Caríssimos Pais/Encarregados de Educação
dos alunos do 1.º, 2º, 5.º e 7.º Anos de Escolaridade
do Ensino Básico do Colégio de São Gonçalo de Amarante
Assunto: Projeto Piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular | Ministério da
Educação e Colégio de São Gonçalo de Amarante | Sessão de Esclarecimento
Cordiais saudações.
É com enorme expectativa que damos a conhecer, aos Pais/Encarregados de
Educação dos alunos do 1.º, 2.º, 5.º e 7º anos, a decisão do Colégio de São Gonçalo de
Amarante em participar no Projeto Piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do
Ministério da Educação, enquadrado pelo Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, e
amplamente divulgado na Comunicação Social, nestes últimos dias.
Trata-se de uma experiência piloto, curricular e pedagógica, para os alunos que
iniciam os primeiros anos de escolaridade de cada ciclo de ensino, ainda que a decisão do
Colégio inclua os alunos do 2.º ano de Escolaridade, por motivos didáticos e pedagógicos,
que, oportunamente, explicaremos.
Efetuado o convite às Escolas do Ensino Particular e Cooperativo para participarem
neste desafio educativo, o Colégio de São Gonçalo de Amarante não o poderia deixar de
integrar, uma vez que a nossa escola tem vindo ao longo dos anos a desenvolver vários
projetos de autonomia curricular, nomeadamente os Cursos de Planos Próprios – Cursos
Científico Tecnológicos e, por isso, seria um contributo significativo para o sucesso do
projeto.
O Projeto Piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular tem como objetivo primeiro
promover melhorias nas aprendizagens, que sejam indutoras do desenvolvimento de
competências de nível mais elevado, tal como preconiza o novo documento enquadrador do
modelo educativo português, o Perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória,
homologado pelo Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho.
Decorrente deste pressuposto, é dada a possibilidade às escolas piloto de gerirem
o currículo de uma forma flexível e contextualizada, a partir de novas dinâmicas de
organização pedagógica e didática, com base nas Aprendizagens Essenciais, já
determinadas pelo Ministério da Educação, para cada disciplina do currículo.
Desta forma, e porque queremos que os Pais/Encarregados de Educação participem
connosco neste novo desafio educativo, que além de nos responsabilizar a todos, convocanos a fazer mais e melhor educação/aprendizagem, convidamos-vos para uma Sessão de
Esclarecimento sobre o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, a realizar no
Auditório do Colégio de São Gonçalo, no dia 5 de setembro, terça-feira, às 21h.
Na expectativa de termos tomado a melhor decisão para melhorarmos as
aprendizagens dos nossos educandos, em vista a um futuro mais competente e exigente,
agradeço a atenção prestada a este assunto, desejando a todos a continuação de umas
férias excelentes.
Os nossos cumprimentos.
Amarante, 16 de agosto de 2017
Direção

