
 

 

 

 

 

Assunto: Seminários “Líderes Pedagógicos num processo de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular” 

 

Lisboa, 10 de janeiro de 2019 

 

 

Exmo./a Sr./a  

Diretor/a  

Presidente de CAP  

 

 

 

No âmbito do acompanhamento e monitorização da autonomia e flexibilidade curricular 

recentemente concedida às escolas, vem o Ministério da Educação (ME) disponibilizar seminários 

dirigidos especificamente aos Diretores das escolas que não integraram o Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular (PAFC) ou aos Diretores destas escolas que não participaram nestes 

seminários no ano letivo de 2017/2018. Pretende-se, assim, apoiar os Diretores com informação 

de cariz teórico-prático, que facilite a gestão do currículo de modo mais adequado aos contextos 

e às necessidades específicas da sua comunidade escolar e no quadro do seu Projeto Educativo.  

Os Diretores das escolas PAFC que assistiram aos seminários referidos, no ano letivo de 2017/2018, 

serão posteriormente convidados a participar em seminários de aprofundamento. 

 

Neste contexto, pretende a Direção-Geral de Educação capacitar os líderes das organizações na 

orientação dos processos de desenvolvimento curricular, através da dinamização de sessões de 

trabalho que permitam, designadamente:  

(i) A concretização de práticas de gestão curricular integradas e que passem pelo 

desenvolvimento de projetos educativos e planos curriculares de turma que deem resposta ao 

desígnio nacional colocado pelo perfil dos alunos ao final de 12 anos de escolaridade 

obrigatória e simultaneamente às especificidades locais; 

(ii)  A reflexão sobre as práticas profissionais a desenvolver para um ensino centrado nas 

necessidades de cada aluno; 

(iii) O desenvolvimento do conhecimento pedagógico e curricular dos diferentes agentes 

pedagógicos, em especial dos líderes das organizações, de modo a que façam opções 

sustentadas e focadas na adequação das práticas organizacionais e pedagógicas a todos os 

alunos, de igual modo, e a cada aluno, em particular. 

 

Para tal, convidamos V/ Ex.ª a participar em 4 seminários, correspondendo a 4 ACD caso assim o 

desejem, sob o título “Líderes Pedagógicos num processo de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular”, de 6 horas de trabalho cada. 

 



 

 

 

 

Estes seminários irão decorrer conforme calendarização em anexo. Salientamos que as datas 

apresentadas se assumem como propostas. Cada participante será informado posteriormente sobre 

a data e o local da sua formação, em função da distribuição dos participantes pelas turmas. Para 

o efeito, solicitamos que proceda à sua inscrição na plataforma eletrónica disponível em 

http://area.dge.mec.pt/afc-formacao-1, até ao próximo dia 16 de janeiro p.f. 

 

Podem inscrever-se apenas os Diretores de Agrupamento /Escola não agrupada, no máximo um 

elemento por unidade orgânica. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Diretor-Geral 

 

 

 

 

José Vítor Pedroso 

http://area.dge.mec.pt/afc-formacao-1


 
Seminários para Diretores ‐ Nível I 

“Líderes Pedagógicos num Processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular” 

Tema do Seminário Instituição Responsáveis  Data/ Destinatários 

 
Desenho Curricular e Gestão 

Pedagógica 

 
 

IE-UL 

 
Estela Costa  

 

 
25 ou 28 ou 31 janeiro de 2019 – 
Diretores de escolas da região de LVT, 
Alentejo e Algarve  

 
11 ou 12 ou 13 de fevereiro de 2019 – 
Escolas da região Norte e Centro 

 
Equipas Pedagógicas 

 
 

UCP  

 
José Matias Alves  

 

18 ou 19 ou 20 fevereiro de 2019 – 
Diretores de escolas da região de LVT, 
Alentejo e Algarve  

 
 12 ou 13 ou 14 março de 2019 – 
Escolas da região Norte e Centro 

 
Do Projeto Educativo de 

Escola/Agrupamento ao Plano 
Curricular de Turma 

 
 

DGE 

 
 

Maria João Horta 
 

 
29 março ou 1 ou 2 de abril de 2019 – 
Diretores de escolas da região de LVT, 
Alentejo e Algarve  
 
24 ou 29 ou 30 abril de 2019 –
Diretores de escolas da região Norte e 
Centro 

 
Estratégias de Ensino-

Aprendizagem em sala de aula 
 

 
 

FPCE-UP 

 
Ariana Cosme  

 

 
14 ou 15 ou 16 maio de 2019 – 
Diretores de escolas da região de LVT, 
Alentejo e Algarve  
 
27 ou 28 ou 29 maio de 2019 – 
Diretores de escolas da região Norte e 
Centro 
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