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Resumo: 

A reforma Veiga Simão (1973) não chegou a ser implementada e em 

1980 o governo pôs em discussão pública uma proposta para que hou-

vesse uma lei de bases do sistema educativo em Portugal. Nesse con-

texto reflecte-se sobre as finalidades e objectivos para o sistema educa-

tivo, o que se pretende com a educação na sociedade, que democratiza-

ção queremos construir com uma educação permanente onde todos e 

cada um tenham oportunidade de aprender a encontrar o seu lugar na 

sociedade. Aplica-se o conceito de adaptação e inadaptação às escolas 

segregadoras que temos, constatando a sua inadaptação ao não aceitar 

à partida cerca de 5% das crianças com dificuldades e por ir segregando 

em cada nível cerca de 30% das que vão restando. Defende-se que a 

estrutura educativa se deve diversificar deixando de oferecer a mesma 

educação igual para todos de modo a que se torne a melhor educação 

para cada um: numa educação básica para todos desde os 4 anos de 

idade que vá integrando acções educativas diversificadas de tipo escolar, 

extra-escolar e pré-profissional; seguida de um ensino médio diversifi-

cado em áreas de educação e formação; culminando no ensino superior 

universitário. E que todo o sistema educativo seja integrador: que aco-

lha cada um como é e o prepare o melhor possível para que seja capaz 

de encontrar um lugar na sociedade. 

Palavras-chave: 

reforma do sistema educativo, democratização da educação, igualdade 

de oportunidades, diversificação da educação e formação, integração na 

escola e na sociedade 





















http://dre.pt/pdf1sdip/1973/07/17300/13151321.pdf




















http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001339/133966fo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000018/001801e.Pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132982f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000221/022139fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000310/031041eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000237/023705eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001360/136019fo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001360/136040fo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000237/023711eo.pdf


http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000097/009706FB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000097/009706EB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000301/030114FB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000301/030114eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000166/016668eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001360/136048fo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000162/016228FB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000162/016228EB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000444/044439fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000396/039699eb.pdf








http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+II+s%c3%a9rie&tp=K&Numero=50&Legislatura=II&SessaoLegislativa=1&Data=1981-04-02&Paginas=2026-2037&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&pagFinalDiarioSupl=&idpag=341615&idint=&idact=&iddeb=
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=30515
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+II+s%c3%a9rie&tp=K&Numero=73&Legislatura=II&SessaoLegislativa=1&Data=1981-05-29&Paginas=2759-2773&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&pagFinalDiarioSupl=&idpag=341701&idint=&idact=&iddeb=
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+II+s%c3%a9rie&tp=K&Numero=50&Legislatura=I&SessaoLegislativa=4&Data=1980-04-29&Paginas=713%3b714%3b715%3b716%3b717%3b718%3b719%3b720%3b721%3b722%3b723&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=1&PagGrupoActual=0&TipoLink=0&pagFinalDiarioSupl=&idpag=346533&idint=&iddeb=&idact=





