incluindo a prática de ensino supervisionada, em 50% do número 



total de créditos do ciclo de estudos correspondente (artigos 14º e 15º do Decreto-Lei nº 

79/2014) 3: 

• Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre na especialidade de Educação Pré-

Escolar — 45 ECTS; 

• Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre na especialidade de Ensino do 1º Ciclo 

do Ensino Básico — 45 ECTS; 

• Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre na especialidade de Educação Pré-

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico — 60 ECTS; 

• Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre na especialidade de Ensino do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico 

/ Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo do Ensino Básico — 60 ECTS; 

• Restantes ciclos de estudos — 60 ECTS. 

Resultados esperados/impactos 

I. A alteração proposta implica a revisão da estrutura curricular dos ciclos de estudo 

conducentes ao grau de mestre nas especialidades consideradas, de molde a manter a sua 

conformidade ao estipulado no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos 

Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de junho, 230/2009, de 14 de setembro, e 115/2013, de 7 de 

agosto. Contudo, a mesma não contraria per se o estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º 

do mesmo diploma, relativamente aos estágios de natureza profissional objeto de relatório final; 

II. Nos ciclos de estudos com 120 ECTS, a componente de Iniciação à Prática Profissional, 

incluindo a prática de ensino supervisionada, passaria a corresponder a uma unidade curricular 

anual (60 ECTS), coadjuvada por um seminário de acompanhamento; 

III. A alteração da estrutura curricular proposta implicará necessariamente uma revisão dos 

planos de estudos dos cursos de mestrado em ensino, que se entende dever circunscrever às 

unidades curriculares das componentes de formação na área da docência e na área educacional 

geral, preservando assim o peso relativo conferido às didáticas específicas; 

IV. Entende-se que, em consequência da redução do número de créditos atribuídos às 

componentes de formação inicial, os conteúdos curriculares não tratados no decurso da 

formação profissionalizante podem ser objeto de um tratamento mais contextualizado e 

reflexivo no âmbito da formação contínua de professores 4; 

V. As alterações estruturais propostas implicam a adaptação dos termos e dos critérios 

subjacentes ao processo de acreditação dos ciclos de estudos, previstos no artigo 26º do 

                                                           
3  As percentagens aqui alocadas à componente curricular de Iniciação à Prática Profissional dos 

diferentes percursos formativos são meramente indicativas. Entende-se, porém, que o modelo final a 
aprovar deve assegurar que aos futuros estagiários é atribuída a titularidade de, pelo menos, uma 
turma e que no seu horário semanal se prevê a existência de um tempo de formação na instituição de 
ensino superior (vd. p. ex. sob a forma de um seminário de acompanhamento do estágio).    

4  A eventual redução do número de ECTS nas componentes curriculares de Formação Educacional Geral 
e de Formação na Área de Docência, decorrente do aumento do peso relativo da componente de 
Iniciação à Prática Profissional, poderá obrigar à definição do número mínimo de ECTS a obter pelo 
estudante naquelas componentes da formação, ou à sugestão de alguns dos conteúdos a incluir nos 
programas das unidades curriculares que as compõem (vd. p. ex. a atual formulação dos art.os 8º e 9º 
do Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio).  



Decreto-Lei nº 79/2014, da responsabilidade da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior, em articulação com os serviços dos Ministérios da Educação, e da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior. 

 

2. Princípios gerais e organização da formação (Iniciação à prática profissional) 

Fragilidades detetadas 

Debilidade dos processos que visam cumprir com os objetivos gerais da formação, 

decorrentes dos princípios orientadores da componente de Iniciação à Prática Profissional, nos 

termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, designadamente no que concerne: 

• À natureza das experiências de planificação, ensino e avaliação, de acordo com as 

funções cometidas aos docentes, dentro e fora da sala de aula; 

• Aos processos de construção dos saberes didático-pedagógicos dos candidatos ao 

exercício da docência; 

• À necessidade de incluir perfis gerais e específicos de desempenho profissional, nos 

princípios gerais enunciados no regime jurídico da habilitação profissional para a docência dos 

educadores e professores dos ensinos básico e secundário; 

• Ao desenvolvimento da identidade profissional dos futuros professores, fruto da sua 

imersão plena na organização escolar e das oportunidades de socialização com as lideranças, os 

pares e restantes membros da comunidade educativa.  

• À subalternização do papel das escolas cooperantes na conceção da componente de 

Iniciação à Prática Profissional e na definição dos respetivos critérios e instrumentos de 

avaliação. 

Proposta de melhoria 

As medidas tendentes a atenuar e/ou solucionar as fragilidades apontadas decorrem 

sobretudo da proposta de alteração da estrutura curricular dos cursos de mestrado em ensino 

através do aumento do peso relativo da componente de Iniciação à Prática Profissional, 

incluindo a prática de ensino supervisionada (PES), que por seu turno deverá traduzir-se: 

• Na reconfiguração do modelo de organização dos estágios profissionalizantes realizados 

no contexto real de um estabelecimento de ensino; 

• Na possibilidade de os candidatos à habilitação profissional para a docência assumirem 

no decurso do estágio a plenitude das funções usualmente atribuídas aos docentes 

profissionalizados; 

• Na alteração das orientações relativas à distribuição do serviço docente, decorrente da 

possibilidade de ao candidato à habilitação profissional ser atribuído um horário semanal, com 

carga horária a definir em função dos níveis de ensino e das turmas disponíveis na escola 

cooperante na qual a PES tem lugar. 

Resultados esperados/impactos 

I. As alterações propostas implicam o redesenho da componente de Iniciação à Prática 

Profissional, recuperando, ainda que parcialmente, a lógica dos estágios pedagógicos em vigor 



até à aprovação do Decreto-Lei n.º 121/2005, de 26 de julho, e da Portaria n.º 1097/2005, de 21 

de outubro, devidamente articulada com os princípios do processo de Bolonha; 

II. As alterações propostas tornam imperativa a clarificação do estatuto do aluno do ensino 

superior que no âmbito dos estabelecimentos de ensino básico e secundário frequenta a 

componente de PES integrada em ciclos de estudos que conferem habilitação profissional para 

a docência, do mesmo modo que exige o reenquadramento da posição estatutária do aluno 

estagiário e respetivo desempenho ao nível do estabelecimento de ensino (tendo em vista a 

salvaguarda da identidade ou equiparação jurídica com a prestação dos docentes vinculados à 

mesma escola); 

III. Antevê-se que as medidas preconizadas possam contribuir para atenuar o processo de 

envelhecimento do corpo docente e para a renovação das competências dos recursos humanos 

docentes ao serviço nas unidades orgânicas, e em menor escala para fazer face à escassez de 

docentes que se faz sentir em vários grupos de recrutamento; 

IV. A criação nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas de núcleos de estágio 

devidamente consolidados nas diferentes áreas disciplinares, pode favorecer as dinâmicas de 

formação, o trabalho de articulação curricular e a inovação didático-pedagógica, sendo que os 

seus efeitos se farão sentir para o conjunto da comunidade escolar; 

V. A reconfiguração da componente de Iniciação à Prática Profissional poderá pôr em causa 

a existência do período probatório na sua configuração atual, e na sua substituição por um 

efetivo período de indução, acompanhado por docentes com estatuto reforçado. Opção que 

permitirá anular a ambiguidade persistente entre os conceitos de indução e período probatório, 

distinguindo as finalidades de um e outro, designadamente identificando as características 

importantes para o sucesso de um programa de indução e as dimensões nucleares do período 

probatório. 

 

3. Recursos e formação prática 

Fragilidades detetadas 

• Redução do papel das escolas cooperantes a uma dimensão burocrática e institucional, 

uma vez que lhes compete no essencial assegurar as condições de acolhimento dos alunos das 

várias especialidades ministradas pelos estabelecimentos de ensino superior. 

• Reduzido impacto das contrapartidas disponibilizadas às escolas cooperantes pelas 

instituições de ensino superior, quer no que concerne à dinamização de programas de apoio no 

âmbito da formação de formadores, quer no que respeita à participação ativa no 

desenvolvimento da qualidade de ensino nas escolas cooperantes. 

• Debilidade do estatuto dos orientadores cooperantes, designadamente por efeito da 

não contabilização nos seus horários semanais deste trabalho de orientação, e pela ausência de 

programas estruturados de apoio à sua função por parte das instituições formadoras. 

• Ausência de uma estratégia concertada ao nível de cada unidade orgânica tendente a 

promover a articulação quer dos intervenientes com responsabilidades de supervisão e de 

avaliação interna das práticas docentes, quer das estruturas de coordenação da formação do 

pessoal docente. 



Proposta de melhoria 

O alinhamento global das medidas tendentes a aprofundar o desenvolvimento da 

componente de Iniciação à Prática Profissional, incluindo a PES, nas distintas áreas de 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino básico e secundário, pressupõe quer a alteração 

da lógica estritamente burocrática e institucional que preside aos protocolos firmados entre as 

escolas cooperantes e as instituições de ensino superior, quer a revisão do estatuto do 

orientador cooperante e da sua relação, designadamente, com os órgãos responsáveis pela 

coordenação curricular e pela avaliação do desempenho docente. O incremento destas medidas 

implica: 

• Uma maior implicação das lideranças de topo e intermédias no desenrolar da 

componente de Iniciação à Prática Profissional, designadamente na definição dos critérios e dos 

instrumentos de avaliação das práticas dos estagiários nos domínios não restritos à sala de aula; 

• O reconhecimento do estatuto do orientador cooperante; 

• O reforço da intervenção das lideranças de topo e intermédias (vd. os coordenadores de 

departamento curricular) na designação dos orientadores cooperantes; 

• A revitalização do papel e das atribuições das Secções de Formação dos Conselhos 

Pedagógicos das unidades orgânicas, a quem competiria apoiar a ação dos orientadores 

cooperantes e aprovar, por exemplo, as componentes dos projetos de intervenção dos 

estagiários nos domínios não restritos à sala de aula. 

Resultados esperados/impactos 

I. Integração da formação inicial nas estruturas das organizações escolares responsáveis 

pela formação de professores; 

II. Potenciar as atividades dinamizadas no âmbito da componente de Iniciação à Prática 

Profissional em prol da formação, da inovação e da requalificação do pessoal docente, numa 

lógica de proximidade; 

III. Reforço da parceria entre instituições do ensino superior e escolas, no plano da 

formação inicial, revendo a modalidade de cooperação instituída, clarificando competências e 

responsabilidade no que se refere quer às instituições formadoras, quer às escolas cooperantes 

e ao estatuto do orientador cooperante; 

IV. Aproveitar a experiência das estruturas locais responsáveis pela formação contínua, 

designadamente os CFAE, em articulação com as escolas cooperantes e as instituições 

formadoras, tendo em vista permitir aos estagiários a frequência de atividades de formação 

associadas à área da docência e à área educacional geral (cf. a proposta de revisão dos ciclos de 

estudos que habilitam para a docência). 
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