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Atentando no discurso que nos tem sido apresentado, não só pelos responsáveis do 

Ministério da Educação, mas também por outros especialistas do ramo educacional, 

nacionais e internacionais, facilmente se percebe que a qualidade educativa é o centro de 

um ensino de excelência. É neste sentido que surge o Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho 

e posteriormente o Decreto Lei n.º55/2018, de 6 de julho que define um novo currículo para 

o ensino básico e secundário onde são estabelecidas as regras que dão mais autonomia às 

escolas para que possam promover práticas indutoras do desenvolvimento de competências 

de nível mais elevado, reconhecendo que a autonomia pedagógica só poderá ser efetiva se o 

foco dessa autonomia for o currículo.  

Neste contexto e, alicerçado, também, no Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho que 

estabelece o regime jurídico da Educação Inclusiva, no Referencial da Estratégia Nacional de 

Cidadania e desenvolvimento, no Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho que define o Perfil 

dos Alunos à Saída do Ensino Secundário, que o Agrupamento de Escolas de Mondim de 

Basto inicia agora a elaboração do seu Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular para 

o ano letivo 2019/2020, sentindo-o como uma oportunidade para integrar e operacionalizar 

novas práticas pedagógicas e para promover uma nova organização e funcionamento de 

tempos, espaços e recursos humanos, com a finalidade de reforçar a identidade do 

Agrupamento e sobretudo promover o sucesso educativo de todos e de cada um e a 

formação integral dos alunos, numa aprendizagem de qualidade. 

PRIORIDADES EDUCATIVAS E FINALIDADES 

O projeto centra-se na melhoria da qualidade das aprendizagens que, naturalmente, 

se traduz numa progressão dos resultados escolares e na diminuição de comportamentos 

perturbadores e/ou de risco. 

Este caminho difícil, mas desafiador inicia-se então com a autonomia que nos foi 

confiada para definir uma matriz curricular adaptada à realidade e às necessidades do 

Agrupamento que tem como prioridades uma efetiva inclusão potenciada e potenciadora do 

trabalho colaborativo docente, a diversificação e diferenciação de práticas pedagógicas, o 

desenvolvimento efetivo da cidadania, ao longo de todo o percurso escolar dos alunos, 

tornando-os cidadãos responsáveis, críticos e proativos. 
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CONSTRANGIMENTOS E OPORTUNIDADES 

Estamos conscientes dos diferentes ritmos de adesão à mudança, por parte de professores, 

alunos, encarregados de educação e comunidade em geral, de algumas imposições legais 

limitantes, das alterações legislativas constantes, da dificuldade em conjugar a flexibilidade 

com a avaliação externa dos alunos e de alguma rigidez dos documentos estruturantes do 

Agrupamento. No entanto, reconhecemos que este novo paradigma nos oferece a 

oportunidade de implementar práticas diferenciadoras e centradas nos alunos, promover a 

articulação e a coaprendizagem, desenvolver projetos de uma forma integrada, estabelecer 

fatores críticos de sucesso e melhorar o envolvimento da comunidade. 

PODER DECISÓRIO DOS ENVOLVIDOS 

A definição de um Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular numa escola 

democrática terá sempre de ser um processo participado e negociado pelos diferentes 

atores através da definição das prioridades, dos objetivos e das metas. 

Neste sentido, na definição daquelas que são as linhas orientadoras do nosso projeto 

foram ouvidos e envolvidos todos os docentes, através de reuniões de diferentes estruturas 

pedagógicas. Nesta fase, a restante comunidade educativa tem dado o seu contributo em 

reuniões diversas (com alunos, com encarregados de educação, com a Autarquia e com 

outros parceiros do Agrupamento) e em inquéritos realizados a toda a comunidade escolar, 

entre outros. Numa fase posterior contamos com uma participação mais ativa, ainda, na 

construção dos documentos estruturantes do Agrupamento, na construção e dinamização 

do Plano anual de Atividades e no desenvolvimento de Projetos de âmbito local, regional, 

nacional e internacional.  

 

MATRIZES CURRICULARES E OPÇÕES PEDAGÓGICAS 

Partindo das matrizes curriculares base e após uma análise de contexto do Agrupamento 

com base em dados internos, nomeadamente, os resultados académicos internos e externos 

e os resultados da implementação das medidas de promoção do sucesso escolar definidas 

procedemos à negociação das matrizes do 1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário regular e 

profissional, que se anexam (ANEXO 1- Matrizes Curriculares ). 
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Nas opções curriculares privilegiamos: 

 

- no 1º ciclo (1º e 2º anos) 

 

 

 

- no 2º ciclo 

 

 

 

 

 

- no 3º ciclo (7º e 8º anos) 

Coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, privilegiando, para o 
efeito, os recursos disponíveis

Pedagogia diferenciada com recurso às TIC-Sala  de aula do Futuro;

Atividade experimental - Laboratório de Ciências- articulação com os docentes 
do 2º e 3º ciclo (CN e CFQ);

Áreas de integração curricular transversal lecionadas em coadjuvação com 
professores do 1º ciclo e/ou 2º ciclo.

Disciplina de TIC e Cidadania e Desenvolvimento a funcionar numa
organização quinzenal (50minutos), alternando semanalmente;

Apoio ao estudo (Português, Matemática e Inglês) – 100 minutos semanais (a 
funcionar em simultâneo para os alunos do mesmo ano de escolaridade);;

Complemento à Educação Artística - envolve as disciplinas de Educação 
Musical 5º ano - “Criatividade Musical”  e Educação Visual 6º ano - “Oficina 
de Artes”
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- no ensino secundário (10º e 11º ano) 

 

 

 

No 7º ano, a disciplina de matemática tem 1 professor por turma e funciona 
em simultâneo para todas as turmas;

No 8º ano, a Manutenção do PorMat; 

No 7º ano as disciplinas de português e inglês funcionam em regime de 
desdobramento num tempo de 50 minutos;

Disciplina de TIC e cidadania e desenvolvimento a funcionar numa organização 
quinzenal (50minutos), alternando semanalmente;

Desdobramento (50 minutos) em regime de rotatividade semanal nos pares de 
disciplinas de história e geografia e ciências naturais e físico-química;

Complemento à educação artística - envolve a disciplina de educação 
tecnológica- “Oficina de Artes”,  no 7º ano e no 8º ano.

Dentro da carga horária semanal prevista pelo DL nº 55/2018, para o 
ensino secundário foram reforçadas as cargas horárias das disciplinas 
bienais com 35 minutos semanais para o curso Científico-
Humanísticos de Ciências e Tecnologias e 30 minutos semanais para 
Ciências Socioeconómicas e de Línguas e Humanidades.

A Cidadania e Desenvolvimento é uma componente do curriculo
desenvolvida transversalmente, com o contributo de todas as 
diciplinas e components de formação.
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DOMINIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR  

Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão desenvolvidos em todos os níveis de 

ensino, integrados na carga horária das disciplinas intervenientes. De forma a promover o 

trabalho foi definido um tema aglutinador para todo o Agrupamento, “Alvão”, 

suficientemente abrangente para que todos os conselhos de turma, juntamente com os 

alunos possam trabalha-lo. Deverá ser definido um DAC por trimestre (1º, 2º e 3º ciclos) ou 

por semestre, no ensino secundário, envolvendo 2 a 3 disciplinas por DAC, para que todas as 

disciplinas tenham a possibilidade de testar as potencialidades desta opção curricular. Na 

planificação do DAC devem constar as Aprendizagens Essenciais que permitem o 

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

Os trabalhos desenvolvidos deverão ser apresentados no Agrupamento não só como 

divulgação, mas também como uma forma de motivação dos alunos e comunidade para o 

trabalho de projeto.   

 

DINÂMICAS PEDAGÒGICAS 

As dinâmicas pedagógicas a implementar visam a melhoria da qualidade das aprendizagens 

que necessariamente implicam uma alteração da prática pedagógica alicerçada no trabalho 

colaborativo, na articulação, na diferenciação pedagógica e na diversificação.  

Na tentativa de alavancar esta alteração de práticas serão criadas equipas pedagógicas que 

envolvem docentes da mesma disciplina e ano, docentes de diferentes disciplinas e 

diferentes níveis de ensino para trabalhar projetos e DAC, Coadjuvações e codocências para 

articulação e diferenciação pedagógica, substituição dos conselhos de turma, no 7º ano, por 

um conselho de ano, com o menor número de docentes possível. 

Outras dinâmicas pedagógicas já iniciadas no Agrupamento e que serão reforçadas são o 

programa de apadrinhamento (os alunos mais velhos acompanham os mais novos), o 

estabelecimento de contratos pedagógicos com os alunos (caderneta desportiva) e a 

atribuição de uma sala fixa a cada turma para permitir a organização do espaço físico de 

acordo com os alunos. 



 

PROJETO DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR -2019/2020 6 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação devem traduzir as expectativas de aprendizagem, os objetivos a 

atingir, de acordo com as escolhas pedagógicas que a escola pode fazer, ponderando, 

valorizando, e estabelecendo os seus critérios contextualizados, sem deixar de respeitar os 

referenciais previstos – Perfil do Aluno, Aprendizagens Essenciais, Áreas de Competências, 

Descritores Operativos e Descritores de Perfil. (ANEXO 2- Matriz de avaliação das 

aprendizagens) 

Na operacionalização dos critérios de avaliação deve estar sempre presente que “o que 

permite desenvolver as competências previstas no Perfil é a apropriação efetiva dos 

conhecimentos, capacidades e atitudes que foram trabalhadas, em conjunto e 

individualmente” (Perfil do Aluno, adaptado, pg.32). 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação de aprendizagens implica uma contínua e sistemática recolha de informação 

personalizada, que deve ser feita com uma diversidade de formas de recolha, recorrendo a 

uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos adequados aos destinatários e às 

circunstâncias em que ocorrem. 

A informação recolhida, resultante da permanente observação e monitorização da prática 

letiva, fornece ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação um conjunto de dados 

essenciais sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens e os 

percursos para a sua melhoria. 

A qualidade da informação obtida resulta da diversidade e diferenciação pedagógica da 

prática letiva e da sua articulação com a diversidade de instrumentos de recolha. 

A análise dos dados recolhidos deve ter a coautoria do aluno e a triangulação possível com 

mais do que um avaliador. 

MONITORIZAÇÃO 

A monitorização do Projeto será crucial para a avaliação das opções aqui escolhidas e 

permitirá a evolução do mesmo. Pese embora a prática regular de controlo e supervisão de 
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que o Agrupamento já dispõe, reconhece-se a necessidade de incrementar e melhorar essas 

práticas, tornando-as mais eficientes e eficazes. Neste sentido temos em mente a criação de 

um “Observatório de qualidade” e constituído pelas Lideranças intermédias, pela equipa de 

avaliação interna, equipa EQAVET, pela equipa do PAA/Projetos e pela Diretora, Subdiretora 

e Adjuntos.  

Os instrumentos utilizados (Inquéritos, debates, sugestões, relatórios 

trimestrais/semestrais/anuais e grelhas de monitorização, entre outros) devem ser 

diversificados, de aplicação e análise regular que permita reformular e tomar decisões com 

vista à melhoria.    

 

   

 

Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, 27 de junho de 2019 


