Proccesso de conceção
c
das Apren
ndizagenss Essenciais (AE) ‐ Sííntese
O Ministério da Educação,
E
na
a prossecuçã o do Programa do XXI Governo Consstitucional, deu
d início
a uma ampla disccussão pública sobre a ddefinição do Currículo pa
ara o Séc. XXXI, no quadro
o de uma
escolaridade obriigatória alarggada a 12 annos.
A parr de muitas outras
o
iniciattivas, e conccretamente no
n que respe
eita aos docuumentos curriculares,
o pro
ocesso foi iniciado no prim
meiro trimesstre de 2016.
Na prrimeira etap
pa deste trab
balho, foram
m ouvidos oss professoress das escolass públicas e privadas
atravvés de um questionário
q
sobre a ad equação do
os documenttos curriculaares em vigo
or, o seu
impacto na práticca letiva e o seu potenccial para promover o dessenvolvimennto das comp
petências
necesssárias aos cidadãos do mundo
m
atuall.
Os reesultados preliminares desse quesstionário, a que respon
nderam 265567 docente
es, foram
apressentados na conferência Currículo paara o Século XXI – compe
etências, connhecimentos e valores
numa
a escolarida
ade de 12 anos,
a
realizaada em 30 de abril de 2016, na Fundação Calouste
Gulbeenkian. A conferência en
nvolveu as asssociações profissionais de
d docentes de todas as áreas do
saberr, disciplinas e níveis de educação
e
e eensino.
Tendo em conta que os pro
otagonistas ddo processo
o de ensino e aprendizaagem, para além
a
dos
profeessores, são, sem dúvida, os alunos, estes tiveram
m a oportunidade de exppressar a sua
a opinião
e aprresentar as suas proposta
as sobre o cuurrículo e as aprendizage
ens realizadaas na escola, aquando
da co
onferência pú
ública nacion
nal A Voz doss Alunos, reaalizada a 4 de
e novembro de 2016, no Instituto
Politéécnico de Leiiria.
Da au
uscultação dos
d intervenientes no proocesso educcativo e de to
odo o debatte alargado em
e torno
do cu
urrículo, foi consensual a constataçãão da diverssidade e extensão dos pprogramas das
d várias
discip
plinas, não permitindo tempo paraa os alunoss explorarem
m em profuundidade temas dos
progrramas discip
plinares, consolidarem ass aprendizaggens e enriquecerem o ccurrículo com outras
apren
ndizagens do
o seu interessse ou com rrelevância paara os territó
órios onde viivem e estud
dam. Esta
questtão, que a OCDE denomina curricuulum overload, está pre
esente na aagenda educcativa de
muito
os outros países e tem viindo a ser intternacionalm
mente reconhecida comoo um desafio
o global.
Numaa segunda etapa,
e
e para
a fazer face a esta “obessidade” curricular e posssibilitar conttextos de
apren
ndizagens siggnificativas, as associaçõões de professores foram
m desafiadass, no último trimestre
t
de 20016, a elaborar, em articculação com a Direção‐G
Geral da Educcação, as AEE, por discipliina e ano
de esscolaridade.

O pro
ocesso deco
orreu com a intervençãoo de mais de 20 associa
ações profisssionais e so
ociedades
cientííficas que em
m sucessivass reuniões e workshops, desenvolveram um trabbalho de con
nstrução,
partillha e revisão
o continuada, com o apoiio de equipa de especialistas em currrículo.
Paralelamente, fo
oi sendo desenvolvido ppor um Grup
po de Trabalho o refereencial educativo para
todoss os jovens portuguesess, estruturaddo em princíípios, valoress e áreas dee competênccias, que,
abran
ngendo as diiferentes vias e percurso s que os alun
nos podem escolher,
e
asssegura a coerência do
sistem
ma de educaação e dá sen
ntido a uma escolaridade obrigatória
a alargada a 12 anos — Perfil
P
dos
Aluno
os à Saída da
d Escolarida
ade Obrigatóória, publicad
do em julho de 2017, appós consulta
a pública,
com ampla particcipação da so
ociedade poortuguesa. Esste documen
nto constitui‐‐se como ma
atriz para
a orgganização de todo o siistema educcativo, perm
mitindo a co
onvergência e a articula
ação das
decisões inerentees às várias dimensões
d
doo desenvolviimento curricular.
Em seetembro de 2017, no quadro do Desspacho n.º 5908/2017, de 5 de julho,, foi implementado o
Projeeto de Auton
nomia e Flexiibilidade Currricular (PAFC), em regim
me de experiêência pedagógica, no
ano letivo de 201
17‐2018, no âmbito
â
do q ual foram ap
plicadas as AE
A relativas aaos primeiross anos de
cada ciclo de ensiino – 1.º, 5.ºº, 7.º e 10.º aanos de esco
olaridade – e de ciclo de fformação.
Integgrado no pro
ocesso de acompanhameento das esccolas PAFC fo
oi realizado uum ciclo de reuniões
regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Ale
entejo e Algarve) suborddinado aos temas
t
—
Para a Construçã
ão de aprend
dizagens Esssenciais Baseeadas no Perrfil dos Alun os e A concceção das
AE: ccomo respondem à necesssidade de ccriar espaço para a consolidação dass aprendizag
gens e de
articu
ular as difereentes componentes do cuurrículo?
Por sseu lado, as associações profissionaiis e sociedad
des científicas envolvidaas, enquanto
o autoras
das A
AE, têm vindo a disponibilizar um
m conjunto
o de recursos e de seessões de formação
f
especcialmente dirigidas aos professores
p
qque integram
m o projeto‐p
piloto.
No decurso do processo
p
de monitorizaçãão das AE, dentro
d
deste
e projeto‐pilooto, foi apliccado, em
novembro de 2017,
2
aos professores
p
das escolass PAFC, o Questionárioo às Apren
ndizagens
Essen
nciais, cujos resultados foram
f
tidos eem conta, não só na refformulação ddas AE dos primeiros
p
anos de cada cicllo, mas também na elabboração dos documentos para os annos subseque
entes (cf.
documento enqu
uadrador Currrículo do Ennsino Básico e do Ensino Secundário – Para a Co
onstrução
de Ap
prendizagenss Essenciais Baseadas
B
noo Perfil dos Alunos).
No primeiro quad
drimestre de
e 2018, maiss de 3000 professores da
as escolas doo PAFC frequ
uentaram
o Ma
assive Onlinee Open Coursse – Autono mia e Flexib
bilidade Curricular, que inntegrava um
m módulo
dediccado a AE.

