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I. A INICIATIVA 

A presente iniciativa pretende que a área curricular de Cidadania e Desenvolvimento 

funcione em regime de oferta obrigatória em todos os estabelecimentos dos ensinos 

básico e secundário e que, de forma a contemplar o princípio de autonomia entre 

Educação e o Ensino, a sua frequência seja opcional. 

Assim, o presente projeto de lei propõe estabelecer um regime jurídico para a lecionação 

e organização da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento nos estabelecimentos dos 

ensinos básico e secundário e inclui também a alteração aos artigos 13.º, 14.º, e 29.º e 

a revogação do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. (cfr. quadro 

comparativo em anexo). 

Os propopentes fundamentam a sua iniciativa com base, nomeadamente, nos seguintes 

argumentos: 

• O dever de se reconhecer à Família a tutela primordial sobre a educação dos seus 

educandos; 

• O Ensino (prerrogativa do Estado) e a Educação (prerrogativa da Família) não 

poderem ser ideologicamente programados por nenhum Governo;  

• A área curricular de Cidadania e Desenvolvimento ser um domínio da preparação 

da cidadania que não pode viciar as relações instituicionais e de autonomia e 

interdependência entre a Família e a Escola; 

• A necessidade de uma participação ativa, por parte dos encarregados de educação 

na escolha de programas e atividades desenvolvidas em contexto de sala de aula; 

• A garantia de um elevado nível de formação intelectual e académica a quem leciona 

a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 

O projeto de lei apresentado determina ainda que as habilitações profissionais para a 

lecionação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento sejam fixadas por despacho 

do membro do Governo responsável pela área da Educação, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, no prazo de 120 dias a 

contar da data da sua entrada em vigor. 
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II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega (CH), ao 

abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição1 e do n.º 1 do artigo 119.º 

do Regimento da Assembleia da República2 (Regimento), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

A iniciativa suscita, porém, algumas dúvidas sobre o cumprimento do disposto no n.º 1 

do artigo 120.º do Regimento, que estabelece que «não são admitidos projetos e 

propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios 

nela consignados». 

Destacam-se as alterações à oferta educativa e formativa do ensino básico e 

secundário, estabelecendo regras específicas de lecionação e organização da disciplina 

de Cidadania e Desenvolvimento, previstas ao longo da iniciativa, e os artigos 9.º e 10.º 

que determinam regras concretas e específicas relativamente ao recrutamento de 

professores da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, e que poderão suscitar 

dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes, subjacente 

 
1 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 
2 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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ao princípio do Estado de direito democrático e previsto nos artigos 2.º e 111.º da 

Constituição. Tais normas, poderão ainda ser suscetíveis de interferir com a autonomia 

do Governo no exercício da sua competência administrativa, nomeadamente a 

estabelecida nas alíneas d) e e) do artigo 199.º da Constituição que atribuem ao 

Governo a competência para «dirigir os serviços e a atividade da administração direta 

do Estado» e para «praticar todos os atos exigidos pela lei respeitantes aos funcionários 

e agentes do Estado e de outras pessoas coletivas públicas».  

Relativamente à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, apesar de a iniciativa, no 

seu artigo 12.º, revogar o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que 

dispõe acerca da componente Cidadania e Desenvolvimento, parecem-nos existir nesse 

mesmo decreto-lei, normas atribuidoras de competência no que respeita a alterações à 

oferta educativa e formativa do ensino básico e secundário. Destacam-se o n.º 3 do 

artigo 5.º, segundo o qual «(…) as regras a que deve obedecer a organização do ano 

letivo são estabelecidas por despacho do membro do Governo responsável pela área 

da educação», o n.º 2 do artigo 8.º que prevê que as ofertas educativas e formativas 

«(…) são objeto de regulamentação por portaria dos membros do Governo responsáveis 

pela área da educação e, sempre que aplicável, da formação profissional», o n.º 6 do 

artigo 22.º que prevê que «as regras e os procedimentos relativos à avaliação nas 

diversas ofertas educativas e formativas são regulamentados por portaria do membro 

do Governo responsável pela área da educação», e o n.º 1 do artigo 16.º, segundo o 

qual compete à escola tomar opções que visam o «desenvolvimento de trabalho prático 

ou experimental com recurso a desdobramento de turmas ou outra organização». 

Relativamente ao recrutamento de professores, existem também normas atribuidoras 

de competência no que respeita à matéria em causa. Desde logo, o n.º 1 do artigo 62.º  

da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, 3  que estabelece a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, segundo o qual compete ao Governo publicar a legislação complementar 

necessária no domínio das “carreiras de pessoal docente e de outros profissionais da 

educação”. No desenvolvimento desta lei de bases, o Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 

de abril, que aprova o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, prevê, no artigo 24.º, que “a 

 
3 Hiperligação para o sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1986-34444975-70456946
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-117105579-117107019
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regulamentação dos concursos previstos no presente Estatuto é objeto de decreto-lei”. 

O n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o novo 

regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

secundário e de formadores e técnicos especializados, determina que «Os concursos 

são abertos pelo diretor-geral da Administração Escolar». 

A este propósito, importa destacar o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 214/2011,4 

5 que refere que, «dentro dos limites da Constituição e da lei, o Governo é autónomo no 

exercício da função governativa e da função administrativa. Nas zonas de confluência 

entre actos de condução política e actos de administração a cargo do Governo, a 

dimensão positiva do princípio da separação e interdependência de órgãos de soberania 

impõe um limite funcional ao uso da competência legislativa universal da Assembleia da 

República [artigo 161.º, alínea c), da CRP], de modo que esse poder de chamar a si do 

Parlamento não transmude a forma legislativa num meio enviezado de exercício de 

competências de fiscalização com esvaziamento (…) do núcleo essencial da posição 

constitucional do Governo enquanto órgão superior da Administração Pública (artigo 

182.º da CRP), encarregado de dirigir os serviços da administração directa do Estado 

[artigo 199.º, alínea d), da CRP]».  

Ainda de acordo com o referido Acórdão, a Assembleia da República não pode ordenar 

ao Governo «a prática de determinados actos políticos ou a adopção de determinadas 

orientações» e, «designadamente, não pode fazê-lo sem previamente alterar os 

parâmetros legais dessa actividade, no domínio das competências administrativas que 

a Constituição lhe comete como o de dirigir os serviços e a actividade da administração 

directa do Estado, em que as escolas públicas e o seu pessoal docente se integram».  

Naturalmente, a análise do cumprimento das normas constitucionais em causa caberá, 

em concreto, à comissão competente. Assim, assinalamos que, apesar de a norma 

acima referida suscitar dúvidas sobre a sua constitucionalidade, conforme referido na 

 
4 Hiperligação para o sítio da Internet do Tribunal Constitucional.  
5 O Acórdão decidiu pela inconstitucionalidade da norma constante do Decreto n.º 84/XI da 
Assembleia da República, que impunha ao Governo a obrigação de «iniciar o processo de 
negociação sindical tendente à aprovação do enquadramento legal e regulamentar que 
concretize um novo modelo de avaliação do desempenho de docentes, produzindo efeitos a partir 
do início do próximo ano letivo». 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-73798884-160985061
https://dre.pt/pesquisa/-/search/287816/details/maximized
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nota de admissibilidade, as mesmas, caso seja esse o entendimento, são suscetíveis 

de serem eliminadas ou corrigidas em sede de discussão na especialidade. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 1 de junho de 2022, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 8 de junho foi admitido e baixou na 

generalidade à Comissão de Educação e Ciência (8.ª), por despacho do Presidente da 

Assembleia da República, tendo sido anunciado na sessão plenária do dia 9 de junho. 

A discussão da iniciativa encontra-se agendada para a sessão plenária do dia 24 de 

junho.  

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário 6 contém um conjunto 

de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são 

relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. 

O título da presente iniciativa legislativa - «Novo regime jurídico da lecionação e da 

organização da disciplina e área curricular de Cidadania e Desenvolvimento (CD) nos 

estabelecimentos dos ensinos básico e secundário» - traduz o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. Em caso de aprovação, 

o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final. 

A presente iniciativa procede à alteração do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que 

estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da 

avaliação das aprendizagens. Através da consulta do Diário da República Eletrónico 

verifica-se que este decreto-lei foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 70/2021, de 3 de agosto, 

pelo que, em caso de aprovação, esta poderá constituir a sua primeira alteração. 

A iniciativa, no seu artigo 1.º deve indicar o número de ordem de alteração e o elenco 

de alterações anteriores do Decreto-Lei em causa, de modo a cumprir o disposto no n.º 

1 do artigo 6.º da lei formulário, que estabelece o dever de indicar, nos diplomas legais 

que alterem outros, o número de ordem da alteração introduzida e a identificação dos 

 
6 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396d4f546731597a46684e793033593251794c5452684d4463744f545a6a4e7931694e5459344d445531597a6b314e3249756347526d&fich=f985c1a7-7cd2-4a07-96c7-b568055c957b.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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diplomas que procederam a alterações anteriores. A indicação do diploma alterado pela 

iniciativa deve também constar do título da mesma.  

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

No que respeita ao início de vigência, o artigo 13.º deste projeto de lei estabelece que 

a sua entrada em vigor ocorrerá «no ano letivo seguinte ao da sua publicação», 

mostrando-se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, 

segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, 

em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação».  

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º7 da, «os pais têm o direito e o dever de educação e 

manutenção dos filhos», incumbindo ao Estado, para proteção da família, 

designadamente, cooperar com os pais na educação dos filhos (n.º 2 do artigo 67.º), 

sendo que assegurar o ensino constitui, aliás, umas das tarefas fundamentais do Estado 

(artigo 9.º).  Por outro lado, o artigo 43.º consagra a liberdade de aprender e ensinar, 

determinando que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo 

quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas e que o 

ensino público não é confessional e o artigo 73.º estabelece o direito de todos à 

educação e à cultura (n.º 1), cabendo ao Estado promover a democratização da 

educação e as demais condições para que a educação, realizada através da escola e 

de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação 

das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade 

e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de 

 
7 Diploma consolidado retirado do portal na Internet da Assembleia da República. Todas as 
referências à Constituição são feitas para o referido portal. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art36
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art67
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art9
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art43
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art73
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responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida 

coletiva (n.º 2). 

 

Nos termos do artigo 16.º8, os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos 

fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Esta dedica à educação o seu artigo 26.º, prevendo 

que toda a pessoa tem direito à educação e, designadamente, que a educação deve 

visar a «plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos (…) e das 

liberdades fundamentais, bem como «favorecer a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos», atribuindo aos 

pais a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos. 

Também a Convenção sobre os Direitos da Criança9 consagra o direito das crianças à 

educação, dedicando-lhe em especial os artigos 28.º e 29.º. Prevê-se, nomeadamente, 

que a educação visa «inculcar na criança o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais e pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas», bem como 

«inculcar na criança o respeito pelos pais, pela sua identidade cultural, língua e valores, 

pelos valores nacionais do país em que vive, do país de origem e pelas civilizações 

diferentes da sua» e «preparar a criança para assumir as responsabilidades da vida 

numa sociedade livre, num espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade entre os 

sexos e de amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e com 

pessoas de origem indígena». 

No desenvolvimento das referidas normas constitucionais, a Lei n.º 65/79, de 4 de 

outubro, dispõe que a liberdade do ensino compreende a liberdade de aprender e de 

ensinar consagrada na Constituição, é expressão da liberdade da pessoa humana e 

implica que o Estado, no exercício das suas funções educativas, respeite os direitos dos 

pais de assegurarem a educação e o ensino dos seus filhos em conformidade com as 

suas convicções (artigo 1.º). 

 
8 Todas as referências legislativas são feitas para o sítio da Internet do Diário da República 
Eletrónico, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 14/06/2022 
9 Ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 49/90, de 12 de setembro, e aprovada 
para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 20/90, de 12 de setembro 
(retificada pela Retificação n.º 1/91, de 14 de janeiro, e pela Retificação n.º 8/91, de 20 de março). 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art16
https://dre.pt/dre/geral/legislacao-relevante/declaracao-universal-direitos-humanos
https://dre.pt/dre/geral/legislacao-relevante/declaracao-universal-direitos-humanos
http://dre.pt/pdf1sdip/1979/10/23000/25632564.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1979/10/23000/25632564.pdf
https://files.dre.pt/1s/1990/09/21101/00020002.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/20-1990-222390
https://files.dre.pt/1s/1991/01/011a00/02080208.pdf
https://files.dre.pt/1s/1991/03/066a00/14601460.pdf
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A Lei n.º 46/86, de 14 de outubro10, aprovou a Lei de Bases do Sistema Educativo, 

definindo-o como o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que 

se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer 

o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da 

sociedade (cfr. artigo 1.º). Como determina o artigo 3.º, o sistema de ensino organiza-

se de forma a, designadamente, «assegurar a formação cívica e moral dos jovens» e a 

«contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da 

personalidade, da formação do carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão 

consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-

lhe um equilibrado desenvolvimento físico». Em desenvolvimento deste regime foi 

aprovado o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (aqui na sua versão originária), cuja 

alteração ora se propõe, o qual estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário 

e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. Este Decreto-Lei foi 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 29-A/2018, de 4 de setembro, e alterado 

pelo  Decreto-Lei n.º 70/2021, de 3 de agosto, que aprova o regime jurídico do ensino 

individual e do ensino doméstico. 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (texto consolidado), visou, nomeadamente, 

desafiar «as escolas, conferindo-lhes autonomia para, em diálogo com os alunos, as 

famílias e com a comunidade, poderem (…) implementar a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento, enquanto área de trabalho presente nas diferentes ofertas educativas 

e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa, de participação democrática, em 

contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto de ideias sobre 

matérias da atualidade» (cfr. preâmbulo). 

No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania11 – que é definida no 

artigo 1.º como «a estratégia que visa o desenvolvimento de competências para uma 

cultura de democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no 

relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural, através da 

componente de Cidadania e Desenvolvimento» – é desenvolvida uma componente de 

 
10 Texto consolidado, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 115/97, de 19 de setembro, 
49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto. 
11 Página temática no portal da internet da Direção-Geral de Educação. A Estratégia foi elaborada 
pelo grupo de trabalho criado através do Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio, dos 
Secretários de Estado para a Cidadania e a Igualdade e da Educação 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1986-34444975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1986-34444975-44586575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1986-34444975-44586775
https://files.dre.pt/1s/2018/07/12900/0292802943.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/09/17001/0004800048.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/08/14900/0000900021.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941
https://www.dge.mec.pt/estrategia-nacional-de-educacao-para-cidadania
https://files.dre.pt/1s/1997/09/217a00/50825083.pdf
https://files.dre.pt/1s/2005/08/166a00/51225138.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/08/16600/0563505636.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
https://files.dre.pt/2s/2016/05/090000000/1467614676.pdf
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Cidadania e Desenvolvimento, cuja oferta a todos os alunos constitui um dos princípios 

que subjazem ao currículo dos ensinos básico e secundário [artigo 6.º, n.º 2, i)]. 

Como decorre do n.º 6 do artigo 14.º e do n.º 4 do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, 

esta componente faz parte das matrizes curriculares-base do ensino secundário e dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Relativamente ao 1.º ciclo do ensino básico, prevê-se 

que a matriz curricular-base a inscreve como «componente de integração curricular 

transversal potenciada pela dimensão globalizante do ensino». 

Nos termos do artigo 15.º, cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação 

para a cidadania, definindo: os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver 

em cada ciclo e ano de escolaridade; o modo de organização do trabalho; os projetos a 

desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as aprendizagens a 

desenvolver; as parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva 

de trabalho em rede, com vista à concretização dos projetos; a avaliação das 

aprendizagens dos alunos; a avaliação da estratégia de educação para a cidadania da 

escola. 

Além disso, o n.º 3 do mesmo artigo 15.º determina que a componente de currículo de 

Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de todas as ofertas educativas e 

formativas, dever-se-á, por um lado, constituir como uma área de trabalho transversal, 

de articulação disciplinar, com abordagem de natureza interdisciplinar e, por outro lado, 

mobilizar os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, áreas 

disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista ao 

cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a 

cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos 

alunos de cada turma.  

Cabe à escola decidir a forma como implementa esta componente no ensino secundário 

– por exemplo, como disciplina autónoma; em coadjuvação, no âmbito de uma 

disciplina; em justaposição com outra disciplina; ou através da abordagem, no âmbito 

das diferentes disciplinas da matriz, dos temas e projetos, sob coordenação de um dos 

professores da turma ou grupo de alunos (cfr. n.º 4 do artigo 15.º). Independentemente 

das opções adotadas pela escola, no ensino secundário a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação nos projetos 

desenvolvidos neste âmbito registada no certificado do aluno (n.º 4 do artigo 28.º). 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941-115654585
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941-115654593
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941-115654592
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941-115654594
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941-115654609
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O artigo 29.º estabelece as regras de transição de ano e de retenção, determinando que 

a disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de 

progressão dos alunos. 

Cumpre também referir a Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, que estabelece o regime de 

aplicação da educação sexual em meio escolar, prevendo a participação da comunidade 

escolar na sua implementação. Assim, determina-se que os encarregados de educação, 

os estudantes e as respetivas estruturas representativas devem ter um papel ativo na 

prossecução e concretização das finalidades daquela lei, sendo os encarregados de 

educação e respetivas estruturas representativas informados de todas as atividades 

curriculares e não curriculares desenvolvidas no âmbito da educação sexual (artigo 11.º, 

n.os 1 e 2). A Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril, regulamenta aquela lei e define as 

orientações curriculares para os diferentes níveis de ensino, prevendo, 

designadamente, que a concretização da inclusão da educação sexual nos projetos 

educativos dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas são definidos 

pelo respetivo conselho pedagógico e dependem de parecer do conselho geral, no qual 

têm assento os professores da escola, representantes dos pais e, no caso do ensino 

secundário, representantes dos estudantes, devendo o conselho pedagógico assegurar 

que os pais e encarregados de educação são ouvidos em todas as fases de organização 

da educação sexual no respetivo agrupamento de escolas ou escola não agrupada 

(artigo 4.º). 

Nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 60/2009, o Ministério da Educação deve garantir o 

acompanhamento, supervisão e coordenação da educação para a saúde e educação 

sexual, sendo responsável pela produção de relatórios de avaliação periódicos 

baseados, nomeadamente, em questionários realizados nas escolas; além disso, o  

Governo envia à Assembleia da República um relatório global de avaliação sobre a 

aplicação da educação sexual nas escolas, baseado nos relatórios periódicos, após os 

dois anos letivos seguintes à entrada em vigor da lei. Na página da internet da Direção-

Geral da Educação pode ser consultado o Relatório Acompanhamento e Avaliação da 

Implementação da Lei n º 60/2009 de 6 de agosto, de 2019. 

Também mencionados na iniciativa objeto da presente nota técnica são: 

- O Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho (texto consolidado), que estabelece o 

regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941-115654610
https://files.dre.pt/1s/2009/08/15100/0509705098.pdf
https://files.dre.pt/1s/2010/04/06901/0000200004.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/relatorio_lei60_ed_sexual_versao20agosto2019.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/relatorio_lei60_ed_sexual_versao20agosto2019.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-73798884
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secundário e de formadores e técnicos especializados. Este diploma regula os 

concursos para seleção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário, que constituem o «processo normal e obrigatório de 

seleção e recrutamento do pessoal docente» (artigo 1.º, n.º 1); 

- O Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, que estabelece o regime jurídico da 

habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico 

e secundário. 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 

▪ Âmbito da União Europeia 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece no seu artigo 

9.º que «na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em conta as 

exigências relacionadas com a promoção de [...] um elevado nível de educação [e] 

formação», devendo a União ter como objetivo o combate à «discriminação em razão 

do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação 

sexual» (artigo 10.º TFUE). Ademais, dispõe o artigo 165.º TFUE que, «a União 

contribuirá para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, incentivando a 

cooperação entre Estados-Membros e, se necessário, apoiando e completando a sua 

ação, respeitando integralmente a responsabilidade dos Estados-Membros pelo 

conteúdo do ensino e pela organização do sistema educativo, bem como a sua 

diversidade cultural e linguística». Complementarmente, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE determina que «todas as pessoas têm direito à educação» (artigo 

14.º). 

Em março de 2015, os Ministros da educação da União Europeia conjuntamente com o 

Comissário Europeu Tibor Navracsics, adotaram a Declaração sobre a promoção da 

cidadania e dos valores comuns da liberdade, tolerância e não discriminação através da 

educação (Declaração de Paris), que apela ao reforço do papel da educação na 

promoção da cidadania e dos valores comuns da liberdade, da tolerância e da não 

discriminação. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2014-73250886
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&qid=1610115500767&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ebbab0bb-ef2f-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en
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Cumpre também destacar a síntese da Eurydice12 sobre «A Educação para a Cidadania 

nas Escolas da Europa – 2017», que apresenta as políticas nacionais na área da 

educação para a cidadania nos estabelecimentos de ensino europeus, em torno de 

quatro capítulos: Organização e conteúdos curriculares; Ensino, aprendizagem e 

participação ativa; Avaliação dos alunos e das escolas; e Formação, desenvolvimento 

profissional e apoio a professores.   

Sobre esta matéria,  cumpre referir o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho do 

Quadro Estratégico para a Cooperação Europeia no domínio da educação e da 

formação (EF 2020) sobre a promoção da cidadania e dos valores comuns da liberdade, 

tolerância e não-discriminação através da educação, cujo objetivo foi promover a 

aprendizagem mútua e facilitar o intercâmbio de boas práticas relacionadas com a 

execução da Recomendação do Conselho relativa à promoção de valores comuns, da 

educação inclusiva e da dimensão europeia do ensino, aos níveis europeu e nacional, 

incluindo a transmissão desses valores comuns aos alunos nas escolas. Os principais 

temas abordados pelo referido grupo de trabalho incidiam sobre a promoção dos 

«valores comuns e das competências interculturais, incluindo a educação para a 

cidadania e a cidadania digital». 

Na Resolução do Conselho sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia 

no domínio da educação e da formação rumo ao Espaço Europeu da Educação e mais 

além (2021-2030), de fevereiro de 2021, pode ler-se, no âmbito da prioridade estratégica 

n.º1: Melhorar a qualidade, a equidade, a inclusão e o sucesso de todos em matéria de 

educação e formação e que «A educação e a formação são fundamentais para o 

desenvolvimento pessoal, cívico e profissional dos cidadãos europeus». 

Em julho de 2021, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre o diálogo com 

os cidadãos e participação destes no processo de tomada de decisão da UE, na qual 

se ressalva a necessidade de «reforçar a dimensão europeia da educação para a 

cidadania, tendo em vista uma melhor compreensão da UE pelos cidadãos, de molde a 

permitir a sua participação». Mais se pode ler no referido documento que «são cada vez 

mais necessárias, nos Estados-Membros, aulas de educação para a cidadania 

europeia; considerando que, neste contexto, deve ser reconhecido o trabalho das 

 
12 A Eurydice constituiu uma rede Europeia que colige e difunde informação comparada sobre 
as políticas e sistemas educativos europeus. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/eurydice-brief-citizenship-education-school-europe-%E2%80%93-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en
https://www.european-agency.org/news/et2020-final-working-group-meeting
https://www.dgert.gov.pt/documentos-de-enquadramento-estrategico-do-ensino-e-formacao-profissional
https://www.dgert.gov.pt/documentos-de-enquadramento-estrategico-do-ensino-e-formacao-profissional
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021G0226(01)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0345_PT.html
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organizações da sociedade civil no domínio da aprendizagem e educação cívicas e 

incentivada uma abordagem holística da educação para a cidadania, incluindo a nível 

da educação e da aprendizagem formais e não formais». 

Por último, destaca-se também, a resolução do Parlamento Europeu de 6 de abril de 

2022, sobre a aplicação de medidas de educação para a cidadania. 

 

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha, França e Itália. 

 

ESPANHA 

 

A educação infantil em Espanha constitui uma etapa prévia à educação básica e 

obrigatória, a qual se inicia aos seis anos. Abrange as crianças com idades 

compreendias entre os zero e os cinco anos, tem carater voluntário e organiza-se em 

dois ciclos compostos por três anos escolares cada:  o primeiro ciclo que compreende 

as idades dos zero aos dois anos e o segundo ciclo que abarca as idades dos três aos 

cinco anos.  

A reforma mais recente do sistema de ensino foi levada a cabo com a aprovação da Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre13, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. Um dos pilares básicos da reforma assenta nos direitos 

da criança, tal como o estabelece a Convenção das Nações Unidas dos Direitos da 

Criança de 1989, reconhecendo o interesse superior da criança, o direito à educação e 

à obrigação do Estado de assegurar o efetivo cumprimento dos seus direitos.  

Nos termos da disposição adicional terceira desta lei, no prazo de um ano a contar da 

sua entrada em vigor14, o governo, em colaboração com as administrações educativas 

das comunidades autónomas, ficou encarregue de preparar um plano de oito anos para 

 
13 Versão consolidada do diploma retirada do portal oficial https://www.boe.es/.  Salvo referência 
em contrário, todas as referências legislativas são feitas para este portal. Consultas efetuadas a 
14/06/2022. 
14 Entrou em vigor a 19 de janeiro de 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0114_PT.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264&p=20220401&tn=1#da-3
https://www.boe.es/


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH)  

Comissão de Educação e Ciência (8.ª) 

 

 

15 

a extensão a todo o país da oferta pública suficiente e acessível com equidade e 

qualidade, do primeiro ciclo da educação infantil. Na sua implementação progressiva, a 

sua gratuidade deverá ser alargada, privilegiando o acesso de alunos em risco de 

pobreza e exclusão social e em situação de baixa escolaridade. 

Para o efeito, o governo, em colaboração com as administrações educativas autónomas, 

deverá promover  programas de cooperação territorial como linha estratégica de ação 

durante o período de implementação da lei, com especial atenção para a melhoria das 

acessibilidades e dos níveis de escolarização no primeiro ciclo da educação infantil 

(Disposição adicional quinta). 

No quadro da reforma do sistema de ensino foi aprovado o Real Decreto 95/2022, de 1 

de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Infantil. Um dos seus objetivos é a implementação progressiva do primeiro 

ciclo através de uma maior oferta pública e a extensão da sua gratuidade. Também 

prioriza o acesso à educação infantil para alunos em risco de pobreza e exclusão social. 

No segundo ciclo, a frequência é gratuita e, pese embora seja voluntária, Espanha 

garante, através das comunidades autónomas, o acesso generalizado em todo o país 

quer mediante a oferta pública quer mediante a oferta convencionada. O segundo ciclo 

é frequentado por quase 100% das crianças espanholas.   

É no artigo 15.2 da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (versão 

consolidada), alterada pela Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que a legislação 

espanhola garante que toda a criança maior de três anos tem o direito a um lugar num 

centro de educação infantil público ou convencionado.  

 

 

FRANÇA 

 

O modelo francês é um modelo justaposto que oferece dois tipos de estruturas, cada 

uma sob diferentes autoridades competentes, dependendo da faixa etária das crianças. 

Os cuidados na primeira infância (menores de dois ou três anos) são da competência 

dos titulares das pastas da solidariedade e da saúde. Para esta faixa etária, o sistema 

de educação e de cuidados à primeira infância inclui diferentes modalidades, como por 

exemplo, as amas e as creches. Estas consistem em estruturas coletivas de 

acolhimento de crianças (creches coletivas ou parentais) criadas e geridas, na maioria 

dos casos, por autarquias locais ou por associações sem fins lucrativos, mas para as 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264&p=20220401&tn=1#da-5
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20220401&tn=1#a15
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
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quais não há garantia legal de vaga, nem de gratuitidade. Há um encargo para as 

famílias, que geralmente varia de acordo com o rendimento familiar.  

A escolha da creche fica a cargo dos pais. Existem vários tipos de creches, incluindo 

alguns que ocasionalmente podem receber crianças com mais de três anos: creches 

coletivas, creches familiares, creches parentais e creches de empresa (cfr. artigos 

R2324-16 e R2324-17 para os tipos de creches e R2324-25 a R2324-32 para o 

funcionamento da diferentes categorias das creches do Code de la santé publique15).  

Desde 2019 que todas as crianças acima dos três anos são obrigadas a frequentar um 

estabelecimento de ensino, seja público ou privado (Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, 

pour une école de la confiance). A partir dessa idade as famílias são obrigadas a 

inscrever os filhos em jardins de infância («écoles maternelles»), exceto no caso de 

ensino doméstico ou ensino individual.   

A abertura ou encerramento de um estabelecimento (localização, construção, 

adequação das instalações) é da responsabilidade da câmara municipal, mas a 

atribuição dos respetivos postos de ensino depende das autoridades educativas locais.  

No ensino obrigatório (a partir dos três anos de idade) a escolaridade é gratuita no setor 

público para todas as famílias, tendo um custo mínimo no caso do setor privado 

subsidiado, convencionado ou protocolado. 

 

Segundo o relatório de 2021 do Observatoire national de la petite Enfance, a taxa de 

cobertura nacional na França continental do modelos de acolhimento das crianças com  

idade inferior a três anos em 2019, era de 59,8%. 

 

 

ITÁLIA 

 

A educação e os cuidados na primeira infância, em Itália, estão inseridos  no «sistema 

integrado 0-6»,  que foi introduzido pela Legge n. 107, 13 luglio 201516, Riforma del 

 
15 Versão consolidada do diploma retirada do portal oficial https://www.legifrance.gouv.fr/ . Salvo 
referência em contrários todas as referências legislativas são feitas para este portal. Consultas 
efetuadas a 14/06/2022. 
16 Versão consolidada do diploma retirada do portal oficial https://www.gazzettaufficiale.it/home. 
Salvo referência em contrário todas as referências legislativas são feitas para este portal. 
Consultas efetuadas a 08/06/2022. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196364/#LEGISCTA000043998641
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196364/#LEGISCTA000043998641
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196366/2022-05-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006072665.pdf&size=14,5%20Mo&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/26/65/LEGITEXT000006072665/LEGITEXT000006072665.pdf&title=Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038829065/2022-05-27/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/publication-du-rapport-2021-de-lobservatoire-national-de-la-petite-enfance
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.gazzettaufficiale.it/home
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sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti   e está regulamentado pelo Decreto Legislativo n. 65,  13 aprile 2017, 

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 

anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 

107.  

O «sistema integrado 0-6» faz parte do sistema educativo e está organizado em dois 

níveis distintos que acolhem as crianças de acordo com a sua idade: (1) os «serviços 

educativos para a infância» (servizi educativi per l'infanzia), para crianças dos zero aos 

três anos; (2) a «escola infantil» (scuola dell'infanzia) para crianças dos três aos seis 

anos. 

Os serviços educativos para a infância referem-se a um conjunto de serviços que são 

prestados em centros (creches, «sezioni primavera»17, parques infantis e centros para 

crianças e famílias) ou em contexto familiar. A frequência não é obrigatória, nem 

gratuita, e não há garantia de vaga.  

Os serviços educativos dividem-se em três tipos de oferta: 

1) O mais comum é a oferta assente em creches (nidi d'infanzia) que acolhem crianças 

entre os três e os 36 meses. As creches funcionam em continuidade com as escolas 

pré-primárias.  

2) As escolas pré-primárias podem acolher crianças com idades compreendidas entre 

os 24 e os 36 meses, desde que disponham de uma «sezione primavera». Estas 

são definidas e geridas pelas regiões ou pelo Estado.   

3) Serviços complementares (servizi integrativi) que contribuam para a educação e 

cuidados de crianças e atendam às necessidades das famílias de forma flexível e 

diversificada do ponto de vista estrutural e organizacional. Dividem-se em 1) parques 

infantis (que acolhem crianças dos 12 aos 36 meses de idade por um período 

máximo de cinco horas por dia; 2) centros para crianças e famílias, desde os 

primeiros meses de vida acompanhados de um adulto; 3) atendimento educacional 

em contexto domiciliário.  

 
17 Consiste num serviço que nasceu como um projeto experimental, dedicado a crianças entre 
os 24 e os 36 meses, que se configura como um meio de ligação entre a creche e o jardim de 
infância. Foi instituído pela Legge n. 296, 27 dicembre 2006, Legge Finanziaria 2007 (artigo 1.º 
n.º 630) e inserido no sistema integrado de educação e formação Decreto Legislativo n. 65 del 
13 aprile 2017 [artigo 2.º, n.º 3, alínea b)]. Trata-se de um serviço prestado e parcialmente 
financiado pelo Estado, gerido através de acordos com as regiões em cooperação com os 
municípios. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/12/27/006G0318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=006G0318&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-12-27&art.progressivo=7#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=006G0318&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-12-27&art.progressivo=7#art
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Os serviços para as crianças dos zero aos três anos são geridos diretamente pelos 

municípios ou indiretamente por entidades privadas e públicas, com base nos critérios 

definidos pelos regulamentos regionais e centrais. As regiões são responsáveis pela 

organização deste nível de estruturas nos seus próprios territórios. O ministério da 

educação tem uma responsabilidade geral pela atribuição de recursos financeiros às 

autarquias locais, pela prestação de orientações educativas, pela promoção do sistema 

integrado a nível local. 

Quanto à escola infantil (dos três aos seis anos) também é de frequência facultativa e 

não há a obrigação legal de garantir vaga. O Estado italiano tem adotado uma política 

de generalização do serviço através da criação de escolas pré-primárias em zonas 

desfavorecidas ou carenciadas. No entanto, o serviço depende das políticas locais, das 

iniciativas de particulares ou associações e também de entidades patronais que 

disponibilizam estas estruturas a fim de satisfazer as necessidades dos seus 

trabalhadores.  

O  Piano di azione nazionale pluriennale do «sistema integrado 0-6» disponibiliza, 

anualmente, recursos financeiros que as regiões, através da sua programação, atribuem 

às autarquias locais para: 

a) Intervenções de construção nova, renovação, construção, segurança e poupança 

energética dos edifícios públicos que albergam escolas e serviços para crianças; 

b) Financiamento dos custos de gestão das escolas e serviços educativos para 

crianças, a fim de diminuir os custos para as famílias e melhorar a oferta; 

c) Intervenções de formação contínua ao serviço do corpo docente e não docente e 

promoção da coordenação pedagógica territorial. 

 

O portal do ministério da educação italiano disponibiliza informação detalhada sobre a 

matéria em apreço na iniciativa.  

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR 

 

▪ Iniciativas pendentes 

 

 

https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/piano-di-azione.html
https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/
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Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se que não se 

encontram pendentes iniciativas sobre matéria idêntica18.  

 

▪ Antecedentes parlamentares 

Consultada a mesma base de dados, constatou-se que na anterior legislatura foram 

apreciadas as seguintes iniciativas: 

Nº Título Data Autor Votação Publicação 

 XIV/2.ª – Projeto de Lei 

506 

Consagra a disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento de 

frequência facultativa para os 
alunos  

2020-09-15 
CDS-
PP 

 
 

Iniciativa 
Caducada 

[DAR II série A 
n.º 1, 

2020.09.15, da 
2.ª SL da XIV 

Leg (pág. 9-10)]  

 

Nº Título Data Autor Votação Publicação 

 XIV/3.ª – Projeto de resolução 

1510 

Pela obrigatoriedade do tema 
bullying no contexto das aulas 

de cidadania e 
desenvolvimento  

2021-11-15 CH 

 
 

Iniciativa 
Caducada 

[DAR II série A 
n.º 37, 

2021.11.15, da 
3.ª SL da XIV 

Leg (pág. 7-8)]  

 XIV/2.ª – Projeto de resolução 

1185 

Recomenda ao Governo que 
permita a prossecução dos 

estudos aos dois alunos 
impedidos pelos pais de 

frequentarem as aulas de 
cidadania e desenvolvimento 

2021-04-07 CDS-PP 

 
 

Iniciativa 
Caducada 

DAR II série A 
n.º 111, 

2021.04.07, da 
2.ª SL da XIV 
Leg (pág. 45-

47)] 
 XIV/1.ª – Projeto de resolução 

604 

Recomenda que a disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento 
seja uma unidade curricular 

opcional 

2021-04-07 CH 

 
 

Iniciativa 
Caducada 

[DAR II série A 
n.º 139, 

2020.09.04, da 
1.ª SL da XIV 
Leg (pág. 12-

13)] 

 

 
18 A discussão do projeto de lei encontra-se agendada para a reunião plenária de 24 de junho 
(cfr. Boletim Informativo). 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/001/2020-09-15/9?pgs=9-10&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/001/2020-09-15/9?pgs=9-10&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/001/2020-09-15/9?pgs=9-10&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/001/2020-09-15/9?pgs=9-10&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/001/2020-09-15/9?pgs=9-10&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121273
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121273
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121273
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121273
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/037/2021-11-15/7?pgs=7-8&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/037/2021-11-15/7?pgs=7-8&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/037/2021-11-15/7?pgs=7-8&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/037/2021-11-15/7?pgs=7-8&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/037/2021-11-15/7?pgs=7-8&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/111/2021-04-07/45?pgs=45-47&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/111/2021-04-07/45?pgs=45-47&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/111/2021-04-07/45?pgs=45-47&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/111/2021-04-07/45?pgs=45-47&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/111/2021-04-07/45?pgs=45-47&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/111/2021-04-07/45?pgs=45-47&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45180
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45180
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45180
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45180
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/01/139/2020-09-04/12?pgs=12-13&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/01/139/2020-09-04/12?pgs=12-13&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/01/139/2020-09-04/12?pgs=12-13&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/01/139/2020-09-04/12?pgs=12-13&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/01/139/2020-09-04/12?pgs=12-13&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/01/139/2020-09-04/12?pgs=12-13&org=PLC
https://app.parlamento.pt/BI2/
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VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

▪ Consultas facultativas 

Sugere-se a consulta, em sede de apreciação na especialidade, das seguintes 

entidades: 

✓ Ministro da Educação; 

✓ Conselho das Escolas; 

✓ ANDE – Associação Nacional de Dirigentes Escolares; 

✓ ANDAEP – Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 

Públicas;  

✓ FENPROF – Federação Nacional dos Professores;  

✓ FENEI – Federação Nacional de Ensino e Investigação;  

✓ FNE – Federação Nacional de Educação;  

✓ Federação Portuguesa de Professores;  

✓ Associação Nacional de Professores;  

✓ Associação Nacional de Professores Contratados;  

✓ SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores; 

✓ ACPEEP - Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino 

Particular; 

✓ CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais 

✓ CNIPE - Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de 

Educação 

 

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

ESPADA, João Carlos – Cidadania : monista ou pluralista? Nova cidadania. Cascais. 

ISSN 0874-5307. A. 22, nº 72 (nov. 2020/fev. 2021), p. 13-14. Cota: RP-785 

Resumo: No artigo em apreço, o autor analisa o abaixo-assinado sobre os alunos de 

Famalicão que, «terá tido pelo menos o mérito de suscitar um intenso debate sobre um 

tema que até agora estava ausente na praça pública» e discorre sobre o conteúdo da 

disciplina “Cidadania e Desenvolvimento”. 
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MIRANDA, Jorge – Uma disciplina obrigatória de cidadania no ensino secundário. 

Brotéria. Lisboa. ISSN 0870-7618. Vol. 191, nº 4 (out. 2020), p. 241-245. Cota: RP-483 

Resumo: Neste artigo o autor afirma que tem «acompanhado, com preocupação, a 

polémica que vem sendo travada acerca da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, 

por encontrar aí muito esquecimento de lamentáveis sucessivas experiências 

portuguesas, pelo teor exaltado de algumas das intervenções e por certa 

incompreensão da finalidade da disciplina no âmbito do sistema de ensino. […] Agora 

há quem defenda que a par de outras matérias, sejam obrigatoriamente ministradas nas 

escolas públicas a sexologia e a igualdade de género, correndo-se o risco de se cair 

nas questões fraturantes de que, por vezes, se fala. Ora, pelo contrário, eu sou 

claramente a favor de uma disciplina de cidadania, desde que o seu programa adquira 

e incentive a abrangência cultural, seja tão consensual quanto possível e venha a ser 

elaborada com amplo debate público ouvindo-se as associações de famílias.» De 

acordo com Jorge Miranda , a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento «poderá servir 

para sensibilizar os adolescentes/jovens para a política eles que, aos 18 anos, virão a 

ser eleitores.» 

 

PINTO, Mário – Não matem a democracia. Nova cidadania. Cascais. ISSN 0874-5307. 

A. 22, nº 72 (nov. 2020/fev. 2021), p. 9-11. Cota: RP-785 

Resumo: O autor analisa uma notícia publicada recentemente no jornal online Notícias 

Viriato, com o seguinte teor: «Artur Mesquita Guimarães colocou dois processos em 

tribunal contra o Ministério de Educação porque os seus filhos, alunos de média de 5 e 

do Quadro de Honra, foram retidos dois anos devido a um Despacho assinado pelo 

Secretário de Estado da Educação, João Costa. O despacho, considerado pelos 

advogados como ilegal e inconstitucional, obriga os filhos de Artur a voltarem dois anos 

lectivos atrás, do 9º para o 7º ano, e do 7º para o 5º ano, argumentando [com o] facto 

de os alunos não terem participado na nova disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 

na qual os pais, por objecção de consciência, não autorizaram os filhos a participar. 

Artur já venceu um dos processos.»  
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Faz ainda referência ao texto de Helena Matos, no seu blog Blasfémias. E a um artigo 

de Júlio Machado, “Alunos de Quadro de Honra chumbados”, no Observador, salientado 

que «de certo haverá outras intervenções, porque a questão é escandalosa». 

 

RIBEIRO, Teresa Tomé – Educação para a sexualidade contextualizada num projeto de 

vida. Brotéria. Lisboa. ISSN 0870-7618.  Vol. 191, Nº 2/3 (2020), p. 138-146. Cota: RP-

483 

Resumo: A autora deste artigo é da opinião que a escola e os vários atores sociais que 

intervêm na educação, não devem substituir, nem poderão vir a substituir os pais nesta 

missão da educação para a sexualidade. «Colaboram, mas não substituem nem são 

atores principais. É aos pais que compete responder a este mandato, sem fugas ou 

atitudes desajustadas. É aos pais que compete estruturar o pensamento crítico e 

reflexivo nos filhos, para que possam tomar decisões livres (o que implica 

conhecimento) e conscientes (o que implica reflexão) sobre a vivência da intimidade e 

do amor ao longo da vida.» 

Com este artigo, a autora pretende «contribuir para a estruturação de um projeto 

educacional em sintonia com os valores que cada família sente que deve passar aos 

seus filhos. Um projeto educacional relacionado com o conceito de sexualidade em toda 

as suas dimensões: biológica, psicológica, emocional, afetiva, social, cultural, espiritual 

e ética. Mas também, promover a estruturação de competências para uma vivência 

adulta da sexualidade contextualizada num projeto de vida.» 

 

SILVA, Luís Manuel Pereira da – Pode a sexualidade escapar à educação? Brotéria. 

Lisboa. ISSN 0870-7618. Vol. 187, nº 2/3 (ago./set. 2018), p. 191-200. Cota: RP-483 

Resumo: Neste artigo o autor afirma «É estranho que, num tempo tão sensível a todas 

as causas – ambiental, animal, de civismo rodoviário, etc. – em que é claro que há 

modelos a propor, comportamentos a apresentar como modelo e linhas vermelhas a 

não transpor, se exclua do trabalho de educar o âmbito da sexualidade. Como se este 

fosse o único âmbito em que educar não passasse por apresentar modelos, evidenciar 

propostas de condutas, mas apenas fosse legitimar comportamentos», considerando 
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que esta é uma questão fundamental e questiona-se «se a sexualidade está fora da 

educação». 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Sexuality education across the European 

Union [Em linha] : an overview. Luxembourg : Publications Office of the European 

Union, 2020. [Consult. 15 jun. 2022]. Employment, Social Affairs and Inclusion.  

Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=136459&img=

24353&save=true>. 

Resumo: Nas últimas décadas, tem havido um crescente reconhecimento e evidência 

de que o ensino sobre os aspetos cognitivos, emocionais, sociais e físicos da 

sexualidade pode ter impactos positivos na saúde sexual e reprodutiva de crianças e 

jovens. Evidências emergentes também sugerem que oferecer programas de educação 

sexual para crianças e jovens na escola pode ter um efeito positivo em questões sociais 

mais amplas, como igualdade de género, direitos humanos e bem-estar e segurança de 

crianças e jovens. De acordo com a UNESCO, a educação sexual eficaz deve adotar 

uma abordagem abrangente: um processo de ensino e aprendizagem baseado no 

currículo sobre os aspetos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Os 

programas de educação sexual podem abordar uma ampla gama de tópicos, incluindo 

saúde sexual e reprodutiva (incluindo doenças sexualmente transmissíveis e gravidez 

na juventude), relacionamentos, orientação sexual e papéis de género. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e outras agências das Nações Unidas (ONU) estabeleceram 

várias metas e padrões em torno da educação sexual que os Estados-Membros da 

União Europeia, entre outros, devem cumprir. No entanto, como a educação continua a 

ser uma competência dos Estados-Membros, existem diferenças consideráveis no seu 

conteúdo, entrega e organização entre os Estados-Membros. Como resultado, é 

provável que as crianças da União Europeia recebam mensagens e informações muito 

diferentes umas das outras sobre esses tópicos importantes, dependendo de como os 

diferentes Estados-Membros interpretam e implementam essas metas e padrões 

internacionais. A educação sexual é, e sempre foi, um tema sensível. As opiniões 

divergem sobre o que deve ser ensinado e em que idade, o papel que as escolas e os 

pais devem desempenhar e como deve ser ensinado. Tem havido pouco mapeamento 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=136459&img=24353&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=136459&img=24353&save=true
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abrangente da natureza da educação sexual que crianças e jovens em toda a União 

Europeia recebem. Usando a educação em sexualidade como um termo norteador, este 

memorando de política fornece uma visão geral das evidências e pesquisas existentes 

nesta área. 
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VIII. ANEXO — QUADRO COMPARATIVO 

 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho  Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH) 

  

Artigo 11.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

 

Os artigos 13.º, 14.º e 29.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho, passam a ter a seguinte redação: 

 

 

Artigo 13.º 

Matrizes curriculares-base do ensino básico 

 

1 – As matrizes curriculares-base das ofertas educativas do 

ensino básico, constantes dos anexos i a v ao presente decreto-

lei, integram: a) No 1.º ciclo, as componentes de currículo a 

trabalhar de um modo articulado e globalizante pela prática da 

monodocência, sem prejuízo da lecionação da disciplina de 

Inglês por um docente com formação específica para tal, bem 

Artigo 13.º 

[…] 

 

1 – […] 
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como do desenvolvimento de projetos em coadjuvação, com 

docentes deste ou de outros ciclos; b) No 2.º ciclo, diferentes 

disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando 

abordagens interdisciplinares potenciadas pela organização 

bidisciplinar dos grupos de recrutamento desse ciclo; c) No 3.º 

ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, 

privilegiando abordagens interdisciplinares. 

 

2 – As matrizes curriculares-base inscrevem a Educação Moral e 

Religiosa como componente de oferta obrigatória e de frequência 

facultativa. 

 

 

 

3 – No 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve as componentes 

de Cidadania e Desenvolvimento e de Tecnologias de 

Informação e Comunicação como componentes de integração 

curricular transversal potenciada pela dimensão globalizante do 

ensino, constituindo esta última componente uma área de 

natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a 

desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – As matrizes curriculares-base inscrevem a Educação Moral e 

Religiosa e a Cidadania e Desenvolvimento como 

componentes de oferta obrigatória e de frequência 

facultativa. 

 

 

3 – No 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve a componente 

de Tecnologias da Informação e Comunicação, enquanto área 

de natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a 

desenvolver. 
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4 – Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes curriculares-base integram a 

componente de Cidadania e Desenvolvimento e, em regra, a 

componente de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

5 – A componente de Cidadania e Desenvolvimento desenvolve-

se de acordo com o previsto no artigo 15.º 

 

 

6 – As matrizes curriculares-base contemplam, ainda, no ensino 

básico geral, a componente de Apoio ao Estudo, que se constitui: 

a) No 1.º ciclo, parte integrante da matriz, enquanto suporte às 

aprendizagens assente numa metodologia de integração de 

várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, 

tratamento e seleção de informação; 

b) No 2.º ciclo, componente de apoio às aprendizagens cuja 

oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua 

organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de 

frequência.  

 

7 – As matrizes curriculares-base do ensino básico geral incluem 

a componente de Complemento à Educação Artística, prevendo:  

4 – Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes curriculares-base integram a 

componente de Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 

 

5 – O regime jurídico da lecionação e da organização da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento consta de lei 

especial. 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – […]. 
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a) No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a frequência, ao 

longo do ciclo, de outros domínios da área artística e cuja oferta 

é objeto de decisão da escola, bem como a sua organização, o 

tempo que lhe é destinado e as regras de frequência, 

privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis;  

b) No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área da Educação 

Artística e Tecnológica que visa a frequência de Educação 

Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o 

efeito, os recursos humanos disponíveis. 

 

8 – As matrizes curriculares-base, nos cursos artísticos 

especializados, incluem uma componente de formação artística 

especializada inerente à sua especificidade curricular.  

 

9 – Nos 2.º e 3.º ciclos é, ainda, prevista a possibilidade da oferta 

de uma componente de Oferta Complementar, destinada à 

criação de novas disciplinas, com identidade e documentos 

curriculares próprios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – […]. 

 

 

 

9 – […]. 

 

 

 

Artigo 14.º 

Matrizes curriculares-base do ensino secundário 

 

Artigo 14.º 

[…] 

 

1 – […]. 
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1 – As matrizes curriculares-base das ofertas educativas e 

formativas do ensino secundário são as constantes dos anexos 

vi a viii ao presente decreto-lei. 

 

2 – As matrizes curriculares-base integram um conjunto de 

disciplinas comuns nas seguintes componentes de formação: 

a) Geral, nos cursos científico-humanísticos e nos cursos 

artísticos especializados; 

b) Sociocultural, nos cursos profissionais. 

 

3 – As matrizes curriculares-base integram ainda as seguintes 

componentes de formação: 

a) Específica, nos cursos científico-humanísticos, que visa 

proporcionar formação científica consistente no domínio do 

respetivo curso; 

b) Científica, nos cursos artísticos especializados e nos cursos 

profissionais, que visa a aquisição e desenvolvimento de um 

conjunto de aprendizagens alinhadas com a especificidade de 

cada curso, designadamente o perfil profissional associado à 

respetiva qualificação, quando aplicável; 

c) Técnica artística, nos cursos artísticos especializados, e 

tecnológica, nos cursos profissionais, que visam a aquisição e 

 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH)  

Comissão de Educação e Ciência (8.ª) 

 

 

30 

desenvolvimento de um conjunto de aprendizagens, 

conhecimentos, aptidões e competências técnicas para o perfil 

profissional visado, quando aplicável; 

d) Formação em contexto de trabalho, nos cursos profissionais e, 

quando exista, nos cursos artísticos especializados, realizada em 

empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências 

de trabalho concretizadas através de estágio orientado por um 

tutor designado pela entidade de acolhimento, integrando um 

conjunto de atividades profissionais, que visam a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 

organizacionais relevantes para a qualificação profissional a 

adquirir. 

 

4 – As componentes de formação identificadas nos números 

anteriores podem integrar disciplinas de oferta dependente do 

projeto educativo da escola. 

 

5 – As matrizes curriculares-base dos cursos científico-

humanísticos, dos cursos artísticos especializados e dos cursos 

profissionais inscrevem a disciplina de Educação Moral e 

Religiosa, como componente de oferta obrigatória e de 

frequência facultativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

5 – […]. 
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6 – As matrizes curriculares-base integram, também, a 

componente de formação de Cidadania e Desenvolvimento, de 

acordo com o previsto no artigo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – As matrizes curriculares-base integram, também, a 

componente de formação de Cidadania e Desenvolvimento, 

cabendo a cada escola definir: 

a) Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver 

em cada ciclo e ano de escolaridade; 

b) O modo de organização do trabalho; 

c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam 

na comunidade as aprendizagens a desenvolver; 

d) A avaliação das aprendizagens pelos alunos. 

 

7 – Às associações de pais legalmente constituídas é 

assegurado o direito, querendo, de conhecer e dar parecer 

sobre as matrizes curriculares base.  

Artigo 29.º 

Transição e retenção 

 

1 – A evolução do processo educativo dos alunos no ensino 

básico geral assume uma lógica de ciclo, progredindo para o ciclo 

Artigo 29.º 

[…] 

 

 

1 – […] 
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imediato o aluno que tenha desenvolvido as aprendizagens 

definidas para cada ciclo de ensino. 

 

2 – Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens definidas 

para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, 

comprometam o desenvolvimento das aprendizagens definidas 

para o ano de escolaridade subsequente, o professor titular de 

turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho 

de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excecional, determinar 

a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, decidindo 

ainda sobre as vantagens, no caso do 1.º ciclo, de o aluno 

acompanhar o seu grupo ou turma. 

 

3 – O previsto no número anterior não se aplica ao 1.º ano de 

escolaridade. 

 

4 – Verificando-se a retenção, o instrumento de planeamento 

curricular relativo à turma em que o aluno venha a ser integrado 

no ano escolar subsequente deve prever as medidas multinível 

de acesso ao currículo, definindo as estratégias de ensino e 

aprendizagem e os recursos educativos adequados ao 

desenvolvimento pleno das aprendizagens. 

 

 

 

2 – […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […] 

 

 

4 – […] 
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5 – Sempre que o aluno dos cursos científico-humanísticos e 

artísticos especializados não reúna condições de transição, o 

instrumento de planeamento curricular relativo à turma em que o 

aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente 

obedece ao previsto no número anterior. 

 

6 – A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada 

para efeitos de progressão dos alunos. 

 

5 – […] 

 

 

 

 

 

6 – As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de 

Cidadania e Desenvolvimento não são consideradas para 

efeitos de progressão dos alunos 

Artigo 15.º 

Cidadania e Desenvolvimento 

 

1 – No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a 

Cidadania, a componente Cidadania e Desenvolvimento é 

desenvolvida de acordo com o disposto nos números seguintes. 

2 – Cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação 

para a cidadania, definindo: 

a) Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em 

cada ciclo e ano de escolaridade; 

b) O modo de organização do trabalho; 
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c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na 

comunidade as aprendizagens a desenvolver; 

d) As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade 

numa perspetiva de trabalho em rede, com vista à concretização 

dos projetos; 

e) A avaliação das aprendizagens dos alunos; 

f) A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da 

escola.  

3 – A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, 

integrando as matrizes de todas as ofertas educativas e 

formativas: 

a) Constitui-se como uma área de trabalho transversal, de 

articulação disciplinar, com abordagem de natureza 

interdisciplinar;  

b) Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo 

ou de formação, áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de 

formação de curta duração, com vista ao cruzamento dos 

respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação 

para a cidadania da escola, através do desenvolvimento e 

concretização de projetos pelos alunos de cada turma. 
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4 – A escola decide a forma como implementa a componente de 

Cidadania e Desenvolvimento no ensino secundário, podendo, 

entre outras opções, adotar: 

a) A oferta como disciplina autónoma; 

b) A prática de coadjuvação, no âmbito de uma disciplina; 

c) O funcionamento em justaposição com outra disciplina; 

d) A abordagem, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz, 

dos temas e projetos, sob coordenação de um dos professores 

da turma ou grupo de alunos.  

5 – As opções previstas nas alíneas a) a c) do número anterior 

são desenvolvidas ao abrigo do previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 

12.º. 

 


