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ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

 

 

PARECER 

 

  

 

Em referência ao Relatório Intercalar de Acompanhamento (RIA) das Actividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), apresentado pela Comissão de Acompanhamento do Programa 

(CAP) na reunião plenária de 28 de Fevereiro de 2007, o CNAPEF e a SPEF expressam as 

seguintes considerações: 

 

 

A. Aspectos Gerais 

 

1. O RIA constitui, em termos gerais, um bom instrumento de trabalho para o conhecimento da 

implementação do programa e para o seu consequente aperfeiçoamento e consolidação 

futura. No entanto, é nossa opinião que alguns aspectos de carácter organizativo e funcional 

deveriam ser objecto de análise mais aprofundada já que a resolução de algumas 

dificuldades inerentes a estes aspectos poderão ser decisivas para o sucesso futuro do 

programa. Referimo-nos, essencialmente, aos modelos de parceria entre as entidades 

participantes (ponto 2), à integração do programa nos projectos educativos da 

escola/agrupamento (ponto 3) e à supervisão e articulação entre os responsáveis pela 

realização das actividades (ponto 4). 

Em nosso entender estes factores influenciam-se entre si pelo que a intervenção sobre eles 

deve ser vista de uma forma integrada em que as diferentes medidas a tomar possam, de 

forma coerente, contribuir para uma melhoria do programa no seu todo.  

 

2. As Câmaras Municipais representam a larga maioria das entidades promotoras. No entanto, 

a sua acção como tal parece reduzir-se à elaboração de contratos com várias entidades 

parceiras a quem delegam a responsabilidade de promoção, implementação e realização do 

programa numa lógica de contratação de serviços que, eventualmente, não se adequa a um 

projecto de intervenção de carácter educativo. 

Esta situação, se realmente é evidente e significativa, é susceptível de diluir 

responsabilidades e empenhamento, arrastando para o projecto algumas dificuldades como: 

(a) o afastamento destas entidades da realidade de cada escola/agrupamento impossibilitando 

uma intervenção que acrescente mais valias ao programa, (b) o não controle da qualificação 

profissional dos responsáveis pelas actividades e (c) a absoluta diversidade do pagamento 

hora que lhes é atribuído.  

Em nosso entender a participação das entidades promotoras deveria ser orientada no sentido 

de uma forte sintonia com as finalidades educativas do programa e realizada em estreita 

colaboração com cada escola/agrupamento. 

 

3. O valor educativo destas actividades exige, em nosso entender, que os diferentes órgãos e 

estruturas de gestão pedagógica da escola/agrupamento detenham a responsabilidade de 
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integração e condução de todo o processo, essencialmente, na sua dimensão pedagógica e 

formativa.  

Nesse sentido, parece-nos muito importante que cada escola/agrupamento defina com 

clareza o seu projecto para as AEC. A elaboração do projecto e a sua plena assunção é, em 

nosso entender, a condição necessária para estabelecer o quadro de referências em que os 

diferentes participantes inserem, de forma conjugada e partilhada, o seu contributo. 

Pela função que lhe cabe a escola/agrupamento tem que liderar o processo orientado e 

gerindo as contribuições dos outros parceiros no sentido dos objectivos que estabeleceu para 

os seus alunos. 

 

4. O professor titular da turma e o professor responsável pela AEC são os dois principais 

actores deste processo educativo. A sua acção realiza-se com os mesmos alunos e pretende, 

em complemento, potenciar as suas oportunidades de aprendizagem. A cooperação e 

articulação que estabelecem ao nível do planeamento, realização e avaliação das actividades 

são imprescindíveis para o sucesso dos seus alunos. Como imprescindível para este sucesso 

é, também, a necessária articulação das AEC com as actividades curriculares de carácter 

obrigatório. 

Nesse sentido, parece-nos extremamente importante, que o programa contemple a 

necessidade de estabelecer espaços formais que possibilitem a cooperação e a articulação 

entre o professor responsável da actividade curricular e o professor responsável pela AEC.  

No caso concreto das AFD constata-se a não existência de EEFM curricular na grande 

maioria das escolas visitadas. 

A implementação das AFD parece sugerir a ideia de que estas actividades substituem a 

leccionação da EEFM, atenuando a necessidade das escolas e professores investirem na 

procura de soluções para a resolução dos diferentes problemas que impedem a realização 

efectiva da disciplina.  

Este facto implica que não exista qualquer articulação entre a actividade curricular e a 

actividade de enriquecimento curricular perdendo-se desta maneira os benefícios que desta 

complementaridade deviam resultar para os alunos. 

Por razões de enquadramento e organização curricular perspectivados no sentido da 

valorização da formação dos alunos do 1º CEB, pensamos ser útil que o Ministério da 

Educação esclareça as escolas e os professores do estatuto e finalidades da EEFM, como 

actividade curricular, e das AFD, no contexto do complemento curricular, realçando a 

importância da sua necessária complementaridade na formação dos alunos. 

Seria igualmente útil principalmente para os alunos que a dinâmica de cooperação e 

articulação entre os professores titulares da turma e os professores da AFD, a fomentar nas 

escolas, pudesse, também, contribuir para incentivar os professores titulares a leccionar a 

disciplina de EEFM, nas cinco horas do seu horário destinada às Expressões. 

 

 

B. Aspectos Específicos    

 

1. Reportando-nos a alguns pormenores inclusos do relatório e que nos parecem poder suscitar 

alguma contradição com estas preocupações, devemos assinalar que no "Sumário 

Executivo" se faz referência a uma hipótese de diferenciação de índices para efeitos 

remuneratórios consoante o nível de habilitações dos professores, o que no caso das AFD 

não deve aplicar-se. Por outro lado, no ponto 7 do mesmo sumário, sugere-se a possibilidade 

de realização de formação à distância de professores das AFD, quando, a especificidade dos 

conteúdos destas actividades exige sobretudo uma formação presencial e em contexto de 

intervenção. Esta é aliás uma das principais evidências que a investigação sobre formação de 

professores nesta área tem sublinhado. No mesmo momento do texto, no ponto 13 julgamos 

ser exagerada a conclusão de que a prática de sumários é corrente, havendo casos, ainda que 

minoritários, em que isso não acontece. 
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2. Sob a epígrafe “Componente Pedagógica”, deve assinalar-se que o facto de 41% dos 

professores inquiridos referirem que trabalham sobre uma planificação pré-concebida pela 

entidade à qual prestam serviços, pode representar uma dificuldade do sistema, uma vez que 

inviabiliza qualquer trabalho de planificação em que impere uma metodologia adequada à 

população alvo considerando as suas particularidades. Em paralelo, parece também 

impossibilitar os princípios inerentes a um trabalho norteado pela partilha com o professor 

titular que supervisiona. 

 

3. Ainda sob a mesma alínea, no segundo parágrafo da página 24 é enunciado que “deverá ser 

desenvolvido um processo de avaliação das competências desenvolvidas pelos alunos, com 

recurso a instrumentos adequados, permitindo, assim, que os EE e os professores titulares 

tomem conhecimento dessa evolução”. Esta sugestão pode viabilizar a inexistência do 

desejado trabalho conjunto entre os professores titulares e os professores das AEC. 

 

4. A seguir ao quadro 35 são referidas as metodologias e as estratégias utilizadas como os 

aspectos mais positivos, sendo os mais negativos a desarticulação curricular e aspectos 

metodológicos como a ausência de diversificação e diferenciação e inadequação e ausência 

dos recursos materiais. Esta análise parece-nos contraditória, uma vez que os aspectos 

positivos e negativos parecem cruzar-se em termos conceptuais. Relembramos que seria 

importante, neste âmbito, proceder a uma maior adaptação dos instrumentos de recolha de 

informação aos contextos de intervenção, nomeadamente no que à actividade das AFD diz 

respeito. 

    

5. No ponto “Supervisão pedagógica”, no final da página 27 refere-se que metade dos docentes 

exerce a supervisão pedagógica, o que pode ser contrariada pela análise das indicações 

fornecidas pelos professores das AEC (cf. quadro 36). 

 

6. Relativamente aos “Aspectos estruturais de desenvolvimento das AEC”, parece-nos que 

poderiam ser aprofundadas o assunto da mobilidade de recursos humanos aí referido, 

nomeadamente pelas consequências de instabilidade e fragilidade que daí pode decorrer. 

 

 

 

 

Lisboa, 5 de Março de 2007 

 

 

Rui Petrucci, CNAPEF 

Marcos Onofre, SPEF  
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