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Edição Nº 9 Maio e Junho de 2020 

 

I - INFORMAÇÕES NACIONAIS  

UGT/CES – Carta Aberta ao Primeiro-Ministro Carlos Costa 

 

A UGT e a CES apelaram aos líderes 

europeus que adotassem na reunião 

de 19 de Junho uma retoma baseada 

na solidariedade e na 

sustentabilidade, em lugar de 

optarem mais uma vez pela aus- 

teridade. Nesse sentido, pediram o apoio à proposta da Comissão Europeia, para a 

adoção de um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros, em detrimento de 

um empréstimo, de forma a não originar dívida pública insustentável. 

Aceda aqui à Carta Aberta: 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/18-jun-2020/carta-aberta-ao-primeiro-ministro-

antonio-costa-12323960.html 
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Trata-se de uma edição especial – Apoio às Escolas – num momento em que as escolas 
portuguesas se encontram ainda com muitas atividades presenciais suspensas devido à 
pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19). 

Com o objetivo de partilhar e valorizar o que acontece na área da educação em 
Portugal, este Boletim oferece, mensalmente, uma seleção de notícias sobre eventos, 
iniciativas e projetos, legislação, publicações e estudos do que de mais relevante se faz 
neste domínio. 

O boletim poderá ser subscrito através de mensagem de correio eletrónico enviada 
para boletimdge@dge.mec.pt. 

Aceda ao último número aqui: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/boletim_dge_n47_apoio_as_esco
las_maio2020.html 

Aceda aos números anteriores aqui: 

https://www.dge.mec.pt/boletim-noesis 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – 1ª FASE DOS EXAMES NACIONAIS VAI TER MENOS 

ALUNOS E MENOS PROVAS 

Os dados do Júri Nacional de Exames indicam que a 1.ª fase dos exames nacionais vai 

avaliar 151.530 alunos, inscritos em 254.865 provas, menos quase 90 mil em relação 

ao ano anterior, devido às novas regras introduzidas em virtude da pandemia. 

 

A 1.ª fase de exames arranca no dia 06 de julho com menos 8310 alunos inscritos em 

relação ao ano letivo 2018/2019, mas a maior quebra é no número de provas a 

realizar, que caem em 87 705, devido ao regime de exceção introduzido pela tutela. 

Ao contrário do que acontece habitualmente, este ano as provas nacionais não 

constituem um requisito obrigatório para a conclusão do secundário, que será feita 

apenas com as classificações internas, ou seja, com as notas atribuídas pelos 

professores. 

 

As novas regras explicam também a redução da média de exames por aluno, que este 

mailto:boletimdge@dge.mec.pt
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/boletim_dge_n47_apoio_as_escolas_maio2020.html
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/boletim_dge_n47_apoio_as_escolas_maio2020.html
https://www.dge.mec.pt/boletim-noesis
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ano se situa abaixo dos dois exames (1,69) e, por outro lado, o motivo pelo qual jovens 

se inscrevem nas provas de avaliação externa. 

Ainda assim, pouco mais de metade (55%) dos alunos inscritos nos exames nacionais 

tencionam prosseguir estudos para o ensino superior. Do ensino profissional chegam 

apenas 558 matrículas, registando-se uma quebra de 208 em relação a 2019, uma vez 

que, este ano, foi criada uma nova via de acesso ao ensino superior para estes 

estudantes, que passam a poder realizar exames regionais, agendados para setembro. 

 

DGE - À Descoberta da European Schoolnet Academy 

 

Pacote de MOOCs (Cursos online) no âmbito das STEM (ciências, tecnologia, 
engenharia e matemática) 

A Scientix, o STE(A)M IT e a European Schoolnet Academy anunciaram o lançamento 
do seu primeiro pacote “STEM MOOC’s”, dirigidos a docentes. Ao frequentar estes 
cursos/MOOCs, os professores terão a oportunidade de experienciar uma 
aprendizagem sobre a integração de problemas STEM, a partir do mundo real, nas suas 
aulas.  Assim, os professores são convidados a frequentar o curso “STEM is 
Everywhere! Rerun’ MOOC” e/ou um “STE(A)M IT MOOC” que lhes permitirá descobrir 
como desenvolver e implementar um plano de aula integrado STEM.  

Os docentes que frequentarem ambos os MOOCs receberão um “Certificado 
Especial”.  

Mais informações sobre os cursos: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_documentos/steam_it_moocs.pd
f 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_documentos/steam_it_moocs.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_documentos/steam_it_moocs.pdf
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IEFP – PUBLICAÇÃO DO Nº 27 DA REVISTA DIRIGIR & FORMAR 

A revista do IEFP para 

gestores e formadores 

aborda, nesta edição, 

aspetos da evolução 

demográfica da sociedade 

portuguesa, refletindo sobre 

questões ligadas à sustenta- 

bilidade e equilíbrios demográficos. Foca em particular o tema do envelhecimento 

ativo e as suas implicações ao nível do emprego e da formação, analisa os novos 

desafios e oportunidades inerentes ao papel dos mais velhos na sociedade e da sua 

mais-valia face a um património imaterial de que são detentores.  

Consulte esta edição aqui: 

http://opac.iefp.pt/Images/winlibimg.aspx?skey=&doc=90739&img=3521 

 

IEFP – NOVA ATUALIZAÇÃO DE FAQs RELATIVAMENTE À COVID-19 

Medidas de caráter 

extraordinário, temporário e 

transitório, ao nível dos 

serviços de atendimento aos 

cidadãos e empresas, no 

âmbito do combate ao surto do 

vírus COVID-19.  

Na sequência da pandemia COVID-19, pela natureza da atividade desenvolvida no IEFP, 

I.P., foram elaboradas orientações no âmbito do funcionamento nos serviços locais, e 

nos termos do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março, determinou-se o seguinte: 

1 - Para evitar deslocações desnecessárias aos espaços físicos de atendimento dos 

serviços públicos, o atendimento com fim meramente informativo é prestado 

exclusivamente por via telefónica e online, sendo reforçadas estas respostas. 
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2 - O atendimento presencial ao público com fins não informativos é efetuado através 

de pré-agendamento, ficando, em regra, limitado aos serviços que não podem ser 

prestados por via eletrónica e aos atos qualificados como urgentes. 

Contactos telefónicos e endereços eletrónicos dos serviços disponíveis em 

https://www.iefp.pt/redecentros. Centro de Contacto: 300 010 001 (dias úteis, das 8h 

às 20h) 

Aceda às FAQs actualizadas aqui: 

https://www.iefp.pt/noticias?item=9856352 

 

PORTO EDITORA - ESCOLA VIRTUAL 

 

A Porto Editora lançou um projecto inovador, a Escola 

Virtual, uma plataforma de estudo que disponibiliza a 

alunos, encarregados de educação e professores, 

conteúdos adaptados a todos os níveis de ensino, desde o 

pré-escolar ao 12º ano de escolaridade, promovendo a 

implementação de estratégias digitais em contexto de 

ensino-aprendizagem.  

 

 

Aceda à plataforma virtual aqui: 

https://www.escolavirtual.pt/ 

 

 

 

 

 

https://www.iefp.pt/redecentros
https://www.iefp.pt/noticias?item=9856352
https://www.escolavirtual.pt/


 
 

 6 

II - INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS  

 

CEDEFOP – NEWSLETTER Nº 99 

Esta edição aborda temas como a desaceleração 

alarmante do mercado de trabalho ou algumas 

tendências emergentes. Pode ainda ler-se sobre o 

novo índice Cedefop Cov 19R, que revela quais os 

empregos na UE com maior risco de exposição 

relacionada com o coronavírus ou sobre a forma 

como a crise está a moldar os resultados a serem 

estabelecidos nos próximos anos, como prevêem os 

questionários actualizados da pesquisa do Cedefop 

sobre competências e empregos para 2021. 

A publicação inclui ainda evidências iniciais da comunidade de especialistas sobre 

aprendizagem e redes de parceiros da CareersNet sobre a forma como os países estão 

actualmente a lidar com desafios sem precedentes em áreas como a aprendizagem e a 

orientação.  

Reconhecendo que muitos dos chamados trabalhadores da linha da frente provêm de 

cursos profissionais, foi também examinada a forma como a escassez de curto e médio 

prazo no mercado podem ser solucionadas, por exemplo, através do recurso a 

refugiados ou investindo em profissões na área da saúde. 

Aceda à Newsletter aqui: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/newsletters/cedefop-

newsletter-no-99-april-2020-coronavirus-crisis-and-cedefops-related-work 
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CEDEFOP – RELATÓRIO DE PERITOS SOBRE O IMPACTO DA CRISE DO CORONAVÍRUS 

NA ORIENTAÇÃO AO LONGO DA VIDA NA EUROPA  

O CEDEFOP convidou peritos da sua 

rede CareersNet para procederem a 

uma avaliação inicial da forma como 

a emergência sanitária do 

coronavírus afetou de orientação 

profissional e ao longo da vida no seu 

país ou região. As respostas sugerem 

uma mudança radical para a 

prestação online de orientação e de 

ensino.  Em muitos países, a situação 

da prestação de orientação foi descrita como sendo instável. Alguns peritos tiveram 

dificuldades em fazer uma avaliação fiável da situação, num contexto de excecional 

incerteza. As tecnologias digitais passam a ter um papel central nestas áreas, 

importando discutir temas como:  

• Formas de presente e futuras; 

• Barreiras no acesso ao apoio online e prestação através de diferentes canais 

para todos; 

• Orientação escolar e profissional/ orientação em programas de ensino; 

• Informação sobre o mercado de trabalho; 

• Necessidade universal de requalificação e formação; 

• Estratégias , em especial no caso de grupos vulneráveis; 

• Informação e linhas directrizes para a utilização de tecnologia digital; 

• Segurança informática, protecção de dados pessoais e ética.      

 

Aceda ao relatório aqui: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/2020_04_28_llg_and_pandemic_cnet_b.pdf 
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CEDEFOP - Espanha: Milhões de alunos em casa – o desafio do ensino virtual durante 

a pandemia 

Espanha, um dos países mais afectados pela 

pandemia do coronavírus, aplicou uma 

estratégia que recorre a ferramentas digitais e 

multimédia durante o encerramento das 

escolas. Foi lançado um conjunto de 

iniciativas, numa tentativa de reduzir os 

impactos da falta de aulas no desempenho e 

desenvolvimento dos alunos. O Ministério da 

Educação e Formação lançou um novo site 

(Aprendo en casa) onde oferece um conjunto  

de recursos online (materiais, cursos de formação, plataformas, ferramentas, etc.) 

estando as informações organizadas pelos diferentes grupos-alvo (alunos, famílias e 

professores). 

Saiba mais aqui: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-millions-students-

home-meeting-challenge-virtual-learning-during-pandemic?fbclid=IwAR0Z_k5eCb4bP-

S3wHzYdXaxA-4hin9gSk_xx4UVKeHerULyrXQ6IkfkjWU 

 

CEDEFOP – Os empregos em maior risco na UE, com o distanciamento social da 

COVID-19  

Este estudo emprega uma abordagem baseada em 

competências para identificar fatores individuais e de 

trabalho com maior probabilidade de sentir os efeitos das 

medidas e práticas de distanciamento social provocado 

pela pandemia do Covid-19. Utilizando os dados do 

Cedefop sobre competências e empregos, foi criado um  

novo índice de risco de distanciamento social Covid-19, 

com base em descritores de competências que 

categorizam os empregos por nível de proximidade física e 

de intensidade digital.  



 
 

 9 

Estima-se que cerca de 45 milhões de empregos no mercado de trabalho da UE-27 

(23% do total do emprego na UE-27) enfrentam um risco muito alto de interrupção do 

Covid-19 e outros 22% da força de trabalho da UE - principalmente prestação de 

serviços menos qualificados - está exposta a algum risco significativo. O ónus do risco 

de distanciamento social Covid-19 recai desproporcionalmente em grupos vulneráveis 

da força de trabalho, como mulheres, trabalhadores mais velhos, não-nativos, pessoas 

detentoras de baixa escolaridade e trabalhadores em locais de trabalho de tamanho 

reduzido. Os resultados exigem respostas políticas imediatas e direcionada, por forma 

a evitar a perda contínua de empregos e o aumento do mercado de trabalho e das 

desigualdades sociais devido à pandemia. 

Aceda ao documento aqui: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/6201_en.pdf 

 

CEDEFOP: EMPREGOS EM RISCO: IMPACTO DO CORONAVÍRUS NO SETOR DO 

TURISMO 

 

    Fonte: Cedefop, 2020. 

 

A nova pesquisa do Cedefop explora quais os Estados-Membros da UE que 

https://www.cedefop.europa.eu/files/6201_en.pdf
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provavelmente terão uma maior queda na empregabilidade, no setor do turismo. 

O setor do turismo tornou-se um dos pilares mais fortes da economia da UE nas duas 

últimas décadas. O crescimento do emprego no turismo é três vezes superior ao 

crescimento global do emprego na economia da UE desde 2000. 

Mas o setor enfrenta agora um futuro sombrio e incerto, pois as medidas de combate 

ao coronavírus continuarão a perturbar as viagens turísticas e de negócios durante um 

período potencialmente longo. Além disso, o impacto da pandemia poderá trazer 

mudanças profundas nos hábitos e operações comerciais, o que poderá afetar em 

grande medida as empresas turísticas, nos próximos anos.  

Quais os Estados-membros que poderão enfrentar os maiores riscos em empregos do 

sector do turismo? O CEDEFOP identifica e explora dois factores de elevado risco:  

- A dependência deste setor da entrada nos países de turistas internacionais, que se 

espera que caia drasticamente. Neste Verão, as empresas locais poderão ter que 

contar apenas com turistas domésticos, o que, no caso de países como Portugal, 

Malta, Croácia ou Chipre, não deverá será suficiente para a sobrevivência de muitas 

empresas.  

- A percentagem de pequenas empresas neste sector. De facto, as PME e, em 

particular, as microempresas, estarão mais susceptíveis aos efeitos do coronavírus. Um 

terço do sector do turismo corresponde a microempresas, em 15 Estados-membros da 

UE. Em alguns, nomeadamente em Itália, representam mesmo metade do emprego 

neste sector. Neste sentido, o apoio ao sector, em especial a estas empresas mais 

pequenas, revela-se vital para proteger milhões de empregos em toda a Europa.  

 

Saiba mais aqui: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/jobs-risk-coronavirus-

impact-eu-tourism-

sector?fbclid=IwAR2MIG9nyCuu6gWgJByyNePob6zHKcGtrJ4eJtt0LR-WlZLTpTesc-bksPE 
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CEDEFOP – Edição de Maio da Revista Skillset and Match  

Destaques da edição: 

• Em entrevista exclusiva, o Comissário Europeu para o 

emprego e os direitos sociais, Nicolas Schmit, pede uma 

revolução nos novos conhecimentos e declara que a 

agenda de competências da Comissão tornou-se uma 

prioridade ainda mais forte devido aos efeitos sociais e 

económicos da pandemia de coronavírus; 

• O diretor executivo do Cedefop, Jürgen Siebel, 

argumenta que a Europa deve estar pronta para respon-

der quando superar a atual crise da saúde, para que 

ninguém sofra efeitos a longo prazo; 

• Recurso: o aumento do trabalho da plataforma on-line e como este aumento afeta as 

competências; 

• Profissão em foco: técnico de contabilidade; 

• Antecipação de competências na Estónia: agora e para o futuro; 

• Uma cooperação greco-alemã na formação em serviços de emergência. 

 
Consulte a Newsletter aqui: 
https://www.cedefop.europa.eu/files/9146_en.pdf 

 

CES - Declaração da CES sobre a estratégia de surto e recuperação de COVID-19 - 

adotada na reunião do Comitê Executivo Extraordinário de 9 de junho de 2020 

A CES defende um financiamento maciço aos estados membros e ainda que o dinheiro 

seja captado através de instrumentos de dívida comum garantidos pela Comissão 

Europeia, através do aumento dos recursos próprios da UE, evitando assim a criação 

de dívida insustentável adicional nos países da UE. Só desta forma a estratégia de 

recuperação poderá reparar os danos provocados pela crise e construir um novo 

modelo económico e social baseado na solidariedade, na convergência e na coesão 

económica e social.  

Aceda à declaração aqui: 
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https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-

06/ETUC%20Statement%20on%20COVID-19%20outbreak-FINAL%20AFTER%20EXCO.pdf 

 

III. REFLEXÕES 

LIÇÕES A RETIRAR DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

O ensino a distância, que nos vimos obrigados a adotar devido à pandemia do COVID-

19, permitiu individualizar o trabalho com os alunos. Durante os últimos três meses, 

alunos e professores estiveram ligados através de meios digitais, devido ao 

encerramento das escolas em 16 de março, e o terceiro período letivo decorreu 

exclusivamente a distância, exceto para os alunos dos 11.º e 12º anos de escolaridade.  

 

Apesar dos constrangimentos que tanto alunos como professores sentiram na 

adaptação a este novo modelo adotado de um dia para outro para assegurar a 

continuidade do ensino em tempos de pandemia da COVID-19, pode concluir-se 

que uma das consequências mais positivas foi exactamente uma maior 

individualização do ensino, que permitiu que os professores se inteirassem das 

circunstâncias reais do trabalho do aluno, da sua forma de trabalhar, das suas 

contingências e que, portanto, a distância viesse a aproximar ainda mais o 

professor de cada aluno, organizando o trabalho de forma mais personalizada. 

Por outro lado, esta consequência positiva do ensino a distância tem permitido 

também encontrar pistas para a discussão sobre como melhor responder a um dos 

maiores problemas causados por este modelo: o acentuar de desigualdades. 

 

Efetivamente, todos reconhecemos que muitos alunos não conseguiram 

acompanhar as atividades letivas, quer por falta de equipamento ou de internet, 

quer por dificuldades de adaptação a este novo modelo que, o que levará a que, em 

setembro, as crianças e os jovens vão regressar às escolas em níveis muito 

díspares. 

https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/ETUC%20Statement%20on%20COVID-19%20outbreak-FINAL%20AFTER%20EXCO.pdf
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/ETUC%20Statement%20on%20COVID-19%20outbreak-FINAL%20AFTER%20EXCO.pdf
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A experiência dos últimos três meses tornou claro que a igualdade nem sempre 

traduz justiça. O ensino a distância pode, por isso, ter aberto uma janela de 

oportunidade para repensar o sistema de educação. Em lugar de o trabalho ser 

planificado de igual forma para todos os alunos, torna-se claro que há uma 

necessidade de individualizar e personalizar o trabalho, já que os alunos são 

diferentes e têm diferentes necessidades.  

Por outro lado, parece também importante que seja repensada a organização 

escolar, uma vez que os nossos alunos passam demasiado tempo na escola e são 

pouco autónomos num sistema em que os professores lhes indicam tudo o que têm 

que fazer. Uma maior flexibilização do trabalho poderá passar por um sistema 

misto, entre o ensino presencial e a distância, em que os alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem teriam um maior acompanhamento presencial. 

Obviamente que este sistema misto implicaria, pelo menos para os alunos de idade 

mais tenra, que os pais tivessem também possibilidade de flexibilizar os seus 

trabalhos, de forma a poderem acompanhar os filhos mais de perto durante os 

períodos de aulas a distância. 

Ao agravamento das desigualdades entre os alunos acresce o grande volume de 

matérias que terão de ser recuperadas por alguns, podendo esse trabalho ser 

facilitado se as escolas apostarem na interdisciplinaridade, através de projetos que 

permitam trabalhar conteúdos de diferentes disciplinas em simultâneo. Este será, 

portanto, o momento certo para equacionar a correspondência entre as 

aprendizagens e o perfil dos alunos, o que implicará repensar os currículos.  

Uma última alteração que deveríamos pensar em introduzir nos nossos sistemas de 

ensino seria uma maior actividade ao ar livre em ambiente de ensino. Os países 

nórdicos, nomeadamente a Noruega e a Dinamarca e inda a Alemanha, têm uma 

longa tradição de actividades ao ar livre, apesar do frio, e ao contrário do nosso 

país. O ar livre beneficia em grande medida o controlo do contágio em tempos de 

pandemia, para além de contribuir para a melhoria de outros aspectos da saúde. 

Efetivamente, a necessidade de reduzir o contato físico pode aumentar o risco de 

mantermos crianças por longas horas sentadas em mesas individuais a fazer 
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desenhos, letras e números. Não deveriam ser apenas as fichas a desenvolver os 

conhecimentos das crianças, mas deveríamos apostar mais no desenvolvimento de 

projectos. Já dizia Piaget que a criança aprende através de atividades que ele 

próprio planeia e executa e sobre as quais reflete. No ensino a distância, o ecrã 

deveria funcionar apenas um instrumento de encontro e de comunicação, onde se 

dão directrizes para os alunos desenvolverem os seus próprio projectos e, 

consequentemente, as suas próprias aprendizagens. Por que não começarmos a 

implementar aulas de pintura ou de música ao ar livre, sempre que as condições 

atmosféricas o permitirem? Não só sai a ganhar a saúde física de alunos e 

professores, mas também a sua saúde mental e emocional. As aulas devem servir 

não para se lecionar o currículo, mas para o experienciar. Tão mais interessante! 

Mas como implementar esta filosofia no nosso país? Através de uma maior 

articulação entre os pais e a escola para possibilitar, por exemplo, uma saída por 

semana, nomeadamente para o desenvolvimento de mais actividades lúdicas ou 

culturais. Temos boas práticas, que deveriam ser generalizadas, como salas com 

saídas diretas para o exterior ou a construção de hortas pedagógicas. 

São muitas mudanças que teriam que ser levadas a cabo num curto espaço de 

tempo, mas necessárias para a melhoria da aprendizagem e da saúde das nossas 

crianças e dos nossos professores, tendo ainda em conta a indispensável adaptação 

dos métodos também às necessidades específicas de cada faixa etária. Questões 

para refletirmos nestes tempos estranhos que vivemos e que tanto vieram alterar 

os nossos modos de vida, de aprendizagem, de estudo e de ensino. 
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