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Resumo 

 

Com esta comunicação, pretende-se, em primeiro lugar, regressar à reflexão e debate sobre: 

♦ Os factores críticos de sucesso escolar nos cursos profissionais, criados pela Reforma do 

Ensino Secundário, nas escolas secundárias públicas. 

♦ Como é que a estrutura modular está a ser apropriada pelos professores e desenvolvida nas 

escolas secundárias públicas.  

♦ Que planos de intervenção e de melhoria de aplicação da estrutura modular será preciso 

introduzir, para que as práticas organizativas, pedagógicas e de avaliação se desenvolvam 

em coerência com o modelo curricular baseado nos princípios psicopedagógicos social-

construtivistas, de modo a favorecer o sucesso educativo dos alunos.  

♦ Que referenciais de sensibilização e de (in)formação é preciso construir para apoiar os 

professores na concretização da estrutura modular, como trampolim para o sucesso dos 

alunos dos cursos profissionais.  

 

Em segundo lugar, confrontar os indicadores de boas práticas com as novas exigências de um 

projecto educativo/formativo de inovação e mudança, que requer, não só um novo papel do 

professor/formador para a operacionalização da “engenharia do currículo para as tarefas da 

aprendizagem”, mas também uma nova forma de trabalho escolar colaborativo entre a equipa 

pedagógica de turma/curso, centrado em “práticas pedagógicas eficazes e equitativas”. 

 

Em terceiro lugar, evidenciar que o princípio - chave da gestão do currículo (modular ou não) na 

sala de aula - “diferenciação pedagógica”- é aquele que permite o acolhimento da diversidade e 

heterogeneidade, presente em todos os grupos de alunos/formandos, contextos 

educativos/formativos para que se atinjam os  perfis de saída/ perfis de competências de cada 

curso/itinerário qualificante e que o desenvolvimento profissional docente assente numa 

metodologia de investigação-acção colaborativa centrada na escola como espaço de “negociação 

da mudança” é um  instrumento estratégico. 
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