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Organização do sistema educativo  

Ciclos de ensino  e modalidades de educação  

Dando continuidade à reflexão que se tem vindo a desenvolver em torno da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, no ano em que a mesma completa 30 anos, o 

Conselho Nacional de Educação organiza, no próximo dia 11 de abril, o 

seminário Organização do sistema educativo – ciclos de ensino e modalidades 

de educação, com o apoio do Conservatório de Música do Porto. 

A missão da educação é hoje fornecer a cada pessoa os meios para o 

desenvolvimento de todo o seu potencial, para o exercício de uma liberdade 

autónoma, consciente, responsável e criativa. Nesse sentido, importa refletir 

sobre a aptidão da organização do sistema educativo fixado na Lei de Bases 

para assegurar uma educação que prossiga conjugada e sequencialmente as 

finalidades do aprender a ser e a viver juntos, do aprender a estar, do aprender a 

fazer, do aprender a pensar e a aprofundar autonomamente os saberes e as 

competências.  

Na Lei de Bases do Sistema Educativo em vigor, o sistema educativo encontra-

se organizado em educação pré-escolar, educação escolar – que inclui as 

modalidades especiais - e educação extraescolar. A cada modalidade é atribuído 

um papel, uma duração e uma organização específicos de acordo com os 

objetivos fixados no referencial normativo. 

Neste seminário pretende-se que especialistas nas diversas matérias partilhem e 

debatam, entre outras, as seguintes questões: a concretização da 

intencionalidade educativa da educação de infância contribui para melhores 

desempenhos nos anos subsequentes? Justifica-se a particularidade da 

existência de três ciclos no ensino básico? Qual o papel do ensino secundário e 

da diversidade de vias? Como se integram as modalidades especiais de 

educação escolar na organização do sistema educativo? 

 

PROGRAMA    

  

  

  

  

  

10h00 

SESSÃO DE ABERTURA 

Momento musical 
Conservatório de Música do Porto 

 

David Justino 
Presidente do Conselho Nacional de 

Educação 

  
10h30 

ORGANIZAÇÃO  

DO SISTEMA EDUCATIVO 

Júlio Pedrosa  

Universidade de Aveiro 

João Formosinho 

Instituto da Educação da Universidade do 

Minho 

 

11h30  Pausa para café 

11h45 

1.º CICLO: INTEGRAÇÃO, 

MONODOCÊNCIA  

E COADJUVAÇÃO   

Sérgio Niza 
Movimento da Escola Moderna 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Joaquim Azevedo 
Universidade Católica Portuguesa 

 

 Jorge Ascensão 
 Presidente de Mesa 

 Conselho Nacional de Educação 

 
12h45 

DEBATE 

 
13h15 

Almoço livre 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15h00  

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA  

Maria João Cardona 
Escola Superior de Educação  

do Instituto Politécnico de Santarém 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Manuela Sanches Ferreira 
Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico do Porto 

 

16h00  Pausa para café 

 
16h15 

ENSINO ARTÍSTICO 

Jorge Ramos do Ó 
Instituto de Educação  

da Universidade de Lisboa 

 

 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

Luís Rothes 
Escola Superior de Educação  

do Instituto Politécnico do Porto 

 

 Sebastião Feyo de Azevedo 
 Presidente de Mesa 

 Conselho Nacional de Educação 

 

 
17h15  

DEBATE  

 
17h45  

ENCERRAMENTO 
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