NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Encontro Nacional – Autonomia e Flexibilidade Curricular
OCDE faz avaliação intercalar do projeto-piloto
Decorrido o primeiro semestre de implementação do Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular, para dar a conhecer o seu desenvolvimento, o
Ministério da Educação promove, no dia 9 de fevereiro, um Encontro Nacional,
aberto a todas as escolas públicas e privadas do país.
Durante este encontro serão apresentados - pela Equipa de Coordenação
Nacional - os dados de monitorização do projeto-piloto, bem como o Relatório
Intercalar da Avaliação Externa - a cargo da OCDE - reflexo do acompanhamento
documental e da visita técnica realizada a Portugal, durante o mês de janeiro
de 2018. A apresentação do Relatório será feita pelo Diretor de Educação da
OCDE, Andreas Schleicher.
O programa do encontro privilegia a apresentação de iniciativas das escolas e o
debate a partir de diferentes olhares.
Em linha com a prática de auscultação da voz dos alunos, o dia terminará com
um debate sobre flexibilidade envolvendo estudantes participantes no projetopiloto.
A autonomia e a flexibilidade curricular são instrumentos colocados ao dispor
das escolas, permitindo que os professores sejam efetivos agentes no
desenvolvimento curricular, que visam a promoção de aprendizagens de
qualidade que cheguem a todos os alunos, focando-se nas seguintes dimensões:








A valorização das artes, da ciência, do desporto, das humanidades, das
tecnologias de informação e comunicação e do trabalho prático e
experimental, bem como a integração das componentes de natureza
regional e local;
A aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação,
reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à
resolução de problemas e ao reforço da autoestima dos alunos;
A promoção de experiências de comunicação e expressão em língua
portuguesa e em línguas estrangeiras nas modalidades oral, escrita,
visual e multimodal;
O exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de
partilha e de colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da
atualidade;
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A implementação do trabalho de projeto como dinâmica centrada no
papel dos alunos enquanto autores, proporcionando situações de
aprendizagens significativas.

O Encontro Nacional sobre Autonomia e Flexibilidade Curricular (consultar
Programa) realiza-se no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária, em
Lisboa.
Terá transmissão, em direto, no sítio da Direção-Geral da Educação.

Lisboa, 07 de fevereiro de 2018
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