
Autonomia, Flexibilidade e 

Transversalidade Curricular 

  





1. As escolas, os professores e as aulas organizam-se em função 

do aluno médio. 

2. Os alunos são nivelados e organizados por turmas fixas 

3. Os alunos supostamente aprendem da mesma forma, no mesmo 

espaço e no mesmo tempo. 

 

 

 

 

4. O currículo é 

tendencialmente académico, 

uniforme e fragmentado. 

5. Os alunos que não conseguem aprender, reprovam (dando aos 

alunos mais do mesmo, espera-se que, um dia, espontaneamente, 

eles aprendam). 









Autonomia e flexibilização curricular- respostas a …? 

- Escassa autonomia; 

- Altas taxas de retenção; 

- Extensão dos programas com consequências para: 

  -  Consolidação de aprendizagens; 

- Desenvolvimento de competências de nível mais 

elevado; 

   - Desenvolvimento de metodologia de projeto; 

                       - Integração curricular/Transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade; 

   - Diferenciação pedagógica; 

   - Inclusão; 

- Reduzida presença da dimensão formativa da avaliação (foco na 

dimensão classificativa); 

- Reduzida diversificação de instrumentos de avaliação. 

 



Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho de 2017 

Ênfase na Avaliação Formativa  

(principal modalidade de avaliação) 

- A avaliação formativa assume carácter contínuo e sistemático;  

- Diversidade de instrumentos adequados à diversidade das aprendizagens, aos 

destinatários e às circunstâncias; 

- Obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com 

vista ao ajustamento de processos e estratégias (feedback contínuo). 

Despacho n.º 5908_2017_5_julho_flexibilidade curricular (1).pdf


Traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação. 

Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens definidas para um ano 

não terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam o 

desenvolvimento das aprendizagens definidas para o ano de escolaridade 

subsequente, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho 

de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título 

excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de 

escolaridade. 

Avaliação Sumativa 



Continuam os exames e provas de aferição. 

 

 

 
Aprendizagens 

Essenciais 

A avaliação externa tem como referencial base as                                                        

enquanto denominador curricular comum; 

As provas e exames devem ainda contemplar a avaliação da 

capacidade de mobilização e de integração dos saberes 

disciplinares, com especial enfoque nas áreas das 

competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória. 

O
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Avaliação Externa 



 

- Percursos formativos próprios; 

- Cidadania e Desenvolvimento; 

- Certificados de habilitações; 

- Plano Curricular de Turma; 

- Criação de novas disciplinas (oferta complementar); 

- Criação de domínios de autonomia curricular (DAC); 

- Autonomia de gestão até 25% do tempo; 

- Matrizes curriculares – base. 

 

Alterações/Oportunidades 



Possibilidade de permuta de uma disciplina bienal ou anual(entre 

cursos científico humanísticos-componente específica) 

Possibilidade de  substituição de disciplinas(entre cursos diferentes na 

componente de formação científica). Ex: Um curso profissional ir buscar 

Mat A do cursos científico humanístico.  
 

Percursos formativos próprios 

 

Criação de disciplinas para o desenvolvimento de componentes de 

currículo local com contributo interdisciplinar; 

Criação de disciplinas que visem dar resposta à identidade da escola; 

As disciplinas de Oferta Complementar, apresentam identidade e 

documentos curriculares próprios; 

Criação de novas disciplinas (oferta complementar): 



 

Cidadania e Desenvolvimento(CD): 

Tem 3 grupos de temáticas – 1º grupo(direitos humanos, igualdade 

de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação 

ambiental e saúde) - obrigatório para todos os ciclos 

Os temas do 3 grupo são opcionais (empreendedorismo, mundo do 

trabalho, segurança, voluntariado defesa e paz) e podem introduzir-se 

outros temas 

Nos 2º e 3º ciclos além do prof. da disciplina os restantes prof. 

também podem trabalhar CD, por exemplo nos domínios de autonomia 

curricular (DAC) 

Coordenadores (desde a Educação Pré-Escolar ao Secundário)– 

designado pelo diretor – de acordo com um determinado perfil Ex. 

competências de utilização de meios tecnológicos- trabalho em rede, 

… 

  





O papel dos Conselhos de Turma é fundamental. 
 

  É aqui que reside e começa  
o caminho 

 do nosso Agrupamento 
 no Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular.  



 

O PCT deve ser dinâmico, sintético, traduzir o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino e das aprendizagens e refletir uma 

visão interdisciplinar do currículo; 

 

Deve responder a 4 questões: 

  Adequação – O que é mais adequado para esta 

turma e/ou aluno(s)?; 

  Articulação – Existe articulação?; 

  Utilidade – Serve para alguma coisa? 

  Impacto – Qual o impacto esperado? 

Plano Curricular de Turma (PCT): 



 Possibilidades de opções curriculares: 

Combinação parcial ou total de disciplinas; 

Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com 

períodos de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo; 

Redistribuição da carga horária das disciplinas das matrizes curriculares- base, 

promovendo tempos de trabalho de projeto interdisciplinar, com partilha de horário 

entre diferentes disciplinas 

……… 

As DAC são áreas de confluência de trabalho 

interdisciplinar e ou de articulação curricular, 

integradas na matriz curricular –base 





Tudo neste Despacho 
“transpira” : 
 
- articulação; 
- autonomia; 
- flexibilidade; 
- interdisciplinaridade; 
- projeto; 
- transdisciplinaridade. 

Mudança 
de práticas 

Melhoria das 
aprendizagens 

SUCESSO 

Temos que ressignificar a nossa ação 

enquanto responsáveis pela informação e 
gestores curriculares. 
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